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RESUMO 
 

 

O cuidado do enfermeiro à criança obesa na Atenção Básica de Saúde torna-se um desafio, 

uma vez essa atenção requer participação ativa de todos envolvidos. Paralelamente, a 

obesidade é um dos problemas de saúde de maior crescimento em todo o mundo. Nesse 

âmbito, o enfermeiro é o profissional que pode atuar na prevenção, avaliação e tratamento da 

obesidade. Para essa prática se efetive com maior qualidade é necessário também de 

investimento teórico. O objetivo do estudo foi compreender os significados do cuidado da 

crianças obesas atribuídos pelo enfermeiro que atua na Atenção Básica e descrever o modelo 

teórico. Utilizou-se o método da Teoria Fundamentada nos Dados e o referencial 

teórico/filosófico de Virginia Henderson. A pesquisa foi realizada em Unidades Básicas, 

Unidades de Saúde da Família, e Serviços Especializados localizados em Campina 

Grande/Paraíba, Brasil, com 24 participantes que formaram quatro grupos amostrais: 11 

enfermeiros da Atenção Básica em Saúde, quatro cuidadores de crianças obesas, cinco 

profissionais da saúde e quatro gestores de saúde. Dados foram coletados por meio de 

entrevista semiestruturada, entre abril a outubro 2015, e analisados pelo método de 

comparação constante. A análise realizou-se pela codificação inicial, construção de diagramas 

e memorandos, codificação axial, codificação seletiva e reflexão sobre o paradigma e a teoria 

emergente. Seis categorias emergiram dos dados: Identificando processos que determinam a 

descontinuidade do cuidado à criança obesa nas unidades de saúde – condição causal; 

Caracterizando a fragilidade da corresponsabilidade dos pais no cuidado a criança obesa – 

consequência; Interagindo com a equipe multiprofissional no cuidado – condição 

interveniente; Vislumbrando novas perspectivas para o cuidado do enfermeiro e Atendendo a 

preocupação por novos processos do cuidado de enfermagem – ações/interações estratégicas; 

e Movendo-se nos cenários do cuidado de enfermagem – contexto. Mediante as relações e 

interações das categorias, surgiu o modelo teórico explicativo: O enfermeiro preocupando-se 

com o cuidado à criança obesa como área negligenciada na atenção básica de saúde. O 

modelo teórico permite a compreensão do cuidado de enfermagem à criança obesa como uma 

rede de relações e interações complexas, permeada pela preocupação com o estado de saúde 

da criança obesa, mas sem alcançar ações efetivas e contínuas. Esse cuidado perpassa pela 

individualidade da assistência, necessitando de corresponsabilização de enfermeiros, 

profissionais especializados, gestores e familiares. Em meio a área de saúde negligenciada na 

Atenção Básica de Saúde, o enfermeiro identifica a necessidade de prestar cuidado a uma 

população que não possui prioridade de atendimento em meio à precária organização física, 

material e estrutural dos serviços, bem como humana e teórico dos profissionais. Como 

reflexo, os pais e cuidadores permanecem longe do entendimento da obesidade na infância e 

se distanciam da responsabilidade compartilhada. Conclui-se que o cuidado à criança obesa, 

pelo enfermeiro, configura significados construídos a partir das experiências vivenciadas da 

prática, que refletem princípios intrínsecos ao profissional e concepções preestabelecidas. Em 

conjunto, direcionam a forma como o cuidado é dispensado, de agir e de se comportar frente a 

crianças obesas, estabelecendo relações com a multiplicidade de fatores contextuais e de 

sujeitos, interagindo em um processo complexo. 
 
 

 

Descritores de saúde: Obesidade. Saúde da criança. Cuidado da criança. Enfermeiro. 
Atenção primária à saúde. 



 

ABSTRACT 
 
 

 

Obesity is a major problem worldwide. In children, its care is a challenge because it requires 

Nursing care of the obese child is a challenge in Primary Health Care because it requires the 

active participation of all involved. In parallel to this concern, is the fact that obesity is a 

major health problem that is growing globally. In this context, the nurse can act in its 

prevention, identification, assessment, and treatment. Qualified practice in this area, however, 

requires theoretical investment. The objective of the study was to understand the meanings 

that nurses in Primary Health Care attribute to the care of obese children and to describe a 

theoretical model that explains the process. The study used the Grounded Theory method and 

Virginia Henderson´s theoretical/philosophical perspective. Data were collected in Primary 

Care Health Units, Family Health Units, and Specialized Health Services in Campina Grande, 

Paraiba, Brazil, during the months of April to October 2015. A total of 24 participants formed 

four theoretical sample groups: 11 Primary Health Care nurses, four caretakers, five health 

professionals, and four health service managers. Data were collected during the months of 

April to October 2015 by semi-structured interviews and analyzed by the constant comparison 

method. The analysis consisted of the initial coding, diagram and memorandum construction, 

axial and selective coding, and reflection of the emerging paradigm and theory. Six categories 

emerged from the data: Identifying processes that determined the discontinuity of care to the 

obese child in the health unit – causal condition; Characterizing the fragile parental co-

responsibility of care to the obese child – consequence; Interacting with the multi-professional 

care team – intervening condition; Envisioning new perspectives for the nurse´s care and 

Attending to the preoccupation for new processes of nursing care – strategic 

actions/interactions; and Moving within the nursing care scenarios – context. The categories´ 

interrelations and interactions gave rise to the theoretical explicative model: The nurse 

worrying about the care of the obese child as a neglected area in Primary Health Care. The 

theoretical model provides a comprehension of the nursing care of the obese child as a web of 

complex relations and interactions that is permeated by the concern for the child´s health, but 

that is devoid of effective and continuous actions. The care surpasses individual attention and 

needs the shared responsibility of nurses, specialized professionals, health service managers 

and family. In midst of the Primary Health Care neglected area, the nurse identifies the need 

for care of a population that does not have priority attention in the health service units with 

precarious structural and human resources conditions. This reflects on the parents´ and 

caretakers´ lack of understanding of infantile obesity and on their distancing from the 

collective responsibility. It is concluded that the nursing care of the obese child configures 

meanings derived from the lived experience of practice and reflects intrinsic professional 

principles and pre-established concepts. As a whole, the meanings direct the way that care is 

provided, of action, and of its behavior with obese children, establishing relationships with the 

multiple contextual factors and the subjects, and interacting in a complex process. 
 
 
 
 

 

Health Descriptors: Obesity. Child health. Child care.  Nurse. Primary health care. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

 

Neste momento me desprendo, por um instante, das estruturas e modelos do 

desenvolvimento formal de uma tese, a fim de ingressar no curioso despertar de uma 

pesquisadora. Para isso julgo necessário escrever aos leitores na primeira pessoa, de forma a 

separar este tópico para exposição da experiência pessoal, sabendo que esta se manifesta 

como parte do processo de construção do saber científico relatado nos demais capítulos deste 

relatório de pesquisa. 
 

No percurso da vida se desenvolve naturalmente pesquisas diariamente na tentativa de 

explorar e descobrir o mundo em que se vive, tornamo-nos curiosos dos fenômenos existentes 

em interações e relações entre toda matéria e energia. Contudo, no aperfeiçoamento, surge a 

possibilidade de adentrar no mundo científico e investigar as curiosidades que o dia a dia nos 

apresenta. 
 

Este estudo buscou adentrar na problemática do cuidado de enfermagem à criança 

obesa, uma vez que, no contexto brasileiro, essa é uma área com poucos investimentos 

efetivos e sem continuidade de ações; por esse motivo, os índices de crianças obesas crescem 

exponencialmente. 
 

Como estudante do curso de enfermagem, durante minha vida acadêmica e na curta 

experiência clínica e docente do curso de Graduação em Enfermagem, despertou-me a 

curiosidade de conhecer as atividades próprias do profissional enfermeiro, bem como sua 

essencialidade no processo do cuidar. 
 

Diante da atuação dos profissionais de saúde frente ao usuário, conseguia distinguir 

claramente as funções e especificações de cada profissão e, ainda como estudante da 

graduação, observava a enfermagem atuando junto a todos os campos, incluindo o de outros 

profissionais da saúde. Em minha imaturidade profissional captava os profissionais submersos 

em todas as atividades que lhes eram cabíveis, mas perdidos na sua essência. 
 

Prosseguindo na caminhada, ainda concluindo a graduação de enfermagem, iniciei por 

um cuidado a criança e adolescentes com excesso de peso, primeiro nas escolas, públicas e 

particulares, na tentativa de aprofundar o conhecimento e descrever uma população que, na 

época, estava em plena ascensão no panorama nacional. 
 

Esse percurso não foi suficiente para satisfazer as minhas inquietações e, buscando a 

descoberta do cuidado de enfermagem, agora em específico a crianças e adolescentes com 

excesso de peso, ingressei no Mestrado Acadêmico. Somados a isso estavam o desejo em 



 

poder perpetuar um amor pela profissão de enfermagem e ao mesmo tempo os desafios que 

seriam enfrentados no campo de trabalho com os estudantes de graduação. Nesse momento 

percebi como a pesquisa era árdua e gratificante. Como geraria impacto para a profissão de 

forma a conduzi-la a maior valorização e reconhecimento como ciência. 
 

Também nesse momento, acompanhando o tratamento de crianças obesas por uma 

equipe multidisciplinar, em um Centro de Obesidade Infantil (COI) na cidade de Campina 

Grande/Paraíba, repetiu-se em mim a percepção do trabalho em equipe com funções bem 

particulares e mais uma vez a enfermagem atuando com pouca apropriação da sua ciência, e 

algumas vezes até mesmo sem compreensão da sua essência. 
 

Questionei-me inúmeras vezes, por mais de três anos: Qual a verdadeira atuação de 

enfermagem no cuidado a crianças com obesidade? Quais os significados que os enfermeiros 

atribuem ao cuidado dessa população? Qual a essencialidade da profissão de enfermagem 

nesse contexto? O que a diferencia das demais profissões de saúde? Como os enfermeiros 

percebem esse cuidado? 
 

Em busca de encontrar significados para essas inquietações, e procurando qualificação 

como futura pesquisadora para, mais uma vez, fazer evoluir a ciência da Enfermagem no 

Brasil, ingressei no Curso de Doutorado. Abracei o desafio da pesquisa qualitativa e do 

percurso metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), julgando ser essa a forma 

mais didática e ampla para captar os significados da prática de enfermagem no cuidado às 

crianças obesas. Também como forma de gerar um produto teórico para ser capaz de servir de 

base para a profissão e somar na capacitação do enfermeiro no cuidado à criança obesa. 
 

Dessa forma, convido você, leitor, a iniciar uma apreciação da exploração e 

compreensão do cuidado do enfermeiro à criança com obesidade, com ajuda dos pressupostos 

teóricos de Virginia Henderson, que se portará como base para a ciência da Enfermagem em 

sua atuação na saúde da população. 
 

Para isso, esta investigação é apresentada em etapas: 
 

A primeira, exposta no capítulo 1, é composta pela introdução onde é contextualizado 

a temática da pesquisa, exposta a pergunta de pesquisa e a tese. Em seguida são revelados os 

objetivos e uma revisão de literatura objetiva que revelam a evolução da problemática da 

desnutrição para a obesidade no Brasil, as políticas públicas de atenção à criança com excesso 

de peso e as dificuldades e ausência da enfermagem como cuidadora de crianças com 

obesidade. 
 

A segunda etapa, no capítulo 2, é o percurso teórico metodológico percorrido na 

realização desta pesquisa. São reveladas as explicações para escolha da metodologia, o 



 

caminho da Teoria Fundamentada nos Dados, explorados os princípios teóricos filosóficos de 

Virginia Henderson, o local de pesquisa, a seleção dos participantes, a forma com que os 

dados foram coletados, os instrumentos utilizados para coleta de dados, as considerações 

éticas, a forma de análise dos dados e a validação do modelo paradigmático. 
 

Por fim, foram descritos no Capítulo 3 os resultados da pesquisa, é elucidada a 

categoria central, são apresentados o modelo paradigmático, os elementos da teoria 

substantiva e as considerações finais. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 1 

 
 

APRESENTANDO A TEMÁTICA 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

O cuidado de enfermagem a crianças obesas na Atenção Básica de Saúde (ABS) 

tornou-se temática em destaque por estar associado às mudanças no estilo de vida da 

sociedade atual, independente do nível econômico em que está inserida, e por requerer desses 

profissionais competências específicas mediante cuidado multidisciplinar. 

 

A obesidade vem crescendo de forma ascendente e preocupante em todo o mundo e 

chamado a atenção dos profissionais e gestores de saúde. Atinge crianças, famílias e a 

sociedade, tornando-se um problema extenso e grave (ISMA, 2013), e por esse motivo está 

incluída nas ações de saúde da criança na ABS. 

 

Pode ser definida como uma doença crônica de origem multifatorial, caracterizada 

pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo relacionado ao desequilíbrio entre a ingestão e o 

gasto energético (BRASIL, 2014). O sobrepeso e obesidade tem se tornado um problema de 

saúde pública não só no Brasil, mas em todo o mundo, constituindo-se numa preocupação 

relevante, por impor, ao seu portador, riscos à saúde e limitações à qualidade de vida 

(HAMEL, 2011). Na criança, torna-se mais grave, pois, caso não tenha assistência adequada, 

perpetuará esse quadro e será, provavelmente, um adulto obeso (THE et al., 2010). 

 

A obesidade é considerada um problema de saúde pública em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. Apresenta-se como uma epidemia mundial em todas as faixas etárias 

(HAMEL, 2011). Estima-se, a nível global, que 40 a 50 milhões de crianças em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento estejam com sobrepeso ou obesidade. Este é um fato 

preocupante, visto que cerca de 65% da população mundial mora em cidades onde o excesso 

de peso é responsável por maior mortalidade do que o baixo peso, devido às consequências 

associadas, como as doenças cardiovasculares, diabetes, desordens musculoesqueléticas e 

alguns cânceres (WHO, 2014). 

 

Segundo o Center for Disease Control and Prevention (2011), o excesso de peso em 

crianças é classificado pela distribuição das curvas e seus percentis, a partir do cálculo do 

Índice de Massa Corpórea, da seguinte forma: obesidade grave (IMC maior ou igual ao 

percentil 97), obesos (IMC com percentil maior ou igual a 95 e menor que 97) e sobrepeso 

(aqueles cujo IMC seja maior ou igual ao percentil 85 e menor que 95). (CDC, 2011). 

 

No Brasil, dados divulgados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-

2009 indicam que uma em cada três crianças na faixa de 5 a 9 anos está acima do peso, e que, 
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no geral, 33,5% das crianças nessa idade têm excesso de peso. Em 20 anos, o percentual de 

meninos acima do peso mais do que dobrou: passou de 15% para 34,8%. Entre as meninas, a 

taxa quase triplicou no período e passou de 11,9% para 32% (BRASIL, 2010a). 

 

Desde a década de 80, o número de obesos triplicou no Brasil, e continua 

aumentando, principalmente entre as crianças (LINO, 2011). Através da POF (2010), o 

excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande frequência a partir de 5 anos de 

idade, em todos os grupos de renda e em todas as regiões brasileiras (BRASIL, 2010a). 

 

Esses números são bastante preocupantes, pois a associação da obesidade com 

alterações metabólicas, como a dislipidemia, a hipertensão e a intolerância à glicose, 

considerados fatores de risco para o diabetes mellitus tipo 2, e as doenças cardiovasculares, 

até alguns anos atrás, eram mais evidentes em adultos; no entanto, atualmente, são observadas 

frequentemente na faixa etária mais jovem, o que acarreta em ônus aos cofres públicos. 

(RICCO, 2010). 

 

Mareno (2014) observa que a atenção à criança com sobrepeso e obesidade é uma 

preocupação e um desafio para os profissionais da área da saúde. Isso se justifica por ser uma 

fase em que há certa dificuldade de assimilação por parte da criança em desenvolver hábitos 

saudáveis de vida, principalmente se não houver a participação efetiva e o incentivo da 

família. Além da urgência no tratamento dessa população, visto que os riscos à saúde podem 

perdurar por toda vida e diminuir a expectativa e a qualidade de vida dos indivíduos afetados. 

 

Estudo realizado na Suécia demonstrou que a obesidade na infância é consequência 

do estilo de vida dos pais e da falta de consciência dos responsáveis sobre a gravidade do 

problema. Associado a isto, o excesso de peso não é levado a sério em idade pré-escolar e é 

considerado predominantemente como questão de aparência e não de saúde pelos pais (ISMA, 

2013). Essas interferências familiares e culturais, adicionadas a outros desafios, tornam o 

tratamento da obesidade em crianças de difícil manejo pelos profissionais da saúde 

envolvidos. 

 

Para acompanhamento desta população específica em suas necessidades básicas de 

saúde, dispõe-se da ABS, que tem por meta buscar a promoção da saúde, a prevenção, o 

tratamento de doenças, como também a redução de danos ou sofrimentos que possam 

comprometer as possibilidades dos indivíduos de viverem de modo saudável. As áreas 

estratégicas definidas para operacionalizar a ABS consistem na eliminação das doenças 
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transmissíveis e crônicas, bem como o acompanhamento de grupos específicos, a exemplo, o 

de crianças obesas (BRASIL, 2007a). 

 

Como parte da ABS, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é o principal modelo de 

organização no Brasil, deslocando o eixo de ação do indivíduo e sua doença para o cuidado 

integral de pessoas tomadas em seu contexto familiar e comunitário, tendo, como suporte 

teórico e prático, a integralidade da atenção, a promoção da saúde e a vigilância em saúde. 

(SARTI, 2012). 

 

A vigilância em saúde, por sua vez, ao ampliar a concepção de saúde, adota o 

processo saúde/doença em sua integralidade, em que as suas ações abordem os interesses dos 

usuários de forma não fragmentada e se estabeleça vínculo entre os serviços e a população, a 

fim de que não seja reafirmada unicamente a atenção à doença, mas sim à saúde 

(BOCCATTO, 2011). 

 

Os programas e diretrizes políticas direcionados à saúde da criança têm tido como 

meta principal a redução da mortalidade infantil, considerada grande indicador do 

desenvolvimento social e econômico de um país ou região (PARANHOS, 2011). Por meio da 

puericultura, e com base na Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Criança, busca-

se acompanhamento periódico e sistemático das crianças para avaliação de seu crescimento e 

desenvolvimento, vacinação, orientações às mães sobre a prevenção de acidentes, aleitamento 

materno, higiene individual e ambiental e identificação precoce dos agravos, com vistas à 

intervenção efetiva e apropriada (BRASIL, 2015). 

 

A American Academy of Pediatrics (AAP) recomenda que os profissionais de saúde 

da atenção básica discutam sobre a obesidade e os meios para controlar sua epidemia. 

Contudo, as abordagens para prevenção e tratamento são limitadas (TUCKER et al., 2013). 

 

Nessa perspectiva, buscando alcançar os princípios propostos pela ABS, o governo 

federal dispõe de programas e diretrizes como: o Programa Saúde Escolar (PSE) que visa à 

integração da saúde e a educação através de ações de prevenção e promoção da saúde no 

contexto escolar (BRASIL, 2007b); e os Cadernos de Atenção Básica, que dispõem sobre as 

atribuições de cada profissional na prevenção do sobrepeso e obesidade, além de alertar todos 

os profissionais para a problemática da obesidade (BRASIL, 2014). 

 

As intervenções para tratar da saúde comportamental de crianças muitas vezes se 

concentram no ambiente escolar por causa da oportunidade de ter um impacto sobre a saúde 

da criança através da educação em nutrição e otimização da alimentação escolar, bem como 
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do ambiente de atividade física. Este também é um ambiente propício para captar e tratar 

crianças com obesidade e torna-se um campo de atuação para os profissionais da saúde da 

ABS (AVERY et al, 2013; GONZAGA, 2014). 

 

O objetivo principal no tratamento do excesso de peso constitui-se na reeducação 

para vida, buscando alcançar a modificação do comportamento da criança e da família. O 

tratamento deve incluir modificações na postura da família, da criança, quanto aos hábitos 

alimentares, atividade física, reeducação alimentar de longa duração, considerando a 

potencialidade da criança, sua idade, a participação da família e de uma equipe 

multidisciplinar integrada (MARIZ et al, 2013). 

 

No cuidado do enfermeiro à criança obesa faz-se necessário desenvolver uma 

atuação multidisciplinar, onde, os profissionais de saúde abordam a criança de forma integral, 

buscando envolvê-las em mudanças nos hábitos de vida, de forma que encontre espaço para 

expressar seus sentimentos e dificuldades na luta contra a obesidade e crie um espaço de 

confiança e elaborem planos de ajuda em conjunto (VILLA et al, 2010). Para que isto seja 

possível, necessita-se de uma equipe multiprofissional formada, minimamente, por 

profissionais médicos, nutricionista, educador físico, enfermeiro e psicólogo (MARIZ et al, 

2013). 

 

O enfermeiro torna-se essencial nesse aspecto, por ser uma profissão que tem o 

cuidado testado e observado cientificamente e incorporado como cerne da sua profissão desde 

o final do século XX (ALMEIDA; SALES; MARCON, 2014). Paralelamente, é uma 

profissão que agrega ciência, arte e sensibilidade, tornado-se o fio condutor no resgate do ser 

e da família saudável, ao utilizar suas habilidades para envolver o paciente e a família, e está 

em uma posição ideal para avaliar corretamente, diagnosticar e tratar o excesso de peso em 

crianças; contudo, necessita de mais investimento educacional sobre a temática (HESSLE; 

SIEGRIST, 2012) 

 

Mundialmente, o cuidado de enfermagem a crianças obesa tem sido destaque no 

desenvolvimento de pesquisas, para fornecer uma base teórica sólida para sua atuação na 

ABS. Apesar de ser possível detectar ações de enfermagem desenvolvidas que transpõem os 

limites do cuidado de enfermagem apenas como atenção a alterações fisiológicas da criança e 

que incluam a família, a comunidade, as escolas, a equipe multiprofissional e todo o contexto 

em que está inserida (CHAN; DEAVE; GREENHALHG, 2010), são insuficientes as 

pesquisas que indiquem um cuidado completo do enfermeiro na ABS que inclua as quatro 

ações básicas para as consultas de enfermagem voltadas às crianças: investigar; educar e 



32 
 
 

 

interagir com a família e comunidade; desenvolver ações de saúde; e participar da equipe 

multidisciplinar (MARCHI-ALVES et al., 2011; SEAL; BROOMER, 2011; WRIGHT et al., 

2013). 

 

Na realidade nacional, a falta de treinamento específico para lidar com o distúrbio, o 

tempo reduzido de atendimento à população infantil, a crença de que é responsabilidade de 

outros profissionais, a carência de recursos físicos nas unidades de saúde e a falta de 

experiência da área são alguns dos motivos da escassez dos cuidados de enfermagem a 

crianças com excesso de peso (ARAÚJO et al, 2012). 

 

Para a enfermagem, que apesar de demonstrar em sua prática o ato de cuidar como 

parte de sua essência desde os primórdios (ALMEIDA; SALES; MARCON, 2014), atender as 

necessidades dessa população específica tem sido uma tarefa árdua. Essa dificuldade tem sido 

intensificada devido ao pouco conhecimento de enfermagem sobre a temática. O saber precisa 

estar pautado em princípios teóricos, filosóficos e tecnológicos, a fim de que se exerça o 

cuidar das pessoas, buscando o bem-estar (SANTOS et al., 2012). Isso se aplica às ações dos 

enfermeiros junto a grupos populacionais em risco, como é o caso das crianças obesas. 

 

Apesar do aumento, em seu quantitativo, das pesquisas de enfermagem acerca desta 

temática (sendo a sua maioria em ambientes escolares, e abordando a prevenção do agravo), 

existe a necessidade de estabelecer conhecimento científico com enfoque na obesidade 

infantil, a fim de construir práticas e intervenções efetivas, de qualidade e padrão, buscando 

ações de enfermagem e da equipe de saúde para essa população com resultados positivos. É 

necessário que a enfermagem compreenda qual a sua prática, e como exercer o cuidado a 

crianças obesas, com objetivo de disponibilizar soluções reais para o controle dessa 

problemática (LUNA et. al., 2011). 

 

Ao enfermeiro importa desenvolver fundamentos teóricos que subsidiem o seu 

cuidado com essa população, uma vez que o excesso de peso trata-se de um problema que 

engloba a prática de enfermagem, além de se tratar de um Diagnóstico de Enfermagem (DE). 

Segundo a NANDA-I, o DE mais específico é ‘Nutrição desequilibrada: mais do que as 

necessidades corporais’ (HERDMAN, 2015), a intervenção sugerida na Classificação das 
 
Intervenções  de  Enfermagem  (NIC)  é a ‘Assistência  para  perder peso’  (BULECHEK; 
 

BUTCHER, 2010), e o resultado esperado pela Classificação dos Resultados de Enfermagem 
 

(NOC) é o ‘Controle de peso’ (MOORHEAD et al., 2008). 
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Desse modo, ponderando que o enfermeiro é parte integrante de uma equipe 

multidisciplinar na prevenção e tratamento da obesidade infantil, considera-se que a criança 

deve ser detectada, avaliada, acompanhada e encaminhada a serviços de referência a partir das 

consultas de enfermagem. Para isso, destaca-se a necessidade de capacitação teórica e prática 

para enfermeiros voltada para esse público, de forma precoce (MARIZ, 2013). 

 

Desde os primórdios, ao se instituir as teorias de enfermagem e se planejar teorias 

específicas para o enfermeiro, reconhece-se a necessidade de um embasamento teórico para a 

prática de enfermagem, seja generalizada ou a populações específicas (LEOPARDI, 2006). 

Para as crianças obesas, existe a necessidade de focalizar a teorização para o enfermeiro 

alcançar as necessidades especiais aqui suscitadas e poder atuar de forma efetiva e resolutiva. 

 

Contudo, as teorias são consideradas abstratas e sem alcance para a prática do 

enfermeiro, tornando difícil a integração entre conceitos teóricos e a prática clínica. Assim, o 

desenvolvimento de um modelo teórico assistencial que conduza o atendimento pelo 

enfermeiro a crianças obesas, partindo de uma abordagem que envolva a perspectiva dos 

profissionais e alcance suas concepções de como deve ser o cuidado a crianças com 

obesidade, torna-se importante uma vez que aumenta o potencial do profissional, que ao 

utilizar a teoria, desenvolve o pensamento crítico e impulsiona a tomada de decisões, a fim de 

melhorar a qualidade do cuidado (AHTISHAM; JACOLINE, 2015). 

 

Atender as crianças obesas e envolvê-las no cuidado necessário implica para a 

enfermagem compreender, por meio das teorias embasadas na prática, qual a sua função 

específica e como tornar a criança única em um ambiente que envolve necessidades básicas e 

a possibilidade de um cuidado autônomo (HENDERSON, 1987; HENDERSON, 2006). Essas 

concepções são a essência da enfermagem e os princípios fundamentais para Henderson, que 

refletem na prática do enfermeiro ao prestar cuidado generalizado e para populações 

específicas, como a de crianças obesas. 

 

Para essa estudiosa, o cuidado do enfermeiro deve ser permeado por planejamento 

que atenda as necessidades individualizadas e esteja em concordância com o plano 

terapêutico. Isso porque o indivíduo é único e está envolvido em contextos diferentes, tendo, 

então, necessidades variadas, que requerem assistência para capacitar o outro a desenvolver o 

autocuidado. Henderson (1990) perpetua a ideia de que a enfermagem deve agir de forma 

distinta, mas próxima da equipe de saúde, envolvida nas necessidades da comunidade e com 

dever cívico. 
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Assim, sustenta-se a necessidade de investigar a compreensão dos enfermeiros sobre 

o cuidado à criança obesa na Atenção Básica de Saúde, para elaboração de modelos 

assistenciais, o que conduziu à seguinte questão norteadora da investigação proposta: Quais 

os significados que os enfermeiros atribuem às experiências do cuidado à criança obesa? Tal 

questionamento remete a adentrar no cotidiano do usuário da UBS, e requer dos profissionais 

enfermeiros da ESF um olhar qualificado para a identificação dos problemas. 

 

Os significados do cuidado de enfermagem a crianças obesas permitem compreender 

a concepção dos profissionais envolvidos quanto às perspectivas que esses assumem diante 

das suas ações, ao trabalharem com essa população específica. Assim, sustenta-se a tese de 

que: O cuidado do enfermeiro na ABS à criança obesa configura significados construídos a 

partir das experiências que refletem princípios intrínsecos do profissional e concepções 

preestabelecidas vivenciadas na prática. Em conjunto, direcionam a forma com que o cuidado 

é dispensado e de agir e se comportar frente a crianças obesas estabelecendo relações com a 

multiplicidade de fatores contextuais e de sujeitos interagindo em um processo complexo. 

 

Por esse motivo, faz-se necessária a utilização de um conjunto de tecnologias 

adequadas para os enfermeiros, para lidarem com crianças com a obesidade, bem como com 

sua família e comunidade (SARTI, 2012). E, nesse âmbito, contribuir para criar uma 

sociedade mais sadia e que se sinta bem cuidando de si e desfrutando de uma vida saudável 

ainda na infância, e na vida adulta, até alcançar um envelhecimento proveitoso (VILLA et al, 

2010). 

 

Ratifica-se, assim, a necessidade de desenvolver teorias dedicadas a reconstruir, a 

reorganizar conceitos, modelos, contribuindo para uma prática mais eficiente e resolutiva, 

embasada em discussões filosóficas e conceituais que tenham como foco o cuidado ao ser 

humano, resultando numa prática transformadora e não simplesmente na indicação de 

determinado modelo. 
 

O estudo com enfoque na elaboração de um modelo teórico, a partir da compreensão 

dos enfermeiros atuantes na ABS, traz contribuições científicas para uma população 

específica por captar os anseios e as propostas dos enfermeiros para incorporação da 

assistência de enfermagem pautada nas práticas de vigilância em saúde e nos princípios de 

enfermagem. Assim, o enfermeiro terá suporte científico para desempenhar atividades com 

vistas ao combate dessa doença, não só em adultos, mas também em crianças. Será um 

suporte originário dos que atuam nesse nível de atenção. 



35 
 
 

 

Nessa perspectiva e partindo do desenvolvimento de um trabalho previamente 

realizado de análise de conceito, como parte da construção teórica sobre o ‘cuidar do 

enfermeiro a crianças com excesso de peso’, com artigos nacionais e internacionais, foi 

possível identificar as inconformidades do conceito com a complexidade exigida pelo ato de 

cuidar voltado a esta população específica. A elaboração da análise conceitual substanciou a 

necessidade de teorizar e desenvolver um modelo teórico-conceitual a fim de compreender os 

significados dos enfermeiros sobre o cuidar de enfermagem para crianças obesas, permitindo 

captar as limitações dessas ações na prática. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
 

Compreender os significados do cuidado de crianças obesas atribuído pelos 

enfermeiros que atuam na Atenção Básica em Saúde. 

 

 

Descrever o modelo teórico sobre o cuidar do enfermeiro à crianças obesas na 

Atenção Básica de Saúde, a partir dos significados atribuídos pelos enfermeiros. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

 

3.1 A Atenção Básica de Saúde e o modelo de assistência à saúde no Brasil 
 

 

A Atenção Básica no Brasil é uma estratégia de organização da atenção à saúde que 

busca solucionar, de forma contínua e sistemática, a maior parte das necessidades de saúde de 

uma população, integrando ações preventivas e curativas, bem como atenção a indivíduos e 

comunidades (BRASIL, 2007). Incorpora princípios da reforma sanitária e do Sistema Único 

de Saúde (SUS), enfatizando a reorientação do modelo assistencial a partir de um atendimento 

universal e integrado de atenção à saúde. Consiste na principal porta de entrada e centro de 

comunicação dos usuários ao sistema de atenção à saúde, e é capaz de organizar o fluxo de 

serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos (BRASIL, 2012). 
 

Historicamente, os primeiros estabelecimentos que visavam atender aos cidadãos, 

com foco na saúde pública, surgiram em 1918. Entre as razões que levaram à sua criação 

estão: a ampliação de responsabilidades e atribuições da saúde pública, que passou a atuar nas 

áreas de saneamento; propaganda sanitária; higiene materna e infantil; higiene industrial; e, 

naquele momento, especialmente, o combate às endemias rurais. As mudanças buscavam 

alcançar o enfrentamento das doenças endêmicas e epidêmicas. Os Postos de Saneamento e 

Profilaxia Rural, subordinados à Diretoria Geral de Saúde Pública, passaram a representar o 

início dessa nova fase, dedicados a prestar assistência de forma permanente a áreas e 

populações definidas (CAMPOS, 2007). 
 

Em 1920, com o relatório de Dawson formulado para o Ministério da Saúde do 

Reino Unido, a ideia de Atenção Primária de Saúde é utilizada pela primeira vez como 

modelo de organização dos sistemas de saúde, de forma regionalizada e hierarquizada, por 

nível de complexidade e sob uma base geográfica definida. Esse documento contrapunha-se 

ao modelo Flexineriano americano de cunho curativo, e propunha o modelo de atenção em 

centros de saúde primários e secundários, serviços domiciliares, serviços suplementares e 

hospitais de ensino. Assim, influenciou a reorganização dos serviços de saúde em vários 

países do mundo e definiu características para a ABS, como a integralidade e a regionalização 

(LAVRAS, 2011). 
 

A partir de 1970, a discussão acerca da ABS se intensifica internacionalmente, 

suscitando questionamento sobre a forma de organização dos sistemas de saúde baseada em 

um modelo médico hegemônico especializado e intervencionista, de assistência fragmentada e 
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com pouco impacto na saúde da população. Da mesma forma, impulsionou o debate à 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde que permitiam diferenciação entre o estado de 

saúde dos países desenvolvidos daqueles em desenvolvimento. Pode-se observar, a partir dos 

planos políticos e das reformas dos sistemas de saúde, a valorização do tema da Atenção 

Básica, principalmente entre os anos de 1970 e 1980 (CASTRO; MACHADO, 2010). 
 

Durante a década de 70, ressurge nos Estados Unidos um movimento a favor da 

medicina e saúde comunitária sob dois aspectos principais: dos Departamentos de Medicina 

Social e Preventiva de centros universitários e do contexto da “guerra à pobreza” 

desencadeada pelo Governo Federal. Diante da crise econômica em que os países estavam 

submersos, com o crescente número de periferias urbanas, entre outros problemas, a difusão 

dessa proposta de saúde era urgente (CONILL, 2008). 
 

Assim, em 1978, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) realizaram a I Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários de Saúde em Alma-Ata, que discutiu o conceito de Atenção Primária de Saúde 

(APS) e representou um marco histórico, uma vez que, ao difundir esse conceito, o adotou 

como estratégia para alcançar a meta de “saúde para todos no ano 2000” e o tornou 

componente fundamental para desenvolver um sistema de saúde eficaz (CASTRO; 

MACHADO, 2012). 
 

A Declaração de Alma-Ata, como foi chamado o pacto assinado entre 134 países, 

defendia a seguinte definição de APS, aqui denominada de cuidados primários de saúde: 

 

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente 

aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, 

mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam 

manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 

autodeterminação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual 

constituem a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e 

econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos 

indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual 

os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde 

pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado 

processo de assistência à saúde. (Opas/OMS, 1978) 
 
 

As reformas nos Sistemas de Saúde nos anos 80 e 90 conduziram a APS a significados 

distintos em países europeus e latino-americanos. Nos primeiros, a compreensão da APS está 

relacionada a serviços ambulatoriais de primeiro contato. Para os países latino-americanos, o 

termo corresponde a programas seletivos, dirigidos a populações pobres. Contudo, 
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atualmente, têm se revelado movimentos de resgate de uma concepção abrangente da APS 

(CASTRO; MACHADO, 2012). 
 

No caso brasileiro, o referencial proposto em Alma-Ata inspirou as primeiras 

experiências de implantação dos serviços municipais de saúde no final da década de 1970 e 

início de 1980, e trouxe aportes conceituais e práticos para a organização dos mesmos (GIL, 

2006). A constituição do SUS (Brasil, 1988) e sua regulamentação (Brasil, 1990) viabilizaram 

a construção de uma política da ABS que reorientasse o modelo de assistência, a fim de que se 

tornasse o contato prioritário da população com os sistemas de saúde. A concepção do sistema 

de saúde no Brasil se desenvolve, então, a partir dos princípios do SUS, recebendo destaque 

para a universalidade, a descentralização, a integralidade e a participação popular (MATTA; 

MOROSINI, 2009). Somente com a municipalização do SUS, no inicio da década de 1990, é 

que começou a existir uma estruturação mais uniforme da APS sob responsabilidade dos 

municípios brasileiros, incentivados pelo Ministério da Saúde através de normatizações e 

financiamento (LAVRAS, 2011). 
 

A partir de então, a ABS passa a assumir lugar de destaque na agenda setorial 

favorecida pela criação do Programa de Saúde da Família (PSF) em 1994. Com seu caráter 

inovador e com foco na família, torna-se marco de governo e contribui para priorização nas 

agendas políticas e para definição das bases da política de atenção básica no SUS centrado no 

PSF. Assim, adota-se o PSF como estratégia prioritária para o fortalecimento da ABS no 

Brasil (CASTRO; MACHADO, 2012). 

 
 

“A rápida expansão do programa, sob indução federal, favoreceu a ampliação do 

acesso às ações de saúde; porém, evidenciou problemas do SUS não equacionados, 

na medida em que o modelo de atenção proposto exigia recursos apropriados, 

profissionais capacitados e um sistema de referências para diversos níveis de 

complexidade. Ao final de 2002, a preocupação com a qualidade da assistência e 

com a garantia da integralidade ganhou destaque no debate setorial”. (CASTRO e  
MACHADO, 2012, p.479). 

 

 

A estratégia de saúde da família incorpora os princípios do SUS e se aproxima dos 

pressupostos da APS dimensionados por Starfield (2002) (primeiro contato, longitudinalidade, 

abrangência do cuidado, coordenação e orientação à família e às comunidades), buscando 

romper com a noção de uma atenção de baixo custo simplificada. Preconiza uma equipe de 

caráter multiprofissional que trabalha com definição de território de abrangência, adscrição de 

clientela, cadastramento e acompanhamento da população residente na área. Pretende-se que a 

unidade de saúde da família constitua a porta de entrada ao sistema 
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local e o primeiro nível de atenção, o que supõe a integração à rede de serviços mais 

complexos (ESCOREL, 2007). 
 

Entre os anos de 2003 e 2010, observa-se que houve ampliação significativa e contínua 

da ESF, com crescimento de 43,8% no número de equipes implantadas. A proporção da 

população abrangida pela estratégia passou de 31,9% em 2002 para 52,8% em 2010. Também 

houve expansão expressiva de estratégias associadas, como as Equipes de Saúde Bucal e os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. Destaque-se, ainda, a inserção da ESF em 

macropolíticas do governo federal, como o acompanhamento das famílias beneficiadas pelo 

Programa Bolsa Família e situadas nos Territórios da Cidadania. (CASTRO; MACHADO, 

2012). 
 

Diante da expansão do PSF, no ano de 2006, a política de atenção básica ganha 

destaque na ABS do Brasil, uma vez que estabelece e revisa as diretrizes e normas para a 

organização da ABS para o PSF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

(BRASIL, 2007). Com a aprovação da política de AB, a legislação foi revisada em função da 

experiência acumulada e das diretrizes do novo pacto entre as esferas de governo. O Pacto de 

Gestão regulamentou o bloco financeiro da atenção básica para superar a fragmentação 

vigente, extinguindo-se a vinculação de incentivos por faixas de cobertura, o que prejudicava 

os grandes centros (CONILL, 2008). 
 

Em 2011, há uma reformulação da Política de Atenção Básica, que se propõe a 

fortalecer a AB e ordenar redes de atenção à saúde. Para isso, atualizou conceitos e introduziu 

elementos desejados na AB e na ordenação de Redes de Atenção. Destacou a importância da 

assistência acolhedora, resolutiva e com avanços em gestão e coordenação do cuidado. Incluiu 

ações que atingem diferentes populações e realidades no Brasil. Articulou a AB com 

iniciativas do SUS a partir da ampliação de ações intersetoriais e de promoção da saúde 

(BRASIL, 2012). 
 

Assim, a ABS é conceituada como: 
 

 

Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte a situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo 

das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu 

território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo 
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ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos 
(BRASIL, 2012, p. 19). 

 
 

 

Dessa forma, é possível perceber que atualmente a ABS, no Brasil, constitui-se em um 

ambiente favorável para a prática interprofissional (AGUIAR, 2013) e para atuação do 

enfermeiro na assistência do ser humano em suas necessidades humanas básicas como parte 

dessa equipe, realizando ações voltadas para a diversidade no eixo da AB, tanto na esfera 

preventiva quanto curativa, além das atividades administrativas (FREITAS; SANTOS, 2014). 

 
 

 

3.2 Da desnutrição para a obesidade infantil 
 
 

 

Atualmente o sobrepeso/obesidade é o agravo nutricional que mais preocupa, tanto 

pelo incremento rápido e progressivo na sua prevalência, quanto pelo fato de o fenômeno 

ocorrer em todas as fases da vida. Preocupa, sobremaneira, a situação em crianças, visto que 

os agravos nessa faixa etária perduram por toda a vida (ANJOS, 2013). 
 

A obesidade está sendo caracterizada como uma das doenças que integram o grupo 

de doenças e agravos não transmissíveis. A partir dos anos 1960, as doenças e agravos não 

transmissíveis ocuparam a principal posição entre as causas de mortes no Brasil (BRASIL, 

2014). 
 

No Brasil, nem sempre se observou altas prevalências da obesidade. Somente a partir 

do momento em que passou de país rural para sociedade urbana e industrial, foi possível 

perceber uma diminuição dos índices de mortalidade infantil e analfabetismo e, depois que 

conseguiu combater a inflação, nos anos 1990, foi consolidado um aumento substancial da 

renda da população, o que possibilitou uma mudança no perfil alimentar (BRASIL, 2010b). 
 

Na atualidade esse perfil está caracterizado por elevado consumo de alimentos ricos 

em gordura e pouca adesão à ingestão de frutas, verduras, legumes, leite e derivados 

(MOREIRA et al., 2015). De forma associada, verifica-se redução da quantidade de atividade 

física, pelo uso de automóveis, televisão, jogos eletrônicos, dentre outros (ONIS, 2015). 
 

Esse conjunto de fatores resultou em uma impressionante mudança no padrão físico 

do brasileiro. O déficit de peso, por exemplo, atinge, atualmente, menos de 5% da população, 

o que é um indicador social positivo da maior relevância. Em contrapartida, o excesso de peso 

e a obesidade atingem índices significativos, pois em adultos a frequência do excesso de peso 
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varia entre 36,2% no Distrito Federal e 52,2% em Rio Branco, sendo esta mais frequente no 

sexo masculino em Porto Velho (57,8%) e em mulheres em Rio Branco (49,4%) (BRASIL, 

2010b). 
 

No mundo, estima-se que pelo menos 1,6 milhões de pessoas estejam com sobrepeso 

e 400 milhões, com obesidade. Dessas, 155 milhões são crianças em idade escolar (WHO, 

2012). 
 

É bem verdade que há uma tendência de aumento dessas prevalências, mesmo em 

regiões menos desenvolvidas do Brasil, apesar de essa disposição ter se mostrado 

temporalmente postergada, quando comparada às grandes capitais e aos centros urbanos. 

Entretanto, pesquisas recentes têm observado resultados semelhantes entre a Região Norte e 

as demais regiões do país, apesar da escassez de pesquisas nesta área (BRASIL, 2010b). 
 

A obesidade e o sobrepeso têm etiologia variada, envolvendo fatores biológicos, 

psicológicos e socioeconômicos. A Organização Mundial da Saúde (2016) define a obesidade 

como uma condição clínica caracterizada pelo o acúmulo de gordura corporal e índice de 

massa corporal igual ou superior a 30 kg/m², que constitui fator de risco para diversas doenças 

crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer e, portanto, pode originar diversos 

prejuízos à saúde dos indivíduos. Entende-se que a obesidade envolve múltiplos fatores, 

observados, principalmente, com as mudanças comportamentais do século XX, tais como 

hábitos de vida, consumo alimentar, características socioambientais, susceptibilidade genética 

e biológica (WHO, 2012). Com vistas a reduzir os fatores causais da obesidade na infância e, 

consequentemente, conter o aumento dos índices dessa doença, espera-se dos serviços de 

saúde ações para prevenir, tratar ou reabilitar. 
 

A prevenção e o tratamento do sobrepeso e da obesidade na infância e na 

adolescência têm se tornado uma preocupação mundial, pois essas doenças estão relacionadas 

a diversas consequências para a saúde (ONIS, 2015). Como parte das ações de saúde, a 

puericultura efetiva-se pelo acompanhamento periódico e sistemático das crianças para 

avaliação de seu crescimento e desenvolvimento; engloba a vacinação, orientações às mães 

sobre a prevenção de acidentes, aleitamento materno, higiene individual e ambiental. Também 

é responsável pela identificação precoce dos agravos, com vistas à intervenção efetiva e 

apropriada. Para isto, pressupõe a atuação de toda a equipe de atenção à criança, de forma 

intercalada ou conjunta, possibilitando a ampliação na oferta dessa atenção, pela consulta de 

enfermagem, consulta médica e grupos educativos (CAMPOS et al, 2011). 
 

A consulta de enfermagem à criança tem como objetivo prestar assistência 

sistematizada de enfermagem, de forma global e individualizada, identificando problemas de 
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saúde/doença, executando e avaliando cuidados que contribuam para a promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação de sua saúde. Sua realização envolve uma sequência sistematizada 

de ações: histórico de enfermagem e exame físico, diagnóstico de enfermagem, plano 

terapêutico ou prescrição de enfermagem, e avaliação da consulta (CAMPOS et al, 2011). 
 

Em uma perspectiva nutricional, preconiza-se que o atendimento de enfermagem à 

criança, deva ser realizado por meio de consultas que contemplem, de forma precisa e 

rotineira, a avaliação antropométrica desses indivíduos, mantendo sempre um olhar atento à 

obesidade, pois essa doença vem crescendo de forma endêmica no país (MARCHI-ALVES et 

al., 2011). Enfermeiro pode, ainda, atuar como educador, no âmbito do ambiente escolar, 

atuando na prevenção da obesidade através da realização de palestras com pais, alunos, 

professores e funcionários (RIBEIRO et al., 2015). 

 
 

 

3.3 Políticas públicas de atenção a crianças com excesso de peso 
 
 
 
 

O entendimento das políticas atuais de atenção às crianças auxilia na identificação 

das dificuldades que permeiam a prática na atuação de enfermagem, e no cuidado aos 

pacientes com excesso de peso. Essas políticas englobam sobrepeso e obesidade, apesar desta 

investigação manter o foco na problemática da obesidade na infância. 
 

Os programas de atenção à criança vêm sendo realizados no Brasil desde 1984, 

quando foram priorizadas cinco ações básicas de saúde que possuem comprovada eficácia: 

promoção do aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, 

imunizações, prevenção e controle das doenças diarreicas e das infecções respiratórias agudas 

(BRASIL, 2002). Destacou-se a disseminação da Caderneta de Saúde da Criança, como 

instrumento do monitoramento do crescimento e do desenvolvimento em 1986, quando a 

atenção básica sofreu uma organização governamental nos municípios brasileiros. 
 

Em 1990, com a formalização do Sistema Único de Saúde (SUS), as questões 

nutricionais são abordadas no artigo terceiro da Lei 8080/90, e se integram ao programa de 

atenção à criança, quando retrata que a alimentação constitui um dos fatores determinantes e 

condicionantes da saúde da população, cujos níveis expressam “a organização social e 

econômica do País”. No artigo sexto, também estão estabelecidos como atribuições 

específicas do SUS “a vigilância nutricional e orientação alimentar“ e “o controle de bens de 
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consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as 

etapas e processos, da produção ao consumo” (BRASIL, 1990, p.2). 
 

Apesar das considerações nutricionais, no período em que foi sancionado, comporem 

o arcabouço legal do SUS e estarem direcionadas ao combate da desnutrição, também 

contemplam em sua integralidade a problemática do excesso de peso, quando mencionam a 

vigilância nutricional e orientação alimentar. A lei, dessa forma, é completa para o Brasil, um 

país heterogêneo, no qual é possível identificar áreas com índices de desnutrição, bem como 

de obesidade. Isso demonstra características de países subdesenvolvidos, assim como em 

desenvolvimento. 
 

Em 1996, o programa de atenção à criança foi incrementado com a inclusão dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e do Programa Saúde da Família (PSF), quando se 

objetivou resgatar o vínculo de corresponsabilidade entre os serviços e a população (BRASIL, 

2002). 
 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada no ano de 1999, 

enumera sete diretrizes programáticas, sendo passíveis de destaque: o monitoramento 

alimentar e nutricional, e a promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. 

Entretanto, o compromisso do Ministério da Saúde estava relacionado à escassez alimentar e à 

pobreza, sobretudo à desnutrição infantil e materna, bem como, especificamente na população 

adulta, ao complexo quadro dos excessos já configurados no Brasil pelas altas taxas de 

prevalência de sobrepeso e obesidade (BRASIL, 2008a). No entanto, não inclui as crianças 

como alvos dessa problemática e torna falha a atenção a essa população. 
 

A PNAN também buscou contribuir com os debates sobre a luta contra a fome e a 

pobreza e na construção de uma agenda política que busca a prevenção da obesidade e demais 

doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, bem como se constituir na contribuição 

concreta do setor de Saúde para a Política de Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 

2007b). 
 

Em 2001, foi lançado o Programa Bolsa Alimentação, na busca pelo aprimoramento 

das ações de combate às carências nutricionais em crianças de até 6 anos de idade, 

demonstrando que o país desejava sair do quadro de subdesenvolvimento; contudo, não 

alertou para as complicações também relacionadas ao desenvolvimento: os excessos de peso e 

suas complicações (BRASIL, 2002). 
 

Um importante instrumento técnico para os profissionais que realizam o diagnóstico 

e fazem o acompanhamento dessas crianças, no âmbito da ABS, foi o Manual do Crescimento 

e Desenvolvimento Infantil, da série Atenção Básica, lançado em 2002. Teve como objetivo 
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contribuir para a melhoria da qualidade de suas práticas e, por extensão, a qualidade de vida 

das crianças, mediante a monitoração do seu crescimento e desenvolvimento. O manual 

aborda superficialmente técnicas de diagnóstico do sobrepeso ou obesidade (BRASIL, 2002). 
 

Em 2006 um novo Caderno de Atenção Básica foi lançado, tendo como foco a 

problemática da obesidade e enfatizava as práticas alimentares e de atividade física como 

orientação que podem ser fornecidas por todos os profissionais. Também conceituava e 

demonstrava a forma de diagnóstico em todos os grupos populacionais susceptíveis ao 

desenvolvimento da obesidade, entre eles, as crianças. O Caderno abordava algo novo: 

atribuições e competência de cada profissional da atenção básica, entre eles o enfermeiro 

(BRASIL, 2006) configurando como passo à frente no cuidado de enfermagem a crianças com 

excesso de peso, apesar de ter demonstrado fundamentação no modelo médico-curativo. 
 

Ainda nesse mesmo ano foi promulgada a Portaria Interministerial n.º 1.010, que 

instituiu as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas escolas de educação 

infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas em todo o Brasil. Suas 

diretrizes baseiam-se nas ações de educação alimentar e nutricional, estímulo à produção de 

hortas escolares, implantação de boas práticas de manipulação, monitoramento da situação 

nutricional e regulamentação do comércio de alimentos: restrição ao comércio no ambiente 

escolar de alimentos e preparações com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar 

livre e sal, com incentivo ao consumo de frutas e hortaliças (REIS et al., 2011). 
 

Ao perceber que as crianças, após os 6 anos de idade, não compareciam às Unidades 

de Saúde na atenção básica, exceto quando apresentavam problemas de saúde, o governo 

federal buscou adentrar o ambiente em que frequentavam com o lançamento do Programa de 

Saúde na Escola (PSE). Em 2007, foi estabelecido o PSE a partir do Decreto de nº 6.286, no 

qual as ações em saúde previstas considerariam a atenção, promoção, prevenção e assistência, 

e seriam desenvolvidas articuladamente com a rede de educação pública básica e em 

conformidade com os princípios e diretrizes do SUS, podendo compreender, entre outras 

ações, a avaliação nutricional (BRASIL, 2008b). 
 

Somado a isso, a Lei n.º 11.947/2009 dispôs sobre o atendimento da alimentação 

escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. Essa lei 

determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento em Educação (FNDE) para compra de produtos da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural para a alimentação escolar, beneficiando não só a alimentação 

dos alunos, mas também os produtores da agricultura familiar. Esse programa é considerado 
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um dos maiores programas na área de alimentação escolar no mundo e é o único com 

atendimento universalizado (REIS et al., 2011). 
 

Percebendo a importância de adotar hábitos saudáveis nas escolas, alguns estados 

brasileiros, a saber, Santa Catarina e o Distrito Federal, já instituíram legislações específicas 

para regulamentar os alimentos comercializados nas cantinas escolares. Nesse contexto, 

surgiu o Projeto Escola Saudável, que objetiva a implementação de alimentação saudável e 

atividades físicas regulares, com incentivo às hortas escolares, sendo a escola o agente de 

mudanças de hábitos alimentares e de vida (REIS et al., 2011). 
 

Ainda em 2009, um novo Caderno de Atenção Básica é elaborado com vistas à saúde 

na escola. Nele, também são fornecidas diretrizes aos enfermeiros sobre como atuar com o 

excesso de peso, no entanto, são enunciadas juntamente com as dos profissionais médicos e 

odontólogos (BRASIL, 2009). 
 

No ano de 2014 novas diretrizes são lançadas no Caderno de Atenção Básica – 

Obesidade. Este se destinou a alertar todos os profissionais para a problemática da obesidade, 

seja na atenção primária ou secundária de saúde. Enfatiza o trabalho de toda a equipe na 

orientação nutricional e aborda com riqueza de detalhes as formas de diagnóstico precoce e 

tratamento de populações específicas. No entanto, suas orientações destinam-se a toda a 

equipe e não determinam quais atividades cada profissional deve desempenhar (BRASIL, 

2014). 
 

Em Agosto de 2015 foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Criança, que sistematiza de forma simples e clara os eixos de ação que compõem a atenção 

integral a saúde da criança. Define eixos estratégicos de ações para atenção integral à saúde da 

criança, que são: atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao 

recém-nascido; aleitamento materno e alimentação complementar saudável; atenção a 

crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas; atenção à criança em 

situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz; atenção à saúde 

de crianças em situação de vulnerabilidades ou com deficiências; e vigilância e prevenção do 

óbito infantil, fetal e materno. Dentre os seus objetivos, a lei prevê proteção a saúde da 

criança por meio do aleitamento materno e cuidados integrais e integrados da gestação aos 

nove anos de vida, estando atento, especialmente, a primeira infância, buscando reduzir a 

morbimortalidade e facilitar as condições de vida e existência para o pleno desenvolvimento 

(BRASIL, 2015). 
 

É possível perceber que o Brasil encontra-se amplamente legalizado na atenção a 

crianças com excesso de peso, no entanto, a prática de enfermagem não conta com protocolos 
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ou subsídios para o exercício do cuidar pautado em teorias e fundamentos próprios da 

profissão. 
 

Observando as políticas públicas de nutrição atuais, é possível detectar a necessidade 

da ampla implementação e regulamentação das leis para o controle da obesidade infantil no 

Brasil, e promoção da alimentação saudável nos aspectos que envolvem o público infantil 

(REIS et al., 2011). O desafio é desenvolver e articular protocolos que fomentem a práxis de 

enfermagem na atenção básica a crianças, a fim de obter um diagnóstico precoce e/ou 

tratamento eficaz. 
 

A escassez de fundamentos teóricos inviabiliza uma boa prática de enfermagem na 

atenção ao excesso de peso em crianças, bloqueando o saber, considerando que: 

 

 

O saber é um dos elementos que se utiliza no exercício da profissão de 
Enfermagem, e este saber possibilita o fazer na perspectiva da ação por meio 
da competência, habilidade, persistência, paciência e disponibilidade para 
agir consciente e intuitivamente (VALE, 2009, p. 66). 

 
 

 

3.4 Cuidado de enfermagem a crianças com obesidade: dificuldades e ausências 
 
 
 
 

Durante muitos anos, a Enfermagem foi considerada uma área do conhecimento em 

que seus exercentes utilizavam as técnicas como instrumentos do seu saber e fazer em 

detrimento de suas funções essenciais: o cuidado ao ser humano, a administração do processo 

de cuidar em Enfermagem e a educação em saúde (BACKES et al., 2011). 
 

A enfermagem tem no cuidar o seu foco de ação. Nos primórdios da profissão, esta já 

demonstrava em sua prática o ato de cuidar do ser humano como parte de sua essência 

(ALMEIDA; SALES; MARCON, 2014). Desde sua fundação no século XIX, como profissão 

voltada ao cuidar, investimentos têm sido empreendidos na construção de um cuidado de 

enfermagem cientificamente fundamentado, especialmente em vista da constituição de um 

campo de ciência próprio (FERREIRA, 2011). Contudo, somente no final do século XX, o 

cuidado dos enfermeiros foi testado e comprovado cientificamente e, assim, passou a ser visto 

como ciência e incorporou como seu cerne o cuidado (Da SILVA; FERREIRA, 2014). 
 

Vários estudiosos de enfermagem abordaram, durante séculos, o cuidado em termos de 

elementos e formas de pensar e conceituar. A essência do cuidado, nas teorias de 

enfermagem, diverge com os autores. F. Nightingale enfatiza a atenção do cuidado de 

enfermagem para o ambiente e chama a atenção dos enfermeiros para ajudar o paciente a lidar 
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com sintomas e alterações no estilo de vida relacionado à doença; H. Peplau concentra-se nas 

relações interpessoais entre enfermeiros, família e paciente; D. Orem enfatiza os fatores que 

apoiam ou interferem na capacidade do indivíduo em cuidar de si e tem em sua essência o 

autocuidado, sendo o cuidado do enfermeiro necessário na medida em que o indivíduo é 

incapaz de atender as suas próprias necessidades. Em outra perspectiva J. Watson teoriza 

sobre o cuidado transpessoal, definindo como resultado das ações de enfermagem a 

compreensão das inter-relações entre saúde, doença e comportamento humano (POTTER, 

2013). 
 

Assim, cada autor possui a sua linha teórica para o cuidado de enfermagem que evolui 

no decorrer dos anos e, somados, constroem o cuidado de enfermagem de forma consistente. 

Paralelamente, é possível identificar na teoria de V. Henderson uma visão da essencialidade 

do cuidado de enfermagem ao definir a enfermagem como capaz de auxiliar o indivíduo 

doente ou sadio, baseado em 14 necessidades básicas de todos os indivíduos (POTTER, 

2013). 
 

Ademais, o cuidado de enfermagem é um fenômeno intencional, essencial à vida, que 

ocorre na interação de pessoas, por meio de atitudes que envolvem consciência, zelo, 

solidariedade e amor. Expressa um “saber-fazer” embasado na ciência, na arte, na ética e na 

estética, voltado a atender às necessidades do indivíduo, da família e da comunidade (VALE; 

PAGLIUCA, 2011). 
 

O cuidado dispensado por profissionais pode ser entendido como produto e serviço, 

em várias dimensões, relações e interações. É um serviço personificado e único na maneira de 

ser e existir na sociedade. Dessa forma, o cuidado constitui-se em mais do que um ato isolado. 

É um modo de ser, isto é, a forma como a pessoa humana se estrutura e se realiza no mundo 

com os outros (FORMOZO et al., 2012). 
 

Buscando um cuidado autônomo, a enfermagem auxilia as pessoas a procurarem um 

caminho para cuidar de si a partir de uma concepção holística do ser em relação com o mundo 

e no mundo, cuidando e se cuidando. Nesse sentido, entende-se o cuidado como ter 

intimidade, sentir, acolher, respeitar, dar sossego e repouso (FORMOZO et al., 2012). 
 

Atualmente os programas e diretrizes políticas direcionados à saúde da criança que 

são desenvolvidos para aperfeiçoar as funções da enfermagem têm como meta principal a 

redução da mortalidade infantil, considerada grande indicador do desenvolvimento social e 

econômico de um país ou região (PARANHOS, 2011). 
 

Em particular, o cuidar de enfermagem à criança com obesidade constitui-se numa 

tarefa árdua, uma vez que agrega à incipiente produção de enfermagem sobre o assunto a 
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incongruência das ações para prestar uma assistência adequada a esta população específica 

(MARIZ et al., 2013). A falta de clareza e padrão no entendimento das atividades 

relacionadas ao cuidar dessa população torna a prática um desafio para os profissionais de 

enfermagem. 
 

Muitas são as dificuldades em abordar crianças com excesso de peso para tratamento 

ainda na atenção básica de saúde. Entre as causas desses empecilhos estão a cultura e as 

crenças populares e as dificuldades na formalização de procedimentos de enfermagem para 

atender essa população. Os dois primeiros podem interferir na prevenção e tratamento da 

obesidade, tanto por profissionais de enfermagem como por parte da família e cuidadores de 

crianças. 
 

Isso se dá devido ao fato de o excesso de peso estar associado a crianças sadias. 

Ainda hoje a ideia de que um bebê saudável é o bebê “fofo” domina o consenso popular. Até 

a população mais instruída, podendo ter sofrido a influência do país subdesenvolvido que 

apresentava altos índices de desnutrição, apresenta a valorização da corpulência em crianças 

pequenas, buscando o modelo da criança com olhos azuis e rosto robusto. Esta realidade 

proporciona ganho de peso previsto com excesso de calorias, garantindo-lhes contornos 

arredondados. Esse padrão vai ao encontro da preocupação dos pais em superalimentar os 

bebês, substituindo, assim, o aleitamento materno por fórmulas prontas e açúcares específicos 

(BRASIL, 2006). 
 

Os profissionais da saúde ainda estacionados na visão tradicional da medicina 

entendem de forma errônea que estar doente é ser portador de uma patologia orgânica, de 

origem genética ou provocada por infecção de vírus ou bactéria. As condições de saúde que 

ultrapassam esse conceito não são categorizadas como doenças. Assim, o doente é aquele 

passível de receber um diagnóstico, e a doença, uma entidade identificável e erradicável com 

uso de medicação ou por procedimento cirúrgico. (BRASIL, 2006). 
 

Diante desse panorama, busca-se entender o alcance em que a cultura e crenças 

populares e dos profissionais da saúde podem influenciar o diagnóstico precoce, bem como o 

tratamento, de crianças com obesidade. 
 

No entanto, é importante entender que a obesidade é uma doença multicausal e, 

quando diagnosticada ainda na infância, pode prevenir o desenvolvimento de várias outras 

patologias associadas, como hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, síndromes 

metabólicas, resistência insulínica, diabetes mellitus, entre outras. Crianças obesas apresentam 

diminuição da expectativa de vida devido ao aumento da morbidade e da mortalidade. Além 

disso, as dislipidemias são consideradas um dos principais fatores determinantes para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (FRIZON; BOSCAINI, 2013; BRASIL, 2014). 
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A elevação da obesidade, em determinados países, está sendo analisada com grande 

preocupação, em razão das consequências danosas que o excesso de peso pode acarretar desde 

a infância e ao longo da vida adulta. 
 

Estes paradigmas criados acerca do excesso de peso, sobre o que é doença, e o 

biotipo desejável para crianças, podem interferir no aprofundamento do conhecimento sobre o 

tema e, assim, levar a um cuidado fragilizado à população em risco, sendo esta considerada 

como pauta secundária quando relacionada aos demais problemas de saúde pública. 

Entretanto, é importante ter ciência de que o risco de uma criança obesa permanecer nesta 

condição na vida adulta é de 25%, aumentando para 80% quando o excesso de peso se instala 

durante a adolescência (MARCHI-ALVES, 2011). 
 

Por esse motivo, os profissionais da saúde precisam desenvolver a abordagem 

interdisciplinar, que englobe a criança de forma integral, como propõe a vigilância em saúde. 

O tratamento não pode ser restrito à dieta. Deve envolver mudança de hábitos de vida da 

criança, melhoria das habilidades sociais dos pais para lidar com as necessidades de mudança, 

implementação de estratégias adequadas, além da conscientização dos pais, e das crianças, 

sobre as consequências associadas ao excesso de peso (SOUSA; ERDMANN, 2012). 
 

Especificamente, a enfermagem precisa desenvolver fundamentos teóricos que 

subsidiem o seu cuidado com essa população, a fim de desmistificar os paradigmas adotados 

pela população e profissionais da saúde sobre o excesso de peso, especialmente em crianças. 

No entanto, as dificuldades na formalização de procedimentos de enfermagem no atendimento 

a crianças com excesso de peso são reais. 
 

Desde Florence Nightingale, em 1859, quando documentou a primeira teoria de 

enfermagem, os profissionais de enfermagem têm se debruçado sobre questões que dizem 

respeito à estrutura do conhecimento da disciplina de enfermagem para promover seu 

desenvolvimento tanto teórico quanto prático, entendendo que a teoria é uma representação 

simbólica de aspectos da realidade (WALL, 2008). 
 

Virginia Henderson, enfermeira e pesquisadora norte-americana, dedicou sua carreira 

à definição da prática da enfermagem e algumas das suas questões relativas às atividades 

exclusivas dos enfermeiros (GEORGE, 2000). Focalizando na essência da enfermagem, na 

revisão do livro The principles and practice of nursing, escrito por Bertha Harmer, enfermeira 

canadense, Henderson reconheceu a necessidade de clareza sobre as funções do enfermeiro. 

Ela acreditava que um livro-texto que servia como principal fonte de ensino para a prática de 

enfermagem deveria apresentar uma descrição definitiva e sólida de enfermagem (GEORGE, 

2000). 
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Nesse sentido, o fazer da enfermagem é resultado de um cuidado pautado nas 

sentimentalidades humanas, como compromisso ético e não apenas moral, mas como atitude 

de respeito para com todos os envolvidos nesse processo interpessoal do cuidar. Isso exige 

dos enfermeiros um autoconhecimento para poderem, assim, exercer sua capacidade 

influenciadora no outro (PIEXAK; BACKES; SANTOS, 2013). 
 

O foco da enfermagem é o ser humano, com suas necessidades bio-psico-socio-

espirituais e a função essencial do enfermeiro é o cuidado, realizado por meio de ações na 

promoção da saúde, na prevenção de doenças e na recuperação e reabilitação da saúde. Por 

isso, como toda ciência, a enfermagem carece consolidar um corpo de conhecimentos e uma 

linguagem que permitam aos seus profissionais compreender sua prática e, assim, prestar 

cuidados capazes de atender às necessidades dos seres humanos por eles assistidos (VALE; 

PAGLIUCA, 2011). 
 

Nessa perspectiva, é possível detectar que, quanto ao trabalho de prevenção e 

tratamento da obesidade infanto-juvenil, a enfermagem encontra-se sem subsídio sólido para 

desenvolver uma prática eficaz. Apesar da importância da temática e do interesse de vários 

países nesse assunto, a atuação da Enfermagem nessa área ainda está voltada para diretrizes 

médicas (BRASIL, 2006). 
 

Para a criança, o Manual de Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento 

Infantil orienta os profissionais da saúde na identificação de anormalidades através da coleta 

dos dados antropométricos. Caso a criança encontre-se acima do percentil 97 (nomenclatura 

utilizada como referência ao obeso anteriormente, sendo, atualmente, substituída pelo escore), 

com curva ascendente, o profissional é guiado a verificar a existência de erros alimentares, 

orientar a mãe para uma alimentação mais adequada de acordo com as normas para 

alimentação da criança sadia, excetuando-se bebês em aleitamento materno exclusivo 

(BRASIL, 2002). 
 

As práticas enunciadas pelos manuais e diretrizes do Ministério da Saúde retratam 

ações que devem ser realizadas por todos os profissionais da saúde. No entanto, as ações 

próprias da enfermagem relativas à obesidade infanto-juvenil têm enfrentado dificuldades na 

sua formalização. A enfermagem precisa desenvolver estruturas teóricas para que o 

conhecimento de enfermagem seja fomentado, formando assim o domínio, ou seja, o cerne de 

sua disciplina, com limites e fundamentos teóricos e práticos (WALL, 2008). 
 

É imprescindível que enfermeiros, teóricos e assistenciais, trabalhem juntos, 

colaborando para desmistificar a ideia de que teoria e prática estão desvinculadas e 
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desarticuladas. Se a prática é vista à luz da teoria, o potencial torna-se real para a teoria, por 

ser útil na mudança da prática (WALL, 2008). 
 

Contudo, compreende-se a necessidade de um aprofundamento da enfermagem no 

conhecimento científico. Entende-se por conhecimento científico aquele que possibilita a 

abstração da realidade com a finalidade de sistematizá-la e conseguir fazer uma ligação entre 

o concreto e o abstrato a fim de encontrar as prováveis soluções para os problemas referentes 

ao cuidado na atenção à saúde (PESSOA JÚNIOR; NÓBREGA; MIRANDA, 2012). 
 

Acredita-se que “a utilização dos nossos saberes que são construídos, desconstruídos 

e reconstruídos dia-a-dia num processo de reflexão-ação, prática em movimento, teoria em 

ação constituem a nossa práxis” (PESSOA JÚNIOR; NÓBREGA; MIRANDA, 2012). 

Contudo, questiona-se quais pressupostos teóricos a enfermagem poderia colocar em ação 

para prevenir e/ou promover cuidado em saúde a crianças obesas, bem como em qual 

conhecimento científico a enfermagem tem se apoiado para sua atuação nessa área e se esse é 

um conhecimento próprio da sua profissão? 
 

Buscando entender essas assertivas, e compreendendo que a práxis pode ser 

entendida como teoria em ação, assim como a prática em movimento, é possível identificar 

que atualmente, as teorias e/ou abordagens teóricas e práticas têm dificultado a prática de 

enfermagem na atenção básica de saúde para prevenir e/ou tratar o excesso de peso em 

crianças. 



53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 2 

 

O CAMINHO PARA O FENÔMENO 
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4 PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO 
 
 

 

4.1 A escolha do tipo de pesquisa qualitativa 
 
 

 

A escolha do tipo de pesquisa esteve fundamentada na captação dos significados dos 

enfermeiros na ABS sobre o processo de cuidar de crianças obesas. Por criança compreende-

se a faixa etária adotada pela World Organization Health, que classifica como criança os 

indivíduos de zero a 9 anos completos (WHO, 1986). 

 

Nesta pesquisa, compreender processos constituiu adentrar nas experiências, 

sentimentos, barreiras, significados atribuídos ao fenômeno e opiniões envolvidas nos 

significados humanos que não podem ser mensurados quantitativamente. Também se 

objetivou estabelecer relações teóricas através dos discursos dos enfermeiros sobre o cuidado 

a crianças com obesidade e construir um modelo teórico a partir disso, para auxiliar a prática 

da enfermagem com essa população. 
 

Por esses motivos, foi realizada uma pesquisa do tipo social, exploratória e 

descritiva, do tipo qualitativa. A pesquisa qualitativa refere-se às pesquisas que alcancem 

resultados sem utilizar para isso procedimentos estatísticos ou outros meios de quantificação. 

Aborda a vida das pessoas, experiências vividas, comportamentos, emoções e sentimentos, 

possuindo análise interpretativa (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Para a enfermagem destaca-se a relevância de elaboração de pesquisas qualitativas 

por ser um veículo para ampliar os aspectos relacionados à complexidade e versatilidade do 

ser humano. Isto porque esse tipo de pesquisa permite atingir o invisível através da 

subjetividade e o entendimento do fenômeno de interesse para fortalecer a enfermagem, seu 

papel social e o amadurecimento da profissão nos parâmetros intrínsecos (parte do seu corpo 

social) e extrínsecos (demandados pela sociedade) (LACERDA; LABRONICI, 2011). 
 

Buscando “adquirir uma maneira de pensar sobre os dados e o mundo no qual se 

vive” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 34), escolheu-se como regência metodológica a Teoria 

Fundamentada em Dados (TFD). Isto devido aos objetivos desta metodologia se coadunarem 

com os desta pesquisa, no sentido de criar um entendimento novo e teoricamente expresso 

sobre o fenômeno em questão (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Almejando evoluir no estado da arte do fenômeno em questão e contribuir para a 

compreensão teórica, conceitual e filosófica do processo envolvido no cuidar, escolheu-se a 
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TFD. Este método compreende o significado das relações e interações entre os fenômenos 

sociais, o entendimento da realidade, bem como da vida e da ação humana no mundo real 

(BACKS et al., 2011). O ato de cuidar exige do enfermeiro uma relação social com o ser 

participador e receptor dessa ação. 
 

Como referencial teórico escolheu-se adotar os princípios filosóficos de Virginia 

Henderson. A escolha está associada aos conceitos da autora sobre as teorias, seres humanos, 

ambientes, saúde, enfermagem e o cuidado, que trouxeram contribuições relevantes para 

análise dos dados desta pesquisa. 

 
 

 

4.2 Caminhando pela teoria fundamentada nos dados 
 
 

 

Em 40 anos de história, a TFD tem se mostrado o método emergente para conduzir 

pesquisas qualitativas. Por método emergente entende-se aquele que se inicia com um método 

indutivo, seguido do indeterminado e por fim o aberto. Isso significa que, em fenômenos 

inexplorados, contingentes ou dinâmicos, são bem adequados para compreender o mundo 

empírico e construir uma compreensão indutiva dele e de como se desenrolam os 

acontecimentos e se acumula o conhecimento (CHARMAZ, 2009). 
 

Desde 1967 o termo Grounded Theory (GT) é utilizado pelos sociólogos Barney G. 

Glaser e Anselm L. Strauss, pioneiros no desenvolvimento de teorias elaboradas a partir dos 

dados, que fugiam da dedução e tinham hipóteses passíveis de análise a partir de teorias já 

existentes (CHARMAZ, 2009). Por divergências filosóficas Glaser e Strauss seguem em 

caminhos diferentes no método, quando o último se une a Juliet M. Corbin e se mantém mais 

flexível à influência do pesquisador na teoria, considerando a subjetividade do mesmo diante 

dos resultados, deslocando o método para a verificação, distanciando dos métodos 

comparativos que primeiro o distinguiram (SANTOS; LUZ, 2014). 
 

Um número cada vez maior de autores surge na tentativa de afastar a Teoria 

Fundamentada do positivismo e dessa forma utilizar as diretrizes básicas do método, seguindo 

as etapas do processo, adotando-o e adaptando-o para realização de diversos estudos. 

Charmaz mostra-se como principal proponente da perspectiva construtivista da Teoria 

Fundamentada. Compreende-se que os dados e as teorias são descobertos, sendo parte do 

mundo o qual estudamos e dos dados coletados, de forma a construir a Teoria Fundamentada 

por meio da interação com as pessoas (CHARMAZ, 2009; SANTOS; LUZ, 2014). 
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Diante das diferentes visões epistemológicas da Teoria Fundamentada, cabe o 

destaque dos elementos comuns que a caracterizam, como a lógica indutiva; a análise 

sistemática dos dados, através do método de comparação constante; o desenvolvimento de 

teoria a partir dos dados (SANTOS; LUZ, 2014). Nesta investigação, optou-se por adotar os 

princípios metodológicos de Strauss e Corbin. 
 

O propósito da TFD é formar uma geração forte de teóricos que gerem teorias a 

partir dos dados e que usem os dados para testar a existência destas. Esta específica intenção 

visa explorar conceitualmente como as pessoas compreendem e se importam com um 

fenômeno social e de que forma atuam para resolucionar seus dilemas. É compreensível que a 

TFD seja desenvolvida para atingir um fenômeno social sem formação prévia ou teorias 

prévias desenvolvidas com paradigmas ou outras teorias já existentes. Assim, o foco da 

metodologia é pesquisar acontecimentos em contextos sociais para descobrir relações sociais 

entre as pessoas de forma consciente ou não (ENGWARD, 2013). 
 

Assim, esta metodologia consiste em uma teoria originada dos dados, onde a coleta, 

análise e eventual teoria se relacionam com proximidade entre si, e a área de estudo é o ponto 

inicial. Por ser baseada em dados, tende a oferecer mais discernimento, melhorar o 

entendimento e fornecer um guia importante para a ação (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

A TFD promove uma compreensão teórica da experiência estudada, buscando 

produzir compreensões abstratas e conceituais do fenômeno em questão. Também é possível 

acelerar a obtenção de um foco claro no que ocorre em seus dados, sem sacrificar o detalhe 

das ações desempenhadas, e fornecer diretrizes flexíveis e não prescrições rígidas. Quando 

concluída, esta pode ser aplicada em situações similares (CHARMAZ, 2009). 
 

A TFD consiste em um método para construção de teoria com base nos dados 

investigados de determinada realidade, de maneira indutiva ou dedutiva que, mediante a 

organização em categorias conceituais, possibilita a explicação do fenômeno investigado. 

Como produto da aplicação deste método, pode-se, ainda, estabelecer modelos teóricos ou 

reflexões teóricas (DANTAS et al., 2009). 
 

Esse processo de investigação envolve especificidades quando relacionadas a outras 

de cunho qualitativo: as hipóteses são criadas no processo de coleta e análise dos dados; a 

coleta e análise de dados ocorrem de forma concomitante; o método é circular, permitindo ao 

pesquisador mudar o foco de acordo com a revelação dos dados que vão sendo analisados e a 

construção de memos ou memorandos, que consistem em uma forma de registro referente à 

formulação de teorias (DANTAS et al., 2009). 
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Para Charmaz (2009), a teoria fundamentada baseia-se numa lógica emergente. Isso 

porque gera teorias emergentes dos dados e que representam esses dados. Este método 

começa com uma abordagem indutiva através do sistema de coleta e análise de dados a fim de 

desenvolver análises teóricas. Também inclui a verificação de categorias emergentes que 

surgem a partir de sucessiva análise através de raciocínio dedutivo. Ele oferece estratégias 

analíticas sistemáticas que combinam clareza e flexibilidade. 
 

Contudo, antes de iniciar uma explanação sobre o método propriamente dito, faz-se 

necessário compreender o que é uma teoria. Para isso diferencia-se descrição, ordenamento 

conceitual e teorização. A primeira trata-se de representar uma história sem retroceder e 

interpretar fatos. A segunda refere-se à organização dos dados em categorias segundo 

propriedades e dimensões, utilizando a descrição para elucidar essas categorias. Por fim, 

teorizar não significa apenas elaborar conceitos, mas sim formular um esquema lógico, 

sistemático e explanatório que relacione os conceitos e não apenas organize-os (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 
 

Strauss e Corbin (2008, p. 65) definem teoria como: 
 

 

Um conjunto de categorias bem desenvolvidas que são sistematicamente inter-
relacionadas através de declarações de relação para formar uma estrutura teórica que 
explique alguns fenômenos relevantes sociais, psicológicos, educacionais, de 

enfermagem ou outros. (p. 65). 
 

 

Geralmente, perpassa um agregado de resultados e oferece uma explicação sobre um 

fenômeno, sendo importante para um campo de conhecimento. O objetivo da teorização é 

desenvolver teorias úteis (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Assim, para iniciar a investigação de pesquisa em uma Teoria Fundamentada é 

importante considerar: a qualidade dos dados coletados, a sensibilidade do investigador, 

manter-se aberto para novos conceitos (principalmente no início da pesquisa), manter 

afinidade com os participantes para realização de entrevistas e observações subsequentes e 

perceber o processo como flexível a movimentos de idas e vindas dentro das etapas 

(CHARMAZ, 2009). 
 

Este raciocínio invoca interpretações criativas porque o pesquisador idealiza todas as 

possíveis explicações teóricas para os dados e, em seguida, forma e verifica hipóteses até 

chegar à mais plausível interpretação dos dados observados (CHARMAZ, 2009) 
 

A escolha do problema e a declaração da questão de pesquisa levam o pesquisador a 

examinar os dados de uma maneira específica e a escolher as técnicas de coleta e análise dos 
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dados. A questão de pesquisa dirige o projeto de pesquisa e ajuda o pesquisador a se manter 

atento, mesmo quando há grande quantidade de dados. Inicialmente, a questão é bastante 

ampla e aberta, mas tende a ser refinada durante a pesquisa (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Depois de escolhido o problema de pesquisa, pode-se iniciar a coleta de dados, que 

deve ser relevante e fornecer material para análise significativa a fim de elaborar de uma 

teoria sólida. Para isso, os dados precisam ser detalhados, completos e focados. Isso quer dizer 

extensivas notas de campo de observação, coleta de relatos pessoais por escrito e reunião de 

narrativas detalhadas. A teoria fundamentada pode ser construída a partir de vários tipos de 

dados, obtidos a partir de: notas de campo, entrevistas, informações de gravações e relatórios 

(CHARMAZ, 2009). 
 

A coleta de dados associada a uma mente investigativa e à persistência pode levar o 

analista a dados relevantes e à descoberta de novos horizontes (CHARMAZ, 2009). Isso 

porque coletar dados e depoimentos em locais e com pessoas que tenham conhecimento sobre 

a realidade pesquisada abre espaço para realizar pesquisa em mais de um campo de coleta e 

vários grupos, onde haja uma possibilidade de obter dados relevantes para uma analise densa 

sobre o fenômeno pesquisado. Da mesma forma, pode haver reestruturação do instrumento 

quando é preciso mudar o foco da pergunta ou na forma como é realizada para explorar ao 

máximo a realidade, se aproximar do entendimento dos sujeitos sobre o problema e esgotar as 

informações no seu máximo (DANTAS et al., 2009). 
 

Os dados então devem ser detalhados, focados e completos para que sejam 

relevantes, uma vez que na TFD a forma com que os dados são coletados afeta a qualidade do 

fenômeno alcançado e o sentido que irá ser produzido a partir deles. Justamente a partir deles 

é que são observados os processos existentes e os conceitos que surgirão como ponto de 

partida para formular questões para as entrevistas, observar os dados, ouvir os entrevistados e 

pensar analiticamente sobre os dados. A partir dos dados os interesses da pesquisa poderão ser 

ajustados (CHARMAZ, 2009). 
 

Os dados são coletados em uma TFD de forma planejada até alcançar informação 

suficiente para suprir o trabalho, de forma a possibilitar um quadro o mais completo possível 

dentro dos padrões do trabalho, para alcançar esclarecimento de propriedades e relações entre 

as categorias (CHARMAZ, 2009). 
 

Neste método a coleta e análise de dados ocorrem de forma concomitante. Desde a 

primeira entrevista os dados já são analisados e observados e conduzem à próxima entrevista. 

A análise é a condutora da coleta de dados (STRAUSS; CORBIN, 2008) e é seguida pelo 

processo de codificação e a comparação constante dos dados. Esse movimento de idas e 
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vindas aos dados permite ao pesquisador desenvolver uma sensibilidade para identificar 

similaridades e diferenças nos dados e assinala para necessidade de novas coletas 

(ENGWARD, 2013). 
 

Esse processo é repetido até que todos os dados sejam delimitados de acordo com o 

princípio da saturação teórica, ao passo que as informações são coletadas, codificadas e 

analisadas, a fim de apontar os eventos por categorias. Assim, a coleta é efetuada até 

acontecer a saturação teórica, a repetição ou ausência de conceitos que agreguem propriedade 

e dimensões às categorias emergentes (STRAUSS; CORBIN, 2008). Por saturação teórica, 

entende-se o momento em que nenhuma nova informação surge no processo de codificação 

ou o novo coletado não adiciona mais nenhuma explicação e não produz conhecimento para a 

pesquisa (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Para Engward (2013), a saturação teórica pode ser observada quando a categoria 

emergente dominante encontra-se saturada, e essa saturação deverá ocorrer de acordo com a 

literatura. Diferente das pesquisas qualitativas tradicionais, que adotam o termo “saturação” 

quando os dados não acrescentam mais informações novas para a pesquisa, na TFD julga-se 

ter saturado os dados quando todos os conceitos da teoria substantiva estão desenvolvidos e 

compreendidos como bem fundamentados nos dados. 
 

No processo de codificação é realizada uma microanálise dos dados, onde dois 

processos são fundamentais para tal: a formulação de perguntas e a comparação. O processo 

de codificação visa à redução dos dados, que é fundamental para se chegar à teoria. O 

processo de análise consiste em conceituar os códigos coletados. Após a construção das 

categorias, estas são comparadas, relacionadas e interconectadas de acordo com o modelo 

paradigmático proposto (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

A codificação é onde serão gerados os ossos que definirão a estrutura esquelética 

(analítica) a partir da qual se constrói a análise. Manifestam-se como elementos da teoria 

nascente que explicam os dados e orientam novas coletas, bem como novas questões de 

pesquisa. Esse processo é interativo, já que se interage com os participantes e com os próprios 

dados, uma vez que se estuda os enunciados e atitudes observadas outras diversas vezes 

(CHARMAZ, 2009). 
 

Na codificação os dados são quebrados em pequenos componentes que serão 

comparados caso a caso, código a código, evento a evento, até que se compreenda e explique 

as variações dos dados. Os códigos são provavelmente relacionados até que se alcancem 

categorias ou conceitos (ENGWARD, 2013). O processo de codificação deve-se fixar 
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rigorosamente nos dados e orientar decisões posteriores para definição de categorias 

conceituais (CHARMAZ, 2009). 
 

Essa categorização é a conceituação dos dados e cumpre três etapas 

interdependentes, em que a implementação de uma não necessariamente provoca 

impedimento de retorno à primeira, sendo o movimento circular. As três etapas denominadas 

por Strauss e Corbin são: codificação aberta, axial e seletiva (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

A codificação aberta é o processo analítico por meio do qual os conceitos são 

identificados e suas propriedades e suas dimensões são descobertas nos dados. Os dados são 

separados em partes distintas, rigorosamente, examinados e comparados em busca de 

similaridades e diferenças. Eventos, acontecimentos, objetos, ações/interações 

conceitualmente similares em natureza ou relacionados em significado são agrupados sob 

conceitos mais abstratos, chamados categorias (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Os conceitos são fenômenos nomeados e examinados comparativamente e são o foco 

desta etapa. Contudo, para se descobrir conceitos é preciso desvendar os dados e expor suas 

ideias, pensamentos e significados. Dessa forma, eles são separados em partes distintas, 

examinados com rigor e comparados em busca de similaridades ou diferenças. A atividade 

analítica aqui realizada diz respeito à nomeação dos conceitos, definição e desenvolvimento 

das categorias (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Nesta primeira fase, os dados são analisados linha por linha para identificar 

significados implícitos e afirmações explícitas de forma a elaborar abertamente códigos 

iniciais, explorados de modo a conduzir posteriormente a decisão e definição das categorias 

conceituais. Para isso, é necessário se fixar rigorosamente nos dados e codificar os dados 

como ações, evitando a codificação de eventos. O analista deve permanecer aberto para 

aprender enquanto codifica e observar onde os dados podem conduzi-lo. Os códigos iniciais 

são provisórios, comparativos e fundamentados nos dados e podem indicar lacunas que 

induzam à percepção da falta de dados indispensáveis (CHARMAZ, 2009). 
 

Os nomes conferidos aos eventos, incidentes ou ideias podem ser atribuídos pelo 

analista de acordo com o significado ou imagem que passam quando analisados 

comparativamente, ou podem ser retirados das próprias palavras do participante, o que é 

chamado de “código in vivo” (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Esse tipo de codificação cuidadosa e detalhada dificulta que o pesquisador imprima 

os seus medos, motivos e questões pessoais não resolvidas nos seus dados coletados, 

obrigando o pesquisador a pensar sobre as diferentes maneiras com que possam ser 

interpretados os seus participantes (CHARMAZ, 2009). 
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Para construir códigos e categorias o pesquisador utiliza verbos no gerúndio. A 

maioria das pesquisas que fazem uso da metodologia da TFD utiliza esta estratégia como 

forma de transparecer a análise dos dados de forma dinâmica e denotar a ideia de processo e 

não de ações isoladas (SOUSA, 2008). Nesse sentido, deseja-se que os códigos esclareçam o 

questionamento do “O que está acontecendo aqui?”. 
 

As categorias são conceitos derivados dos dados que têm o potencial de explicar e 

prever. Uma vez que os conceitos se acumulam, inicia-se o processo de agrupamento ou de 

categorização em termos mais abstratos e explicativos. Uma vez identificadas as categorias, 

torna-se mais fácil desenvolvê-las de acordo com suas propriedades e dimensões e então 

dividi-las em subcategorias. Essas últimas explicam os motivos pelos quais uma categoria 

tende a existir (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Para desenvolver as categorias faz-se necessário pensar em suas propriedades e 

dimensões. Isso diz respeito a definir as especificidades dessas categorias, identificando as 

suas características peculiares e de que forma essas características variam em um escopo 

dimensional. Isso significa dar precisão a uma categoria, diferenciando-a de outra 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

A codificação axial é o segundo tipo de codificação e trata-se de dados mais 

direcionados, seletivos e conceituais que foram gerados na codificação aberta. Ela tem o 

alcance para sintetizar e explicar segmentos maiores de dados. Assim, a partir de dados 

anteriores mais frequentes, bem como significativos, se analisa grande quantidade de dados. 

Significa tomar decisão sobre quais dos códigos iniciais nos permitem uma compreensão 

melhor para categorizar os dados de forma contundente e completa, sendo esse um processo 

cíclico, uma vez que pode suscitar incidentes implícitos que requeiram nova abordagem e 

aprofundamento nos dados (CHARMAZ, 2009). 
 

É nesta etapa que se reagrupam dados divididos anteriormente e relacionam-se as 

categorias às suas subcategorias, gerando explicações mais profundas e completas do 

fenômeno, a partir das suas propriedades e dimensões. Detalha-se como as categorias se 

cruzam e se relacionam, não de forma descritiva, mas em um nível conceitual (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 
 

Para responder as questões das categorias e subcategorias é necessário entender as 

suas relações e posicioná-las dentro de uma estrutura relacionada com processos. Isso porque, 

enquanto a estrutura responde em que circunstâncias os fenômenos estão situados ou surgem, 

o processo significa ações/interações de pessoas, comunidades e organizações. Para esclarecer 

e organizar as conexões existentes entre as categorias são desenvolvidos esquemas chamados 
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de paradigmas ou modelos paradigmáticos. Eles auxiliam a reunir e ordenar os dados 

sistematicamente, integrando estrutura e processo (STRAUSS; CORBIN, 2008). Para compor 

o paradigma conta-se com o fenômeno em questão, o contexto, as condições causais e 

intervenientes, ações/interações estratégicas e as consequências (SOUSA, 2008). 
 

O fenômeno é o que responde ao que está acontecendo aqui. Detectamos o fenômeno 

quando se procura padrões repetidos de acontecimentos que representam o problema ou 

situação em que eles se encontram. Encontram-se fenômenos em categorias. O contexto é 

encontrado em um conjunto de condições e podemos nos perguntar onde acontece e sob quais 

condições, que podem ser culturais econômicas, sociais, genéticos... As condições dizem 

respeito aos fatos e acontecimentos em conjunto que instituem situações de um fenômeno. 

Juntas, as condições formam a estrutura, que são as circunstâncias em que o fenômeno está 

agrupado. Dentro dessas condições surgem as ações/interações como resposta aos problemas 

ou acontecimentos rotineiros das pessoas. As condições causais são representadas por fatos 

que influenciam o fenômeno e as intervenientes são aquelas que alteram a causal ou explicam 

o que pode facilitar, restringir ou dificultar as condições causais. As ações/interações 

estratégicas são tomadas para resolver ou moldar o fenômeno de alguma forma. São 

estratégias adotadas para lidar com o fenômeno. As consequências são a resposta para o que 

acontece como resultado e como “alteram a situação e afetam o fenômeno nos garante 

explicações mais completas” (p. 133) (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

A codificação seletiva detalha e agrega categorias, tornando uma delas como central, 

que perpasse por todas as outras, e seja a teoria do estudo. Faz-se necessário utilizar a 

abstração para refletir e analisar todas as categorias e, a partir disto, emergir o fenômeno 

central. Os códigos, as categorias e as subcategorias são organizados por meio de diagramas e 

quadros para facilitar a reflexão sobre os mesmos (DANTAS, 2009). 
 

Nesta fase as categorias são integradas e refinadas e os resultados devem ser 

dispostos através da relação do conjunto de conceitos e não apenas como temas listados, o que 

institui a construção da teoria propriamente dita ou de um esquema teórico maior. Para iniciar 

a integração das categorias é necessário descobrir a categoria central, que consiste em utilizar 

poucas palavras para expressar o produto da análise, de forma a responder pelo conteúdo 

variado dentro das categorias. Nesse momento talvez seja necessário o pesquisador retornar 

aos dados brutos para buscar não os detalhes, mas o sentido geral sobre o problema com que 

as pessoas parecem estar lutando ou o que esteja atrapalhando a sua ação (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 
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O fenômeno ou categoria central é então denotado por um modelo teórico 

representativo. Trata-se de um conjunto de ideias traduzidas em um diagrama que possibilite a 

fácil compreensão, permita a conexão de todos os conceitos desenvolvidos e a relação entre 

eles. Dificilmente se mostrará de forma linear, mas com frequência representará uma cadeia 

de reações até alcançar a compreensão da categoria central (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Uma vez identificado o esquema teórico dominante, é o momento de refinar a teoria. 
 

Isso consiste em: “rever o esquema em busca de consistência interna e falhas na lógica, 

completando as categorias mal desenvolvidas e podando os excessos, e validar o esquema” 
 
(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 155). Por validar o esquema julga-se necessário determinar 

de que forma a abstração, utilizada no momento da integração dos dados, se ajusta aos dados 

brutos e à possível omissão de informações importantes. Pode-se fazer isso retornando aos 

dados brutos e fazendo uma análise comparativa com o esquema teórico ou apresentar a 

história real aos informantes, que devem ser capazes de reconhecer a si mesmo nas histórias 

contadas (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

A amostragem teórica se comporta como elemento que guia todo o processo de 

coleta e análise dos dados e trata-se de o investigador amostrar fatos e incidentes, buscando 

indicadores de conceitos relevantes e comparando-os constantemente até que haja a saturação 

das categorias (STRAUSS; CORBIN, 2008). Consiste em decidir quais dados coletar e onde 

encontrá-los. Significa escolher locais e pessoas, o que nos permite desenvolver os conceitos 

na proporção que estes vão sendo construídos. Dessa maneira, a amostragem consolida-se a 

partir da combinação de conceitos aliados à sensibilidade do investigador para perceber as 

lacunas que ainda necessitavam ser consideradas para compreensão do objeto investigado 

(ERDMANN, SOUSA, 2009). 
 

A amostragem teórica mantém fundamentado o estudo. É um método de amostragem 

de dados para desenvolver categorias teóricas. É muitas vezes utilizada de forma errônea antes 

da coleta de dados ou pelos pesquisadores de TFD quando têm categorias experimentais para 

desenvolver ou refinar. Contudo, as categorias emergentes são a base da amostragem teórica. 

Isso porque as categorias surgem no processo analítico e a amostragem teórica pode conduzir 

a novos locais de pesquisa e áreas substantivas até que preencham as propriedades de suas 

categorias. Essa característica distingue a TFD de outras pesquisas qualitativas, porque 

permite ao pesquisador retornar ao campo quanto considere necessário, até que suas 

categorias estejam bem desenvolvidas (CHARMAZ, 2009). 
 

Na etapa da análise dos dados da TFD é essencial a construção de diagramas e 

memorandos. Os diagramas são ferramentas valiosas, pois permitem ao pesquisador se afastar 
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dos dados e trabalhar com os conceitos e não com os dados em seus detalhes, por meio de 

representações gráficas. Aparecem em vários pontos da análise de formas diferentes, 

demonstrando por meios visuais a complexidade da teoria (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Os memorandos capturam as ideias em andamento, eles esclarecem as categorias e 

aprofundam a análise. Escrever e armazenar memorandos fornece um mapa para explorar, 

verificar e desenvolver ideias que emergem como descobertas para a TFD. Primeiramente 

eles abrem os códigos e posteriormente examinam as categorias (CHARMAZ, 2009). 
 

Para Dantas (2009, p. 3) os memorandos “consistem numa forma de registro 

referente à formulação da teoria e pode tomar conformação de notas teóricas, notas 

metodológicas, notas de observação e subvariedade delas. Esses são construídos durante todo 

o processo de coleta e análise dos dados”. 
 

Durante o processo de codificação e comparação constante os mesmos são escritos 

para identificar os padrões e semelhanças entre os códigos e isso permite ao analista escrever 

livremente sobre eles a fim de que, posteriormente, possa organizar pensamentos sobre os 

dados e seus sentidos juntos, e depois articular semelhanças entre os códigos (ENGWARD, 
 
2013). “Os memorandos têm dois objetivos: manter a pesquisa embasada em conceitos, e dar 

essa consciência ao investigador. Por isso não devem ser considerados supérfluos” (SOUSA, 
 
2008). 
 

O valor da TFD está não apenas na capacidade de gerar uma teoria para embasar a 

prática, mas principalmente porque esta teoria surgirá dos dados. Analisar os dados de forma 

criativa e equilibrada permite a interação entre os pesquisadores e os dados como ciência e 

arte. Ciência por manter um rigor e basear a análise em dados, e arte por os pesquisadores 

serem capazes de nomear categorias, fazer perguntas estimulantes, fazer comparações 

constantes e extrair um esquema inovador (CHARMAZ, 2009). 
 

Para as pesquisas em enfermagem, a TFD tem real importância, visto que objetiva 

gerar construtos teóricos que explicam a ação no contexto social sob estudo. Essa metodologia 

emerge da prática, além de ser uma promessa para um entendimento global e profundo do 

conhecimento e um meio de gerar teorias a partir da prática de enfermagem (CASSIANI, 

1996). 
 

Compreende-se que, na medida em que a metodologia utilizada neste estudo permite 

uma fundamentação pragmática nos dados, também nos possibilita a análise interpretativa 

(CHARMAZ, 2009). Para a enfermagem, essa segunda é conduzida por princípios da própria 

ciência, intensificando a busca por embasamento e aprofundamento nas filosofias específicas 

da profissão. 
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Contudo, para se abordar filosofias, importa conhecer os metaparadigmas da 

enfermagem. Por metaparadigmas entende-se o conhecimento global para se identificar o 

fenômeno central de interesse da disciplina. Este deve facilitar a comunicação sobre o que não 

é a disciplina e permitir que os membros de uma determinada disciplina identifiquem o foco 

do seu conhecimento e se a forma como estão atuando é condizente com o assunto de 

interesse (FAWCETT, 2005). 
 

Para enfermagem, a partir do refinamento das unidades centrais do seu 

metaparadigma, é possível identificar quatro conceitos dominantes que ajudarão a distinguir a 

enfermagem de outras ciências: seres humanos, ambiente, saúde e enfermagem. Assim, 

conhecendo os quatro conceitos e suas relações, identifica-se um único foco para a disciplina 

de enfermagem e que engloba todos os fenômenos relevantes de forma harmoniosa 

(FAWCETT, 2005). 
 

Contudo, compreender a forma ontológica, epistemológica e ética em que esses 

conceitos de enfermagem são inseridos em diferentes fenômenos é chamado de filosofias. 

Essas são especialmente importantes por voltarem-se ao descobrimento e formação de 

conhecimentos e verdades, tão quanto do que é valoroso e importante para os membros da 

disciplina. Assim, a função de cada filosofia é informar aos membros e ao público sobre 

crenças e valores de uma disciplina em particular. Na enfermagem, os significados 

ontológicos e epistemológicos do fenômeno estão no que se acredita a respeito da natureza 

dos seres humanos, dos ambientes, da saúde e enfermagem e a partir destes é possível gerar 

diferentes facetas do conhecimento (FAWCETT, 2005). 
 

Assim, se a partir da TFD deseja-se alcançar a função específica da enfermagem 

quando atua com crianças com excesso de peso, importa conhecer os metaparadigmas, bem 

como suas filosofias de base para o desenvolvimento das pesquisas e para prática, a fim de 

principiar as análises interpretativas e discussões abstratas propostas pelo método. Para isto, 

utilizou-se como alicerce os princípios filosóficos de Virginia Henderson para discussão dos 

dados analisados, almejando alcançar fenômenos específicos da ciência de enfermagem, a 

partir das necessidades humanas básicas, e das funções específicas da enfermagem, como 

disciplina, e como parte da equipe multidisciplinar. 
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4.3 Explorando os princípios teóricos filosóficos de Virginia Henderson 
 
 

 

Virginia Henderson foi uma das mais influentes enfermeiras do século XX. Concluiu 

sua licenciatura em 1921 na Army School of Nursing. Estudou na Columbia University 

Teacher’s College, onde conseguiu seu título de Mestre em 1934, seguindo como professora 

universitária por 14 anos. Em 1953 ingressou na Yale University School of Nursing como 

pesquisadora associada e alcançou grande visibilidade com inúmeras publicações sobre a 

enfermagem e suas atribuições, incluindo a primeira definição de enfermagem publicada pela 

International Council of Nurses, substituindo a definição de Florence Nightingale de 1859, 

servindo como base para as práticas de enfermagem, e a partir dela foi desenvolvida uma série 

de teorias, expandidas pela própria Henderson (ABRAMS, 2007). 
 

Considerada como a “líder das líderes”, lançou as bases para a enfermagem moderna 

e elevou-a à posição de nobreza em que está a profissão na atualidade, ultrapassando a 

posição de serva adquirida no século XIX, para a de profissionais que utilizam o pensamento 

crítico e que têm suas ações independentes. Utilizou o conhecimento científico para gerar 

sistemas de apoio para a prática da enfermagem e não era influenciada por jargões 

universitários ou posições baseadas em superficialidades, antes ficou conhecida como a “mãe 

da enfermagem moderna” e ao considerar a teoria como base para a prática de enfermagem 
 
(JEZIERSKI, 1997). 
 

Os princípios filosóficos de Virginia Henderson servem para nortear a prática, 

enquanto buscam explicar, descrever, prever ou prescrever os cuidados de enfermagem 

(GEORGE, 2000). 
 

Quanto mais pesquisa se desenvolve sobre uma perspectiva teórico-filosófica 

específica, mais útil ela se torna na prática. Como exemplo, apesar de Florence Nightingale 

não apresentar seu trabalho de manipulação do ambiente para benefício do paciente como 

uma teoria, foram seus princípios filosóficos que guiaram a prática de enfermagem por mais 

de 100 anos. 
 

A teoria, a pesquisa e a prática têm um impacto uma sobre a outra de forma cíclica 

(GEORGE, 2000). Alguns consideram que Virginia Henderson foi para a enfermagem deste 

século como Florence Nightingale foi no século XIX, de forma a conduzir a enfermagem para 

a frente como profissão respeitada, com base na ciência e arte de cuidar (NEWS, 1999). Para 

Abrams (2007) ela foi uma das enfermeiras mais influentes do século XXI, percebendo a 

natureza da enfermagem dentro do sistema de saúde e da equipe multidisciplinar. 
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Em suas muitas viagens, tinha a perspicácia de observar atentamente os sistemas de 

cuidado em saúde e as necessidades dos seres humanos em seus espaços e ambientes. 

Defendia seus princípios a partir do atendimento da necessidade do indivíduo como um todo, 

de forma que este alcançasse a compreensão de ser um adulto independente a partir do 

cuidado que inclui fornecimento de ajuda para as pessoas de todas as idades, isso significa 

identificar as necessidades do bebê indefeso e envelhecido até a morte (ABRAMS, 2007). 
 

No cuidado aos seres humanos foi uma das precursoras do conceito de holismo, 

incluindo as doenças psicossomáticas, e critica a despersonalização dos serviços de saúde a 

partir dos caminhos criados para encontrar a individualização do cuidado. Enfatiza estudos 

importantes em que se discute o movimento para enfermeiros atuarem sob uma filosofia 

holística e a igualdade entre os principais cuidadores, objetivando deslocar o paciente como o 

dominante e preocupação de todos (HENDERSON, 1987). 
 

Ao conceituar o ambiente, sustenta a discussão de que este pode atuar positivamente 

ou negativamente sobre um indivíduo e ao enfermeiro cabe modificar as influências 

ambientais para apoiar o indivíduo, de tal forma a oferecer oportunidade e solução para a 

construção de uma sociedade de atendimento igualitário de saúde (HENDERSON, 2001). 
 

Aborda a influência do ambiente na saúde quando direcionado para o cuidado de 

enfermagem e a forma inovadora de se adaptar a este, afirma que o enfermeiro pode dispor de 

sua criatividade, nível este que, segundo a autora, é atingido na profissão unicamente por 

enfermeiros em excelência: 

 
 

A enfermagem completa, madura, ou excelente, no entanto, é a única que continua a 

ser compassiva e sensível para com os pacientes, que tem absolutamente 

enfermeiros que dominam habilidades técnicas, mas que as usam quando têm a 

oportunidade emocional e respostas técnicas em um projeto original que se adapte às 

necessidades peculiares da pessoa que eles servem e da situação em que se encontra 

[...] (HENDERSON, 1990, p. 12) 
 

 

Nesse sentido, Virginia Henderson argumenta os sentimentos envolvidos no cuidado 

ao ser humano com compaixão e sensibilidade, adaptando as habilidades técnica do 

enfermeiro às necessidades únicas dos indivíduos e do ambiente que os cerca, da condição em 

que vivem e dos meios com os quais estão envolvidos. Assim, a autora transparece sua visão 

global e humana do cuidado ao ser humano e da necessidade de inclusão do ambiente nos 

cuidados de saúde prestados pela enfermagem às famílias. 
 

Ao abordar os conceitos de saúde da população em seus discursos sobre o processo de 

enfermagem, afirma que a melhor assistência à saúde é pôr em foco o paciente, enfatizando 
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ainda mais a centralização do cuidado na família, onde os planos de cuidado devem ser 

atribuídos a todos os profissionais da saúde, executados diariamente, de forma a atender o 

paciente em sua individualidade (HENDERSON, 1982). Nesse aspecto, Henderson aborda a 

saúde como atribuição nada mecânica, nem industrializada, onde as atividades são 

desenvolvidas para produção e aumento da velocidade de atendimento, mas sim focada no 

paciente e não na tarefa. 
 

Abordar aspectos imersos em significados da assistência de enfermagem, planejando 

o trabalho de forma a atender as necessidades fundamentais do ser humano e, como 

consequência, prestar uma assistência de qualidade e que possa ter impacto na saúde da 

população é parte dos fundamentos filosóficos de Virginia Henderson (HENDERSON, 1987). 

Isto porque para ela os enfermeiros estão na linha de frente do cuidado de saúde e muitas 

vezes estão face a face com as consequências de saúde das violações dos direitos humanos 

(NEWS, 1999). 

 

Atuou inconformada com o fato de o direcionamento das atividades de enfermagem 

estar estritamente relacionado às práticas médicas, sugere princípios filosóficos para a 

enfermagem a partir de questionamentos sobre qual a função exclusiva do enfermeiro, e torna 

essa arguição em ousadia para dedicar sua carreira a definir a prática de enfermagem 

(HENDERSON, 2006). Ela questiona a dicotomia de 'cura' pelo médico, e "cuidado" pelo 

enfermeiro, e discute o movimento para enfermarias em uma filosofia holística, a igualdade 

entre os principais cuidadores, e o objetivo do paciente como a dominante preocupação de 

todos (HENDERSON, 1987). 
 

O desafio está em discutir o conceito de enfermagem, uma vez que ainda há, em todo 

o mundo, uma pergunta sobre que papel a enfermagem desempenha, ou deveria desempenhar, 

nos serviços de saúde (HENDERSON, 2006). 
 

Somado a isso, para ela uma rápida leitura das publicações existentes na época sobre 

a enfermagem possibilitaria a compreensão de que as definições da profissão são vagas e 

estavam justificadas nas constantes modificações das atribuições do enfermeiro de acordo 

com a década e com a situação em que o enfermeiro se encontrava (HENDERSON, 1988), 

podendo ser naturalmente aplicável à enfermagem moderna. 
 

Para a autora, a enfermagem necessitava de uma definição categórica e sólida de 

enfermagem e os princípios e a prática profissional deveriam ser formados e derivados dessa 

definição. A primeira definição de enfermagem elaborada por Henderson, em 1955, afirmava 

que: 
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A enfermagem, basicamente, é o auxílio de indivíduo (enfermo ou em boa condição) 

na realização daquelas atividades que favorecem a saúde ou a sua recuperação (ou 

morte tranquila), que ele faria sozinho, caso tivesse a força, a vontade ou o 

conhecimento necessário. É, da mesma forma, singular contribuição de enfermagem, 

a de auxiliar a pessoa a tornar-se independente desse auxílio o mais breve possível 

(GEORGE, 2000, p. 35 ). 
 
 

 

No seu renomado e inédito conceito da enfermagem, descreve a profissão como 

única, o que lhe atribui um valor especial comparado ao de uma obra de arte original em seu 

valor. Amplia a enfermagem não só como ciência, mas também como arte, uma vez que tem 

na sua base o desenvolvimento de habilidades de promover apoio ao paciente, promovendo o 

bem-estar, independência e dignidade. A definição também enaltece o enfermeiro em sua 

responsabilidade ética de forma a apoiar a dignidade e autonomia dos que recebem os 

cuidados (JEZIERSKI, 1997). 
 

Para ela, ser um enfermeiro com excelência é superar a inteligência médica e possuir 

mentes sensatas e corpos saudáveis. Isso inclui na prática de enfermagem despender tempo 

com as necessidades da comunidade e pessoas com consciência social e dever cívico. Ela 

afirma que: “Isto parece quase impossível para mim, que uma excelente enfermeira pode ser 

ao mesmo tempo cidadão indiferente ou socialmente inexperiente”. Considera assim que a 

excelência da enfermagem é um ser completo, e depende do que o profissional traz, sendo 

passível de medição a partir da observação da qualidade da vida particular do indivíduo, a 

saber, a forma com que contribui com a comunidade e a partir do serviço profissional que 

oferece à sociedade (HENDERSON, 1990). 
 

Em 2006 o Journal of Advanced Nursing publicou um editorial de aniversário de 30 

anos, com a primeira publicação de Virginia Henderson, em 1986, onde ela enfatiza a grande 

fase que a enfermagem estaria vivenciando diante do reconhecimento pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) dos enfermeiros como prestadores de cuidado na atenção primária, 

enaltecendo a função independente e interdependente do enfermeiro. Contudo, também 

afirmou ser o pior tempo, pelas mudanças aceleradas nas tecnologias de saúde, em que o 

enfermeiro precisaria se posicionar para ajudar essas mudanças de forma construtiva e não 

destrutiva (HENDERSON, 2006). 
 

Também é possível perceber que para ela a enfermagem é a profissão que está mais 

próxima dos pacientes quando doentes ou deficientes, bem como com os que morrem, em 

detrimento de qualquer outra categoria de trabalhador de saúde (HENDERSON, 2006). Por 

esse motivo, é forçada a assumir o papel de outros profissionais de saúde quando se acha a sós 
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com os doentes, buscando atender as necessidades visíveis e incontestáveis em dado 

momento. Contudo, abranger todo o cuidado ao paciente não diz quais das suas necessidades 

o enfermeiro deve tomar para si como função própria da profissão, de forma a juntar esforços 

para produzir um indivíduo saudável e desmistificar a ideia de que é membro da “equipe 

médica” (HENDERSON, 1988). 
 

Henderson perpetuava a ideia de que a enfermagem necessita ter ações distintas, 

apesar de trabalhar em conjunto com a equipe de saúde e produzir um cuidado de alto nível 

que torne o indivíduo o mais qualificado para realizar essa função do que qualquer outro 

membro da equipe (HENDERSON, 1988). 
 

Assim, buscando orientar a prática de enfermagem e as funções específicas dessa 

profissão, Henderson elabora 14 necessidades humanas básicas que incentivam atividades 

essenciais para manutenção da saúde, para recuperação ou para chegar a uma morte pacífica 

(GALIZA, 2011). Considera-se a complexidade de cada situação, e a satisfação do paciente é 

alcançada a partir de uma visão integral do ser humano, considerando-se não apenas os 

aspectos biofisiológicos, mas sociais, culturais e espirituais por parte da equipe 

multidisciplinar realizadora do cuidado (GEORGE, 2000). 
 

Virginia Henderson propõe 14 componentes do atendimento básico de enfermagem 

para enriquecer a sua definição, como: 
 

1. Respirar normalmente; 
 

2. Comer e beber adequadamente; 
 

3. Eliminar os resíduos orgânicos; 
 

4. Movimentar-se e manter postura desejável; 
 

5. Dormir e descansar; 
 

6. Selecionar roupas adequadas (vestir-se e despir-se); 
 

7. Manter a temperatura corporal dentro da variação normal; 
 

8. Manter o corpo limpo e bem arrumado (proteger a pele); 
 

9. Evitar os perigos ambientais e evitar ferir outros; 
 

10. Comunicar-se com os outros expressando emoções, necessidades, medos ou 

opiniões; 
 

11. Adorar de acordo com a própria fé; 
 

12. Trabalhar de forma a ter uma sensação de realização; 
 

13. Participar em várias formas de recreação; e 
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14. Aprender, descobrir ou satisfazer a curiosidade que leva ao desenvolvimento e 

à saúde normais e usar os serviços de saúde disponíveis (HENDERSON, 
 

1988). 
 

A enumeração das 14 necessidades básicas permite conhecer os reais anseios de 

quem se cuida e planejar intervenções que favoreçam a plenitude do cuidado. Com isso, as 

necessidades propostas visam fundamentar a prática da enfermagem de maneira a devolver a 

competência do outro em realizar suas atividades, a partir de componentes determinantes e 

norteadores da abordagem integral que se pretende executar (GALIZA, 2011). 
 

Portanto, Henderson observa as pessoas com necessidades comuns, porém essas são 

satisfeitas por padrões de vida variados, não havendo igualdade de sujeitos e de contextos 

(GALIZA, 2011). Por esse motivo afirma que o seu objetivo consistiu em descrever os 

cuidados de que os indivíduos necessitam e que se aplicam a qualquer ambiente (lar, 

hospitais, escolas, indústrias, entre outros) de forma a guiar as ações do enfermeiro tanto para 

promover saúde como na prestação de cuidados (HENDERSON, 1988). 
 

Também enfatiza que, apesar de considerar as raízes da enfermagem nas 

necessidades fundamentais da pessoa humana, essas necessidades crescem ou declinam em 

dados momentos da vida, bem como podem ser mais fortes em uns do que em outros. Da 

mesma forma, não importa a quantidade de conhecimento que o enfermeiro possa ter e o 

esforço que despenda para suprir as necessidades do ser humano, jamais poderá interpretar ou 

satisfazer as ansiedades dos indivíduos em sua totalidade, “de forma a fazê-lo sentir esse 

estado de satisfação e bem-estar íntimos. Ela poderá apenas assisti-lo nas atividades que 

contribuem para o que signifique – para ele – saúde ou recuperação da enfermidade [...]” 
 
(HENDERSON, 1988, p. 22). 
 

Diante das 14 necessidades humanas básicas elaboradas por Henderson, a mesma 

considera que, para alcançar êxito no cuidado de enfermagem, este precisa ser planejado de 

alguma forma. Isso porque o plano de cuidado, quando não emoldura o tratamento do 

indivíduo às rotinas da instituição, impulsiona aqueles que o preparam a atender as 

necessidades de forma individualizada. Compreendendo que o plano de cuidado é flexível 

(por exigir modificações temporárias ou frequentes no plano para manter o bem-estar do 

doente) e deve estar em harmonia com o plano terapêutico. 
 

A partir destes princípios, e pela complexidade do processo saúde/doença e cuidado, 

várias outras teorias de enfermagem foram sendo elaboradas, favorecendo a valorização da 

enfermagem como área científica autônoma, que age com base em princípios filosóficos 

próprios, capazes de orientar o cuidado prestado (GALIZA, 2011). 
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Analisar o cuidado de enfermagem à criança obesa sob a perspectiva filosófica de 

Virginia Henderson é pensar no cuidado específico da enfermagem com essa população 

perpassando as funções dos outros profissionais de saúde, que são bem evidentes nessa área. 

Compreender a criança obesa como ser humano único e passível de cuidado individualizado, 

inserido em um ambiente que exerce influência sobre ela. Preservar as necessidades humanas 

básicas da criança a fim de promover o bem-estar e um futuro promissor de saúde integral 

através do cuidado independente e interdependente da enfermagem. 
 

Por entender que os princípios filosóficos aqui abordados implicam em grande 

sucesso para a enfermagem da atenção primária de saúde, e que ao analisar os dados desta 

pesquisa podem gerar para a enfermagem uma teoria de médio alcance que subsidie a prática 

de enfermagem e alcance o que é questionado com veemência por Henderson sobre as ações 

distintas do enfermeiro junto a uma equipe multiprofissional de saúde, considera-se 

importante a orientação por ela fornecida para visualizar a prática de enfermagem referente ao 

cuidado de crianças obesas nos dados. 

 
 

 

4.4 Selecionando o cenário e participantes da pesquisa 
 
 

 

4.4.1 Considerações sobre o local de pesquisa 
 
 

 

O estudo foi desenvolvido em 06 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 04 Programa de 

Saúde da Família (PSF) e um Serviços Especializados (SEs) em tratamento da obesidade 

infantil, na ABS da cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba, Brasil. A seleção do 

município para realização da investigação se deu mediante o funcionamento de uma base de 

tratamento especializado da obesidade infantil, onde se desenvolvem ações terapêuticas em 

serviços públicos, regido por um serviço multidisciplinar e que inclui a enfermagem como 

parte da equipe. 
 

Campina Grande é a segunda maior cidade da Paraíba, Brasil. Fundada em 1º de 

dezembro de 1697, está localizada no agreste paraibano, na parte oriental do Planalto da 

Borborema, e que estende-se do Piauí até a Bahia. Possui uma população de 405.072 

habitantes que ocupam uma área de 594.182 km
2
 e a densidade demográfica de 648,31 

habitantes por km
2
 (IBGE, 2015). A cidade lidera no âmbito político e geográfico outros 

sessenta municípios ao seu redor. Possui cinco distritos que compõem o município de 
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Campina Grande: Catolé de Boa Vista, Catolé de Zé Ferreira, São José da Mata, Santa 

Terezinha e Galante. Suas principais atividades econômicas são a extração mineral, de 

beneficiamento, e de desenvolvimento de software, comércio varejista, culturas agrícolas, 

pecuária; indústrias de transformação, atacadista e serviços. O município é grande produtor de 

software para exportação (IBGE, 2015). 
 

Da sua população, 18.004 residem em área rural e 367.209 em área urbana, e 47,3% 

são homens e 52,7%, mulheres. O total de crianças é de 8,8% para crianças de 0 a 5 anos e de 

15,0% de 6 a 14 anos. A pirâmide de faixa etária do município permanece em formato 

triangular, com a base mais larga que o ápice, indicando uma crescente da população jovem e 

uma leve prevalência de mulheres. 
 

Destaca-se a importância dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) quanto aos percentuais de mulheres envolvidas em atividades trabalhistas para 

auxiliar no rendimento familiar, visto ser um dado de interesse do estudo em questão. Assim, 

a proporção de famílias em que a mulher é a responsável financeira pela família do tipo casal 

com filhos, residentes em domicílios particulares, é de 22%. Já, para as sem cônjuges com 

filhos, as mulheres são responsáveis em 90,3%, financeiramente, por suas famílias. A média 

do percentual de contribuição do rendimento das mulheres no rendimento familiar é de 42,8% 

(IBGE, 2010). 
 

Em 2010, o IBGE anunciou um total de 479 estabelecimentos de ensino e 380 

estabelecimentos de saúde (IBGE, 2010). Dentre as principais causas de mortalidade em todas 

as faixas etárias no Município de Campina Grande, destacam-se as doenças do aparelho 

circulatório (Figura 2), um dos principais sistemas atingidos pela problemática da obesidade 

como consequência da associação da doença. 
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Figura 1: Gráfico representativo das principais causas de mortalidade no município de 
Campina Grande – PB, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: IBGE, 2010 
 

 

Apresentando um pouco do panorama do sistema de saúde de Campina Grande, é 

relevante ressaltar que a atenção básica destacou-se no cenário nacional, ao ser uma dos 14 

primeiros municípios brasileiros a implantar o PSF no ano de 1994, contando com cinco 

equipes (ROCHA et al., 2012). 
 

Nesse contexto, a Secretaria de Saúde do município selecionou dois bairros de 

condição socioeconômica e sanitária precária, visto que os critérios de seleção foram 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde e graves indicadores epidemiológicos. Assim, 

após a seleção simplificada dos profissionais que iriam atuar na Saúde da Família e curso de 

capacitação preparatório ministrado aos recrutados, foram implantadas cinco equipes de 

saúde. Nos bairros selecionados, destaca-se que programa foi apresentado e discutido com os 

moradores e presidentes das Associações de Bairros e, após implementado, alcançou grandes 

impactos nos indicadores epidemiológicos, em especial na redução da mortalidade materno-

infantil (RIBEIRO et al., 2005). 
 

A partir de 1995, o município implantou o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde em vários bairros, passando estes a atuarem de forma integrada com o PSF 

(LACERDA; SANTIAGO, 2007). De maneira gradual, entre os anos de 1998 e 2002, houve a 

primeira ampliação da para sete equipes. Surgia, então, a necessidade de oferecer cobertura de 

saúde, mesmo que de forma precária, à zona rural, o que aconteceu com a inserção de 18 

equipes em 2003 (VASCONCELOS; CARNEIROS, 2011). Atualmente, o município está 

dividido em seis distritos sanitários (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

2015). 



75 
 
 

 

A Atenção Básica conta com 72 Unidades Básicas de Saúde (UBS) com 10 âncoras, 

sendo sete UBS em área rural e as demais na área urbana. Nessas unidades, atuam 100 

equipes da ESF (DAB, 2015) e quatro equipes do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS): 15 EqSFs (Equipe de Saúde da Família) no distrito sanitário I; 11 EqSFs e 

uma EqACS (Equipe de Agentes Comunitários de Saúde) no distrito sanitário II, 16 EqSFs no 

distrito sanitário III, 12 EqSFs e uma EqACS no distrito sanitário IV, 18 EqSFs e duas 

EqACS no distrito sanitário V, 26 EqSFs no distrito sanitário VI, cinco EqSFs no distrito de 

São José da Mata e três EqSFs no distrito de Galante. Assim, a cobertura populacional é de 

88,46%, correspondente a uma população coberta estimada de 345.000 pessoas (CNES, 

2015). 
 

Também conta com nove Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs) 

implantados em 2008, constituídos por profissionais de diferentes áreas de conhecimento 

(nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, educador físico, psicólogo) que atuam diretamente 

no apoio às equipes, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob suas 

responsabilidades e nas UBS nas quais as EqNASFs (Equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família) estão cadastradas (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 2015). 
 

Em Campina Grande encontra-se implantado desde 2008 o Centro de Obesidade 

Infantil (COI), que busca atender crianças e adolescentes, entre 2 e 18 anos, com obesidade ou 

sobrepeso previamente diagnosticado e encaminhados pelas UBSFs e Secretaria Municipal de 

Saúde. Seu objetivo consiste em tornar possível melhoria na autoestima do paciente e 

estimular a adoção de um estilo de vida saudável para a criança e a família de modo a prevenir 

as complicações associadas à obesidade e favorecer uma manutenção ou perda de peso 

(MARIZ, 2012). 
 

O COI tem uma equipe multiprofissional composta por um profissional de cada 

especialidade, como: médico endocrinologista, enfermeiro, assistente social, psicólogo, 

nutricionista e preparador físico. Somados a estes estão pesquisadores e acadêmicos de 

variados cursos que prestam assistência e desenvolvem pesquisas. O atendimento conta com 

rotina e cuidado que inclui: triagem inicial; aplicação de questionário que engloba estado de 

saúde, dados pessoais e antropometria, sendo este último composto por peso, altura, 

circunferência abdominal e pressão arterial; avaliação dos aspectos socioeconômicos; 

avaliação do estado clínico geral; solicitação e acompanhamento de exames laboratoriais; 

bioimpedância; avaliação dos hábitos alimentares; prescrição de mudanças alimentares 

necessárias e de um programa de atividade física e acompanhamento psicológico, caso 

necessário (MARIZ, 2012). 
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Somadas a essas ações são realizadas pelo enfermeiro, a autora supracitada descreve 

a realização de atividades lúdicas pedagógicas em grupo abordando a obesidade de forma 

prática e dinâmica e disponibilizando espaços para discussão e compartilhamento de 

sentimentos e dificuldades. Os pacientes dispõem desse atendimento multiprofissional por 

tempo indeterminado e recebem acompanhamento periódico em busca de alcançar estado 

nutricional adequado para idade e mudanças no estilo de vida. 
 

A mesma autora ainda destaca que em 2011, o COI atendia em média 350 crianças e 

adolescentes e contava com uma lista de espera de mais de 300 crianças aguardando novas 

vagas para iniciar o tratamento. Este é o único centro especializado em acompanhamento e 

tratamento da obesidade na infância e adolescência em Campina Grande (MARIZ, 2012). 

 
 
 
 
 

4.4.2 Seleção dos participantes 
 

 

Ao iniciar a seleção dos participantes para a pesquisa, o analista procurou manter-se 

aberto para todas as possibilidades durante as entrevistas, observações, ao ler documentos ou 

fazendo uso de cada oportunidade surgida para explorar o máximo possível os dados. 
 

Faz-se importante destacar que, na TFD, o quantitativo de participantes da pesquisa é 

menos relevante diante dos sujeitos que são incluídos, mediante as novas informações que 

surgirão para trazer densidade e condensação às categorias emergentes. Nesse referencial, a 

quantidade de sujeitos envolvidos é determinada pelo princípio de saturação teórica. Assim, 

na medida em que ocorre a coleta também se envolve com a análise dos dados a fim de 

detectar onde falta conteúdo e densidade, para retornar ao campo e coletar novos dados até 

que ocorra a saturação teórica, que possibilita a emersão de possíveis grupos amostrais 

(STRAUSS; CORBIN, 2008; CHARMAZ, 2009). 
 

Dessa forma, não foi determinado previamente o quantitativo de sujeitos 

pesquisados, antes, de acordo com a análise dos memorandos, diagramas e entrevistas 

observou-se a necessidade de inclusão de novos sujeitos até alcançar a saturação teórica, até 

onde não foram observados mais espaços nas categorias, tendo-as desenvolvido com 

densidade e propriedades bem definidas. 
 

Em busca de manter a fidelidade ao que sugere Strauss e Corbin (2008), o analista 

permaneceu sensível aos dados de forma a encontrar a relevância dos conceitos. A 

sensibilidade aumentou no transcurso da pesquisa, permitindo ao pesquisador reconhecer 
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indicadores de conceitos nos dados e manter-se aberto às possibilidades de novos dados em 

grupos distintos, sendo necessário procurar propositalmente em outros grupos exemplos de 

similaridades e diferenças dos dados, como sugere o princípio da amostragem teórica. 
 

A partir da análise das primeiras entrevistas com os enfermeiros e surgimento de 

hipóteses nesse processo, surgiu a necessidade de formação dos grupos amostrais, mediante 

carência de refinamento das categorias, descritos posteriormente. Dessa forma, esclarece-se 

que a definição de formação de novos grupos amostrais surgiu no transcurso da pesquisa e 

não previamente. À medida que se prosseguiu com a análise dos dados, por meio da 

comparação entre os incidentes, novas questões surgiam e guiaram novas coletas de dados, até 

alcançar a saturação teórica. 
 

Garantiu-se o anonimato dos participantes ao nomear os enfermeiros a partir de E01 

para a primeira entrevista, e assim sucessivamente; os cuidadores como C01 para a primeira 

entrevista, e assim sucessivamente; para os gestores G01 para o primeiro participante, e assim 

sucessivamente; e PS01 para os profissionais de saúde a partir da primeira entrevista, e assim 

sucessivamente. 

 
 

Primeiro grupo amostral – Enfermeiros 
 

 

Buscando alcançar o objetivo de compreender os significados atribuídos pelos 

enfermeiros da ABS ao processo de cuidar de crianças obesas, iniciou-se a pesquisa com o 

grupo amostral de enfermeiros. Como critérios de inclusão para este grupo, determinou-se que 

seriam os enfermeiros que estivessem em atuação há pelo menos 6 meses no exercício de 

enfermagem e exercessem cuidados assistenciais na Atenção Primária de Saúde. Como 

critério de exclusão: enfermeiros que estavam afastados por licença médica, férias ou à 

disposição de outros órgãos no momento de coleta de dados. 
 

Este grupo foi composto por 11 enfermeiros. Destes, todos eram do sexo feminino. A 

faixa etária variou entre 38 e 50 anos e o tempo de atuação na assistência a crianças da 

atenção básica de saúde variou entre 9 e 23 anos, sendo assim, todas dentro do tempo 

estabelecido como critério de exclusão da pesquisa. Das 11 enfermeiras entrevistadas, 10 

estavam em atuação nas Unidades Básicas de Saúde da Família e uma no Centro de 

Obesidade Infantil (centro de especialidade do município), conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1: Caracterização do primeiro grupo amostral de enfermeiras cuidadoras de crianças 
na atenção básica de saúde. Campina Grande – PB, 2016 

 

 ENTREVISTA SEXO CAMPO DE TEMPO DE ATUAÇÃO IDADE 

   ATUAÇÃO (anos) (anos) 

 E01 Feminino COI 15 45 
      

 E02 Feminino UBSF 9 42 
      

 E03 Feminino UBSF 9 39 
      

 E04 Feminino UBSF 12 38 
      

 E05 Feminino UBSF 9 33 
      

 E06 Feminino UBSF 13 44 
      

 E07 Feminino UBSF 16 44 
      

 E08 Feminino UBSF 23 46 
      

 E09 Feminino UBSF 12 49 
      

 E10 Feminino UBSF 10 50 
      

 E11 Feminino UBSF 11 35 
      

 
 

Partindo das entrevistas com os enfermeiros e dos significados atribuídos por esses 

profissionais ao processo de cuidar de crianças obesas, surgem hipóteses que foram 

investigadas em grupos específicos, a fim de fortalecer os conceitos e construir um modelo 

teórico sobre o cuidado do enfermeiro à criança obesa. Esses grupos são apresentados a 

seguir: 

 
 

Segundo grupo amostral – Cuidadores de crianças obesas 
 

 

A partir das hipóteses construídas no processo de análise das entrevistas com os 

enfermeiros, e buscando confirmar os significados atribuídos pelo enfermeiro ao cuidado de 

crianças obesas, surgiram inquietações que conduziram à seleção do segundo grupo amostral. 

As hipóteses foram: Os cuidadores exercem influência no cuidado dos enfermeiros à crianças 

obesas; Existem fatores que dificultam a participação dos pais na corresponsabilidade no 

cuidado à criança obesa; A inclusão de toda a família é fundamental para alcançar sucesso no 

cuidado do enfermeiro à criança obesa e o estabelecimento de vínculo com os enfermeiros 

aumenta a adesão dos pais ao tratamento de criança obesa. 
 

Compuseram essa amostra quatro cuidadores de crianças obesas. Assim, para a seleção 

desses participantes, optou-se por captar cuidadores de crianças em tratamento no Centro de 

Obesidade Infantil de Campina Grande, uma vez que trata-se de crianças que estão em 

acompanhamento. Foi instituído como critério de inclusão que os sujeitos estivessem como 

cuidadores de uma criança obesa que recebesse atendimento na Atenção Básica de 
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Saúde, estivesse em tratamento e que fosse criança quando iniciado o acompanhamento. 

Foram excluídos os cuidadores de outros municípios. 
 

Todas as quatro pessoas que acompanhavam as crianças no tratamento no momento da 

entrevista eram suas mães, estando uma acompanhada também pelo pai. A faixa etária variou 

de 35 a 60 anos de idade, sendo três casadas e uma, solteira. Quanto ao grau de escolaridade, 

três delas tinham o ensino fundamental completo e uma possuía curso técnico completo. Das 

crianças em acompanhamento, a idade variou entre 9 e 16 anos; no entanto, o início do 

tratamento se deu entre as idades de 7 e 10 anos. Uma mãe estava havia 1 mês em 

acompanhamento, duas havia 3 anos e uma por 6 anos com as crianças obesas. Estes dados 

são apresentados na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2: Caracterização do segundo grupo amostral de cuidadores de crianças obesas. 
Campina Grande – PB, 2016 

 

 ENTREVISTA C01 C02 C03 C04 
      

 PARENTESCO Mãe Mãe Mãe Mãe 
      

 IDADE 35 51 60 47 
      

 GRAU DE Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental 

 ESCOLARIDADE completo completo completo completo 
      

 ESTADO CIVIL Casada Casada Solteira Casada 
      

 TEMPO DE 1 mês 3 anos 6 anos 3 anos 

 ACOMPANHAMENTO     

 NO COI*     
      

 IDADE EM QUE A 9 anos 10 anos 10 anos 7 anos 

 CRIANÇA INICIOU     

 TRATATAMENTO     
      

 
 

Terceiro grupo amostral – Gestores de saúde 
 

 

As entrevistas com o terceiro grupo amostral de gestores de saúde foram regidas 

pelas hipóteses de que: a quantidade de recursos materiais, estruturais, instrumentais e de 

profissionais especializados disponíveis para atender à Atenção Básica de Saúde gera cansaço 

e desestímulo nos enfermeiros dificultando o cuidado à criança obesa; os gestores não 

investem em programas específicos e de capacitação para os enfermeiros que abordem a 

obesidade e isto demonstra não ser uma prioridade nas agendas de saúde; e os gestores têm 

dificuldade para romper os valores culturais implantados no combate à desnutrição e 
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implantar ações para os enfermeiros acompanhar crianças maiores de 2 anos com maior 

periodicidade e em intervalos de tempo menores para reduzir as complicações de saúde 

associadas à obesidade. 
 

Foram selecionados quatro gestores de saúde do município. Para seleção, utilizou-se 

de visitas à Secretaria Municipal de Saúde em dia de reunião com os gestores para fazer um 

primeiro contato para explicação dos objetivos da pesquisa e agendamento de horário com 

disponibilidade para a realização da entrevista. Foram incluídos os profissionais que 

estivessem legalmente nomeados em posição de gerência de saúde no Município de Campina 

Grande. 
 

O grupo de quatro gestores de saúde (Tabela 3) foi composto por enfermeiras em 

cargo atual de gestão, sendo todas do sexo feminino. Compuseram esse grupo três gerentes 

distritais e uma coordenadora do Programa de Saúde da Criança. O tempo de atuação 

alcançou variação de 3 a 20 anos e a faixa etária de 50 a 53 anos de idade. 

 

 

Tabela 3: Caracterização do terceiro grupo amostral de gestores de saúde do Município de 
Campina Grande/PB. Campina Grande – PB, 2016 

 

 ENTREVISTA FORMAÇÃO CARGO DE TEMPO DE IDADE SEXO 

   GERÊNCIA ATUAÇÃO   

 G01 Enfermeira Gerente distrital 10 anos 50 Feminino 
       

 G02 Enfermeira Coordenadora 20 anos 51 Feminino 

   do programa de    

   saúde da criança    

 G03 Enfermeira Gerente distrital 3 anos 53 Feminino 
       

 G04 Enfermeira Gerente distrital 10 anos 51 Feminino 
       

 
 

Quarto grupo amostral – Profissionais de saúde 
 

 

Para a formação do quarto e último grupo amostral composto por profissionais de 

saúde do Município de Campina Grande, observaram-se as hipóteses: o envolvimento da 

equipe multiprofissional no cuidado à criança obesa fortalece o cuidado do enfermeiro e 

estimula mudanças no estilo de vida das famílias, aumentando as chances de sucesso do 

tratamento; os pais de crianças obesas aderem e acreditam no cuidado do enfermeiro na 

Atenção Básica de Saúde quando recebem cuidados da equipe multiprofissional integral e 

com maior poder de resolutividade; e a predominância do modelo biomédico dificulta as 

ações do enfermeiro no cuidado à criança obesa. 
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Este grupo foi composto por cinco profissionais, três nutricionistas, uma médica e um 

preparador físico. Foi selecionado de acordo com a conveniência e disponibilidade dos 

profissionais para participar da pesquisa e indicação das enfermeiras previamente 

entrevistadas. Foram incluídos aqueles que atuassem na atenção básica de saúde havia pelo 

menos 6 meses no atendimento a crianças. Foram excluídos os que exerciam unicamente as 

atividades de supervisão de estágio de instituições de ensino superior, uma vez que 

desconheciam a rotina e periodicidade dos cuidados com crianças na UBSF. 
 

Dos cinco profissionais de saúde, todas eram do sexo feminino, com faixa etária entre 

24 e 58 anos de idade e tempo de atuação nos cuidados na atenção básica de saúde entre 1 e 

33 anos. Desses, um nutricionista atuava no centro de obesidade infantil e em UBSF e os 

demais profissionais, na UBSF do Município de Campina Grande (Tabela 4). 

 
 

Tabela 4: Caracterização do quarto grupo amostral de profissionais de saúde da atenção 
básica de saúde. Campina Grande – PB, 2016. 

 

 ENTREVISTA FORMAÇÃO LOCAL DE TEMPO DE IDADE SEXO 

   ATUAÇÃO ATUAÇÃO (anos)  

 PS01 Nutricionista COI 33 anos 58 Feminino 
       

 PS02 Nutricionista UBSF 1 ano 24 Feminino 
       

 PS03 Médica UBSF 1 ano 3 meses 30 Feminino 
       

 PS04 Ed. Física UBSF 17 anos 42 Feminino 
       

 PS05 Nutricionista UBSF 10 anos 24 Feminino 
       

 
 

No total, participaram da pesquisa 24 sujeitos, sendo 11 enfermeiros, quatro 

cuidadores de crianças obesas, quatro gestores de saúde e cinco profissionais de saúde. 

 
 

 

4.5 Coleta de dados 
 
 

 

Tendo cumprido todos os preceitos éticos, a pesquisa foi realizada no período de 

abril a outubro de 2015. Para a coleta de dados, utilizou-se o método de Chamarz (2009), que 

faz uso das observações com descrições densas e extensivas, e a coleta dos relatos pessoais 

dos sujeitos da pesquisa por meio de entrevistas. A participação voluntária foi critério 

fundamental para a veracidade dos fatos no transcorrer da coleta de depoimentos. 
 

A partir dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos e descritos, solicitou-se ao 

coordenador da Atenção Básica de Saúde do município indicações de UBSFs que se 

destacaram no cuidado a crianças e/ou desenvolveram algumas atividades de saúde na escola 
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ou relacionada ao acompanhamento de crianças obesas. Foi indicada para ponto de partida a 

Unidade Básica de Saúde Adriana Bezerra, no bairro do Santa Rosa. A partir desta, indicou-se 

colegas de trabalho que desenvolviam ações na ABS com crianças e que se enquadravam nos 

critérios de inclusão da pesquisa, julgando ser importante para o enriquecimento do trabalho. 
 

Contudo, antes de entrar em contato com a unidade para iniciar a pesquisa, decidiu-

se, a princípio, de forma indutiva, observar e analisar a experiência da enfermeira do Centro 

de Obesidade Infantil. A escolha se deu por entender que a vivência da enfermeira no cuidado 

direto com um grupo específico de crianças obesas poderia gerar categorias iniciais de grande 

valor para o desenvolvimento da pesquisa, o que de fato ocorreu. Buscou-se assim, alcançar a 

entrevista intensiva descrita por Charmaz (2009) como uma observação minuciosa a partir de 

indivíduos com experiências relevantes de uma temática particular. 
 

Assim, antecedendo as entrevistas, a pesquisadora principal entrou em contato com 

as UBSFs e, ao conseguir contato com a enfermeira do setor, marcou visita prévia para 

esclarecimento dos objetivos da pesquisa, tipo de produto a ser gerado através da tese, forma 

de entrevista a ser realizada, pergunta norteadora. E, no caso de aceite da enfermeira em 

participar do trabalho, agendamento de dia mais conveniente para o participante, quando o 

mesmo dispusesse de tempo, sem interrupção, para realização da pesquisa, em ambiente 

calmo e sem ruídos externos. Esse primeiro contato se deu de forma amistosa e com a 

proposta de estabelecimento de vínculo com o participante de forma que estivesse confortável 

e socializado com a temática abordada e com a pesquisadora. 
 

Esse processo foi desenvolvido de forma a buscar coletar informações a partir de 

uma conversa direcionada, como sugere Charmaz (2009), de forma que o participante reflita e 

descreva experiências e expresse conversas e/ou sentimentos que usualmente seriam evitados 

em conversas usuais. 
 

Assim, em um segundo momento, com agendamento prévio de data, horário e local 

onde o participante se sentisse mais confortável, procedeu-se à entrevista. É importante 

destacar que, na maior parte, as entrevistas ocorreram nos locais de trabalho dos participantes. 

Exceto em um único caso, em que a participante optou por um escritório de contabilidade, 

onde foi cedida uma sala reservada para realização da entrevista. 
 

Após autorização para gravação de voz, procedeu-se às entrevistas, que foram 

gravadas em aparelho telefônico móvel e, logo em seguida, transcritas pela pesquisadora 

principal e por bolsistas de iniciação científica previamente treinadas. Após a transcrição, a 

pesquisadora principal prosseguiu com a releitura e aprovação das transcrições. Alguns 

critérios foram utilizados nesse processo, adaptados de Haguette (1999, p.99), a saber: 
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1. As passagens pouco audíveis foram colocadas entre colchetes; 
 

2. Silêncios foram assinalados por reticências; 
 

3. As pessoas citadas foram designadas por iniciais; 
 

4. Palavras com forte entonação foram grafadas em negrito; 
 

5. Foram corrigidos, em notas, possíveis erros do entrevistado, tais como: patologias, 

datas, dentre outros. 
 

6. Uma vez terminada a transcrição, o texto foi submetido a um copidesque, sendo 

abolidas as repetições, corrigidos eventuais erros de português e de pontuação, sem 

que o sentido do texto fosse alterado. 

 
 

Ao término das transcrições, as entrevistas foram enviadas por correio eletrônico 

para os enfermeiros entrevistados a fim de que procedessem à leitura e autorização do uso da 

mesma. Nas situações em que o participante não esteve satisfeito com o depoimento que tinha 

prestado, este marcou no texto o que deveria ser mudado ou acrescentou algo mais. A 

entrevista foi editada de acordo com as suas considerações, sendo retomadas tantas vezes 

quantas necessárias, até que o participante concordasse com o documento. Nos casos em que 

não se obteve resposta dos enfermeiros, após oito dias, procedeu-se à análise dos dados. Caso 

o enfermeiro enviasse correções após esse período, iniciou-se novamente a etapa de análise 

dos dados, agora com as correções a serem adotadas na entrevista. 
 

Cabe ressaltar que esse processo de coleta de dados deu-se de forma concomitante 

com a análise dos dados e de forma cíclica, caracterizado como movimento circular e 

comparação constante, próprio da TFD (DANTAS, 2009). 
 

A partir da análise das entrevistas com enfermeiros, e do surgimento de categorias 

que requereram refinamento e densidade, surgiu a necessidade de captar de outros três grupos 

amostrais, constituídos por profissionais médicos, gestores da saúde e pais de crianças obesas. 
 

Na captação e coleta dos dados dos demais grupos amostrais seguiram-se os mesmos 

protocolos de entrevistas estabelecidos para o primeiro grupo (enfermeiros). A captação se 

deu igualmente por processo indutivo, realização de visita prévia, agendamento da entrevista e 

gravação da entrevista propriamente dita. 
 

Em todo momento as entrevistas foram realizadas pela pesquisadora principal, que se 

manifestou com interesse e vontade de saber mais, solicitando detalhes esclarecedores a fim 

de obter informações precisas e conhecer as experiências e reflexões dos participantes da 

pesquisa (CHARMAZ, 2009). Nesse aspecto, as entrevistas apresentaram idas e vindas em 
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tópicos de interesse a fim de obter esclarecimentos e alcançar as propriedades e dimensões 

das categorias que emergiram dos dados. 
 

Aos participantes da pesquisa o analista permitiu, em ambiente confortável, que 

manifestasse opiniões, descrevessem e compartilhassem experiências e refletissem sobre elas. 

Da mesma forma, disponibilizou tempo necessário para que o participante selecionasse o que 

e como dizer, manifestasse ideias e sentimentos impossíveis de serem expressos em outros 

ambientes ou ocasiões, recebendo apoio e compreensão (CHARMAZ, 2009). 
 

Com o objetivo de delimitação de amostra da pesquisa, utilizou-se o princípio da 

saturação teórica, que visa desenvolver as categorias emergentes dos dados ao ponto de não 

surgirem mais propriedades novas. Este processo se realiza na medida em que as categorias, e 

suas propriedades, não tenham sido definidas de forma clara, recorre-se novamente ao campo 

a fim de coletar novos dados para elaborar e refinar as categorias da teoria emergente. Esse 

ciclo repetiu-se até que as categorias encontraram-se saturadas, ou seja, quando as categorias 

estavam densamente consolidadas, e não pela repetição de informação nas entrevistas ou pelo 

quantitativo de sujeitos pesquisados (CHARMAZ, 2009). 
 

Todo o processo de coleta de dados foi guiado pela premissa de que a entrevista é 

uma conversa orientada onde as perguntas do entrevistador pedem para que o sujeito expresse 

e reflita sobre as experiências que acontecem na vida cotidiana. O pesquisador deve manter o 

interesse em saber mais sobre o objeto de pesquisa (CHARMAZ, 2009). Segundo Dantas 

(2005), a observação também pode se constituir em um recurso valioso de coleta de dados, 

uma vez que possibilita compreender o que não é passível de expressão, ou o que o 

participante não consegue expressar. 

 
 

 

4.6 Exibindo os instrumentos 
 
 

 

A coleta se deu por meio de roteiro de entrevista semiestruturada (Apêndice 1), e 

observação participante, tendo em conta a busca de resposta para a questão de pesquisa para o 

primeiro grupo amostral, composto por enfermeiros: Como você experiencia os cuidados do 

enfermeiro à criança com obesidade e que significados atribui a essas experiências de 

cuidado? 
 

Para os cuidadores, componentes do segundo grupo amostral, foi questionado: Como 

é sua experiência com o cuidado do enfermeiro ao seu filho com obesidade na ABS? Para o 

terceiro grupo amostral, de gestores, questionou-se: Como você experiencia o cuidado do 
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enfermeiro à criança obesa nas unidades sob sua gestão? Quais os significados desse cuidado 

para você? Por fim, para o grupo de profissionais da saúde foi questionado: Como você 

experiencia e significa o cuidado do enfermeiro com criança obesa na ABS? 
 

A questão de pesquisa deve ser ampla inicialmente e seguir estreitando-se de acordo 

com a progressão da pesquisa, de forma a tornar-se mais focada quando os conceitos e suas 

relações forem sendo descobertos. Em estudo qualitativo a questão norteadora deve identificar 

o fenômeno a ser estudado (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

A entrevista foi conduzida de forma individual com os participantes a partir das 

perguntas referidas acima e de acordo com cada grupo amostral. Antes de iniciar a gravação 

propriamente dita, os participantes eram esclarecidos sobre a questão de entrevista até que se 

sentissem confortáveis e próximos da temática a ser discursada. Após o início da gravação da 

voz os participantes discursaram livremente pelo tempo que considerassem apropriado para 

esclarecimento da questão. 
 

Ao concluir o discurso, a entrevistadora moveu-se com liberdade em arguições 

complementares e direcionadas para compor e desenvolver os conceitos e as categorias 

elaboradas, principalmente a partir da segunda entrevista. Em todas as entrevistas foi 

necessário solicitar esclarecimento sobre termos mencionados pelos participantes durante o 

discurso ou retornar a pontos importantes citados de forma superficial que precisaram de 

aprofundamento para confirmar ou negar hipóteses. Quando necessário, o participante 

solicitou pausa na gravação da voz para reflexão sobre a fala subsequente, continuando em 

seguida a entrevista. 
 

A fim de manter o ambiente apropriado para a entrevista, o pesquisador solicitou 

lugar calmo, confortável, o que foi prontamente atendido. O pesquisador supriu o local com 

água e lenços à disposição, prevendo casos em que a entrevista se estenderia por períodos 

longos e prevenindo interrupções desnecessárias, restringindo ao mínimo possível às 

interferências, a fim de não bloquear pensamentos em processo de construção no momento da 

entrevista. 
 

Dessa forma, as entrevistas tiveram duração máxima de 1 hora e 9 minutos e mínima 

de 13 minutos. O quantitativo de minutos acumulados de todas as entrevistas foi de 777, 

totalizando aproximadamente 13 horas de entrevistas. O grupo de maior tempo na entrevista 

foi o das enfermeiras, com uma média de 46 minutos por enfermeira, e o de menor foi o dos 

cuidadores, com uma média de 20 minutos por cuidador. 
 

Também foram elaborados pelo pesquisador memorandos constando as percepções 

sobre os discursos, bem como anotações preliminares acerca dos códigos e comparações ou 
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qualquer outra ideia que ocorresse sobre os dados coletados; foram utilizados a fim de auxiliar 

a análise dos dados e foram escritos durante toda a pesquisa. Este instrumento fornece modos 

de comparar os dados, explorar ideias sobre os códigos e direcionar a nova coleta de dados. 

(CHARMAZ, 2009). 

 
 

 

4.7 Considerações éticas 
 
 

 

Adotaram-se as normas da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, 

que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

A partir destes princípios firmou-se o compromisso de somente iniciar a coleta de dados após 

aprovação do projeto pelo CEP/UFRN (ANEXO 1). 
 

Iniciou-se o percurso ético-legal buscando adquirir respaldo e transitar com liberdade 

pelas UBS, PSF e centros especializados do município em questão. Assim, o projeto de 

pesquisa foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/Paraíba, 

juntamente com o termo de concessão (ANEXO 2), que foi assinado por responsável legal, a 

fim de obter devida autorização. Posteriormente o projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil 

e encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (CEP/UFRN), juntamente com formulário requerido pela instituição devidamente 

preenchido (ANEXO 3), para Parecer em 07/04/2014, com aprovação em 11/09/2014, com 

CAAE 31267614.1.0000.5537 (ANEXO 4). 
 

Aos participantes do primeiro grupo amostral, os enfermeiros, foram esclarecidos os 

objetivos, justificativa e método de realização da pesquisa no momento da coleta de dados. 

Em seguida, solicitou-se a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE 5) e autorização para gravação de voz (ANEXO 5), concordando em 

participar voluntariamente do estudo. Para o segundo, terceiro e quarto grupos amostrais foi 

revisado o TCLE e o termo de autorização de voz, para adequação aos profissionais médicos, 

gestores de saúde e pais de pacientes obesos. 
 

Estando ciente de que toda pesquisa traz riscos, mesmo que não previstos, entende-se 

que os riscos no desenvolvimento desta pesquisa foram mínimos, podendo ocorrer 

desconforto psicológico dos grupos pesquisados ao responder às perguntas na entrevista. Não 

aconteceu nenhum caso onde tivesse sido necessária interrupção da entrevista, no entanto, 

antes do início da gravação de voz os participantes estavam cientes de que, caso ocorresse 

algum constrangimento ou desconforto psicológico, a entrevista poderia ser encerrada. 
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Garantiu-se sigilo e anonimato dos participantes, bem como a privacidade dos dados 

coletados (ANEXO 6) e o direito de retirar seu consentimento durante a pesquisa. Os 

participantes também foram informados que os dados seriam utilizados e as informações 

coletadas para compor os resultados da investigação, que serão publicados em periódicos e 

apresentados em eventos científicos. 

 
 

 

4.8 Descrevendo a análise dos dados 
 
 

 

A análise dos dados foi realizada a partir da transcrição das entrevistas, leitura 

flutuante, codificação inicial, construção de diagramas e memorandos, codificação axial, 

codificação seletiva e reflexão sobre o paradigma e teoria emergente. Nessa fase não é 

possível seguir uma ordem cronológica como está descrito acima. As etapas se misturam e são 

permeadas por idas e vindas, em movimentos circulares entre o processo de codificação. 

Dessa forma, não segue uma direção linear entre passos previamente estabelecidos, antes 

requer do pesquisador criatividade e tempo para se debruçar sobre cada código gerado e 

retornar aos dados brutos quando necessário. Nessa etapa da pesquisa, o analista move-se com 

liberdade e criatividade entre os tipos de codificação, indo e vindo quantas vezes sejam 

necessárias para relacionar conceitos e categorizar os dados. Este não é um processo estático, 

rígido ou estruturado (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Em todo o período de análise, o pesquisador principal se absteve de pré-concepções 

sobre a temática e permitiu que os dados falassem por si e que não fossem forçados a modos 

usuais de pensamentos do pesquisador. Assim, os dados foram divididos e reconstruídos em 

processo de microanálise, para que fossem comparados no nível de suas propriedades e 

dimensões até alcançar um esquema analítico. Esse processo auxiliou na percepção dos 

detalhes e a não interpretar os dados de primeira vista e a formar hipóteses provisionais. O 

questionamento dos dados revelou propriedades e dimensões importantes na realização de 

entrevistas subsequentes (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Para auxiliar no processo de comparação constante e formulação de perguntas, foram 

utilizadas algumas ferramentas analíticas sugeridas por Strauss e Corbin (2008). Tiveram por 

objetivo ajudar o analista a reconhecer nos dados caminhos mais evidentes, bem como a 

vencer os “bloqueios analíticos”. O uso do questionamento foi adotado como técnica para 

começar a analisar os conceitos que surgiam dos dados e comparar para descobrir o que um 

ensinava sobre outro caso, evitando tratar um acontecimento separadamente. Também foi 
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realizada a comparação sistemática de dois ou mais fenômenos, o que permitiu conhecer 

conceitos não em quantidade de pessoas que o revelavam, mas sim na constância com que 

eles surgiram e suas propriedades em condições diferentes. 
 

Dessa forma, iniciou-se a análise a partir da transcrição das entrevistas, que foi 

realizada pela própria pesquisadora e por duas alunas bolsistas de iniciação científica 

previamente treinadas. Após entrega do material à pesquisadora principal, esse foi revisado e 

corrigido em caso de possíveis erros na transcrição. Dúvidas das alunas bolsistas eram 

sanadas diretamente com a pesquisadora principal. 
 

Estando as entrevistas transcritas, foi realizada uma leitura flutuante e destacadas as 

ideias principais e primeiras impressões das falas. Posteriormente os dados foram analisados 

linha por linha, quando se pretendeu realizar um exame detalhado dos dados; por frase ou 

parágrafo, quando o pesquisador construiu várias categorias e desejou codificar 

especificamente em relação a elas; e pela leitura atenta ao documento inteiro, verificando as 

diferenças e similaridades do documento atual em relação aos codificados anteriormente 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Assim, diante de um processo dinâmico e fluido iniciou-se o processo de codificação 

dos dados na codificação aberta. Descobrir conceitos é o foco dessa etapa, então, para isso os 

primeiros códigos são nomes atribuídos de acordo com o significado que assume o código, 

isso porque os dados brutos são fragmentados em incidentes. Para que denotem processos e 

não ações foram escritos no gerúndio. A nomeação dos acontecimentos foi realizada na busca 

por nomear conceitos, que trata de nomear fenômenos e examiná-los comparativamente. Para 

demonstrar como foram elaborados os códigos preliminares e esclarecer o processo de 

análise, retirou-se parte dos quadros construídos a partir das entrevistas: 
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Quadro 1: Códigos preliminares da entrevista com enfermeira 4 e 8 – codificação aberta. 
Natal – RN, 2016 
 

Dados brutos entrevista 08  Códigos preliminares  
  

 1.8.1  Descrevendo  o  ato  de  cuidar  de 

Para mim é um desfio cuidar da criança crianças com obesidade como desafio 

com obesidade. A gente observa aqui na 2.8.1  Observando  no  contexto  em  que 

unidade que a gente vem de um sistema trabalha  a  cultura  de  criança  gorda  e 

que diz que se a criança for gorda ela tem saudável     

saúde.  As  mães  dizem  pra  gente  passar 3.8.1 Sendo requeridas pelas mães vitaminas 

uma vitamina pro filho engordar. A gente para o filho engordar    

vem de um problema cultural sério, eu fui 4.8.1  Revelando  sério  problema  cultural 

criada  que  menina  saudável  é  menino onde criança saudável estava relacionada à 

gordo, cheio de pregas, de dobras e obeso. quantidade de gordura   

Quando o menino está magro, ela remete 5.8.1  Afirmando  que  ao  presenciar  uma 

logo à doença. É um desafio porque cada criança magra as mães remetem 

dia a gente está com essa mãe, dizendo a instintivamente a doença   

ela que o menino está com um peso bom, 6.8.1 Relacionando o desafio de cuidar de 

mas  ela  pede  pra  gente  passar  mais crianças obesas à insistência diária de que o 

vitamina. Então, pra mim cuidar de criança peso  está  ideal  para  a  criança  e  as  mães 

obesa é um desafio. Eu resumiria nisso. permanecerem  solicitando  vitaminas  para 

 ganho de peso    

 7.8.1 Encontrando na rotina de repetição um 

 ambiente desafiador para a enfermagem 

 8.8.1 Resumindo o cuidado de criança obesa 

 em desafiador    
 

Dados brutos entrevista 04 Códigos preliminares 
  

... às vezes o entrave pode ser o básico, a 143.4.8  Ilustrando  que  existem  pais  que 

própria   família   que   não   acredita   no veem a obesidade como algo passageiro e 

processo, ou que desiste da criança. “Ah, normal 

porque ela assim mesmo”. O problema é 144.4.8 Afirmando que a maior dificuldade 

muito maior com os pais, a família, deixa a no tratamento da obesidade está relacionada 

criança já como causa perdida, porque a ao descrédito dos pais e da família 

própria  mãe  acredita  que  depois  ela  vai 145.4.8 Relatando que os pais acreditam que 

emagrecer. a obesidade vai desaparecendo à medida que 

 a criança vai crescendo 

 146.4.8 Descrevendo os pais como obstáculo 

 do processo de cuidar de crianças obesas 
 

 

Foi utilizado um padrão na codificação com o objetivo de facilitar a localização da 

fala e do código na entrevista correspondente. Assim, os números representam: primeiro – o 

código em ordem crescente; segundo – número da entrevista; e terceiro – página no texto. 

Esse processo foi realizado em todas as entrevistas a fim de alcançar uma conceituação que 
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agrupasse fatos, acontecimentos e objetos similares em um tópico ou classificação comum 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

O próximo passo dentro da codificação aberta foi agrupar os incidentes em conceitos 

provisórios de acordo com suas similaridades e diferenças. Nessa fase foi induzida a 

criatividade do analista a fim de nomear ou rotular os incidentes em novas classificações e 

possibilidades, permitindo uma iniciação à formação das categorias, como demonstrado a 

seguir: 

 
 

Quadro 2: Formação de conceitos provisórios – codificação aberta. Natal – RN, 2016 
 

Incidentes agrupados Conceitos provisórios 

143.4.8  Ilustrando  que  existem  pais  que  veem  a  

obesidade como algo passageiro e normal  

144.4.8   Afirmando   que   a   maior   dificuldade   no  

tratamento da obesidade está relacionada ao descrédito  

dos pais e da família  

145.4.8  Relatando  que  os  pais  acreditam  que  a Descobrindo nos pais uma visão 

obesidade vai desaparecendo à medida que a criança vai da obesidade na infância como 

crescendo normal e passageira 

2.8.1 Observando no contexto em que trabalha a cultura  

de criança gorda e saudável  

5.8.1 Afirmando que, ao presenciar uma criança magra,  

as mães remetem instintivamente a doença  

163.8.9 Responsabilizando os pais  por preparação de  

lanches rápidos e com alto teor calórico em substituição  

de refeições  

162.8.9 Citando alimentos de fácil preparo escolhidos  

pelos pais  

164.8.9  Atribuindo  a  escolha  alimentar  por  os  de Descrevendo como causa de 

preparo rápido e prático devido à falta de tempo dos pais aumentos da obesidade na 

211.8.11 Supondo serem muitas as atribuições das mães infância a ausência dos pais e a 

visto que trabalham fora do lar e precisam administrar a relação de compensação 

alimentação dos filhos  

212.8.11 Atribuindo também às muitas atividades das  

mães o aumento nos índices de crianças obesas  

218.2.10 Dizendo depender dos pais o tratamento  

219.2.10   Justificando   dependência   dos   pais   no Encontrando nos pais 

tratamento por as crianças dependerem dos pais responsáveis pela qualidade 

220.2.10 Relatando que são os pais que compram as nutricional das crianças 

comidas dos filhos  

222.2.10 Dizendo que a criança sozinha não escolhe os  

alimentos que irá consumir  
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A partir dos conceitos provisórios, foram surgindo abstrações e formando então as 

categorias, que nesse momento foram nomeados como elementos para posteriormente serem 

refinados e assumirem o papel de categoria juntamente com as suas subcategorias. Neste 

momento, as categorias têm potencial para explicar e prever e emergem dos códigos e das 

similaridades e diferenças entre suas propriedades. Seguiu-se o processo analítico sugerido 

por Strauss e Corbin (2008), que revelou importante que, à medida que os conceitos 

começassem a se acumular, o analista deveria seguir com o agrupamento desses com termos 

abstratos, formando as categorias, como pode ser visto no quadro a seguir: 

 
 

Quadro 3: Agrupando códigos e nomeando elementos para formar categorias – codificação 
aberta. Natal – RN, 2016  

Códigos agrupados  Elementos 
  

Descobrindo nos pais uma visão da obesidade na Recebendo interferência dos fatores 

infância como normal e passageira  culturais nas escolhas alimentares 

Percebendo o filho obeso como saudável  dos filhos 

Exemplificando práticas inadequadas de Sentindo a ausência materna no 

alimentação do filho na ausência da mãe  cuidado à criança obesa 

Relacionando  excesso  de  peso  e  permanência  da  

criança com cuidadora e ausência da mãe   

Destacando   a   mãe   como   atriz   principal   no  

tratamento da criança obesa    

Identificando os pais como principais responsáveis Transmitindo as experiências 

pelo desenvolvimento da obesidade na infância e os alimentares e hábitos de vida dos 

maus hábitos alimentares   pais para os filhos 

Relacionando crianças com dependência dos pais na  

alimentação e tratamento    

Encontrando nos pais referência para os filhos nos  

hábitos de vida saudável    
 
 

Nesse momento se inicia a codificação axial, onde as categorias surgem e são 

relacionadas às suas subcategorias, que por sua vez percorrem o entorno de um eixo central e 

são associadas às categorias de acordo com suas propriedades e dimensões. Começou-se então 

a reagrupar os dados divididos na codificação aberta e, durante a estruturação das categorias 

com suas subcategorias, surgiram premissas de como as categorias se relacionavam entre si. 

Na codificação axial o analista relacionou as categorias em nível dimensional. As 

subcategorias se agruparam em uma categoria a fim de explicar o conceito dessa categoria. 
 

Naturalmente, enquanto o analista elaborava categorias e subcategorias surgiram as 

relações entre elas e os componentes do paradigma. Fazendo uso dos questionamentos, as 

relações entre as categorias são descobertas e dentro dessas surge uma estrutura condicional. 
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O paradigma aqui corresponde a um sistema que auxilia no ordenamento e a agrupar os dados 

sistematicamente. Os componentes que compuseram o paradigma nesta pesquisa foram: o 

contexto em que o cuidado de enfermagem à criança obesa está situado ou incorporado, 

respondendo à pergunta “Onde?”; as condições causais, que responderam à questão “O que 

influencia?” o cuidado de enfermagem à criança obesa, que foram os fatos ou acontecimentos 

que exercem influência positiva ou negativa sobre o fenômeno; as condições intervenientes, 

que corresponderam às que alteraram o impacto do fenômeno; ações/interações estratégicas, 

que foram as respostas dos participantes aos acontecimentos e às consequências, que 

representaram resultados importantes do fenômeno (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Esse processo de codificação inicial e axial seguiu desde a primeira entrevista, com 

da observação dos conceitos e a relação entre eles, o surgimento de categorias e as relações 

com as subcategorias, percebendo suas condições (ações/interações) e consequências. No 

percurso da análise surgiram hipóteses que foram sendo relacionadas a partir dos conceitos 

emergidos dos dados e explicando o fenômeno. A codificação de propriedades e dimensões 

não parou de ser realizada enquanto se realizavam relações entre os conceitos, sobrevindo 

com naturalidade até que as categorias se encontraram saturadas. 
 

Na codificação seletiva as categorias foram refinadas e integradas. A integração foi 

feita do analista com os dados e a partir da evolução do pensamento, sendo esse resultado 

cumulativo dos resultados registrados em memorandos e diagramas. Assim, através de um 

processo de abstração e de relação entre as categorias foi determinada a categoria central, que 

reuniu os produtos da análise e transcreveu em uma oração uma aparente explicação para o 

fenômeno da pesquisa, a essência da pesquisa de forma conceitual. A categoria central foi 

delimitada buscando reunir as categorias para formar um “todo explanatório” (STRAUSS; 

CORBIN, 2008, p.146), e posteriormente foi desenvolvida uma representatividade do cuidado 

de enfermagem à crianças obesa a partir da configuração de um modelo teórico. 
 

O modelo paradigmático ou condicional/consequência foi desenvolvido, em suas 

relações entre as categorias, minimamente pelo pesquisador em busca de alcançar uma 

representação diagramada do conjunto de ideias descritas e conceituadas. Assim, contou-se 

com a ajuda de um profissional designer gráfico para diagramar o modelo proposto pela 

pesquisadora e melhor representar a teoria substantiva alcançada em todo esse processo de 

integração, refinamento, comparações e questionamentos de códigos, categorias e 

subcategorias sobre os significados do processo do cuidado de enfermagem à criança obesa na 

ABS. 
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É importante esclarecer que, desde a primeira entrevista até o último parágrafo 

redigido desta pesquisa, foram elaborados diagramas e memorandos, como técnica de registro, 

que fortaleceram a análise dos dados brutos e apoiaram todas as etapas da análise e proveram 

consistência às análises. Compreende-se que os memorandos são espaços próprios do 

pesquisador para questionar, duvidar, comparar e formular as hipóteses da pesquisa. É nesse 

espaço que o pesquisador pode se expressar livremente na sua redação e registrar todos os 

pensamentos que lhe ocorrem no momento de reflexão sobre os dados, códigos, elementos, 

categorias e subcategorias. Os diagramas, por sua vez, são as formas mais visuais de redigir as 

ideias sobrevindas no momento de codificação ou de categorização dos dados. Também os 

diagramas revelaram-se como primeiras formas de estabelecer relação entre categorias e 

subcategorias e entre os conceitos, até que se alcançasse o nível mais abstrato da teoria 

substantiva. 
 

No total, foram construídos 73 diagramas e 58 memorandos que estão 

exemplificados a seguir: 

 
 

Figura 2: Exemplo de diagrama elaborado na entrevista 02. Natal – RN, 2016 
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Figura 3: Exemplo de diagrama elaborado na entrevista 07. Natal – RN, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: Exemplo 2 de diagrama elaborado na entrevista 07. Natal – RN, 2016 
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Figura 5: Exemplo de diagrama elaborado na entrevista 09. Natal – RN, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemplos de memorandos: 
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Figura 6: Exemplo 1 de memorando número 27. Natal – RN, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7: Exemplo 2 de memorando número 36. Natal – RN, 2016 
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Figura 8: Exemplo 3 de memorando número 13. Natal- RN, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.9 Validação do modelo paradigmático 
 
 

 

Após a construção do modelo teórico, esse passa pelo processo de “validação”, 

findando a fase de análise dos dados. Para Sousa (2008), nessa etapa os sujeitos selecionados 

devem captar a teoria, percebendo o que está acontecendo, mesmo que não alcancem todos os 

detalhes. Assim, “A validação de uma teoria na pesquisa qualitativa não tem a ideia de testar, 

como é na pesquisa quantitativa. A validação consiste em comparar conceitos e determinar o 

quanto eles são apropriados para a investigação que foi desenvolvida” (p. 133). 
 

O modelo teórico construído foi apresentado a cinco validadores, sendo dois 

especialistas em obesidade infantil, duas enfermeiras participantes desta investigação e um 

especialista em TFD. Estabeleceu-se contato prévio através de um convite a ser validador e 

questionou-se sobre a disponibilidade para exercer essa função. No caso do aceite, foi 

encaminhada por meio eletrônico ou impresso, conforme preferência do validador, uma carta 

(APÊNDICE 6) esclarecendo os objetivos da pesquisa, metodologia utilizada, principais 

achados, explicação sobre o modelo teórico e alguns questionamentos que direcionassem o 
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validador na reflexão sobre o modelo. Também foi anexado o modelo teórico em tamanho 

visível e acessível ao participante. 
 

Em geral o modelo foi aceito e considerado adequado para representar o cuidado de 

enfermagem á criança obesa na ABS, contudo, foram sugeridas algumas modificações como a 

inserção de um ambiente virtual como parte do contexto da criança obesa e de grande 

influência no desenvolvimento do desvio nutricional, bem como para a promoção de práticas 

saudáveis, substituição de termos do conceito central para generalizar a negligência do 

cuidado à criança obesa a todos os envolvidos nesse processo, modificação do verbo da 

categoria interveniente, inclusão das Instituições de Ensino Superior nos contextos do cuidado 

à criança obesa e a reformulação da categoria central para generalizar a negligência a todos os 

envolvidos e não apenas ao enfermeiro. Foram acatadas as sugestões e procedidas as 

mudanças que condiziam com os conceitos elaborados a partir dos dados brutos. 
 

Os resultados dos validadores podem ser visualizados no tópico 5.4, onde são 

identificados pela letra V seguida do número do validador, por exemplo V01 para as 

observações do validador número 1. 
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CAPÍTULO 3 

 

REVELANDO OS RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 
 
 

 

5.1 Revelando as categorias e subcategorias 
 

 

A realização deste estudo, utilizando a metodologia da TFD, possibilitou imergir nos 

sentimentos, percepções e vivências dos enfermeiros no cuidado à criança obesa na ABS e 

captar os significados por eles atribuídos a esse processo. Isso se deu através do discurso, 

onde as entrevistas possibilitaram uma abordagem livre de barreiras e permitiram aos grupos 

se expressarem com franqueza sobre as dificuldades, barreiras, lacunas e possibilidades de 

avançar na prestação desse cuidado. 
 

Os significados construídos sobre o cuidado do enfermeiro à criança obesa foram 

realizados com base na relação e reflexão dos conceitos levantados a partir dos dados de 

entrevistas com enfermeiros, cuidadores de crianças obesas, gestores de saúde do Município 

de Campina Grande/Paraíba, Brasil, e dos profissionais de saúde da ABS. A partir disso, 

desenvolveram-se seis conceitos, ou seja, categorias, e suas subcategorias, elementos que 

qualificam o conceito (QUADRO 4). 
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Quadro 4: Apresentando as categorias e subcategorias. Natal – RN, 2016 
 

CATEGORIAS    SUBCATEGORIAS    

1.  Identificando processos -Descobrindo  fragilidades  de  gestão  para  estruturar  o 

que determinam a cuidado do enfermeiro à criança obesa na ABS.  

descontinuidade   do -  Limitando  o  cuidado  do  enfermeiro  à  criança  obesa  pelo 

cuidado  a  criança obesa quantitativo  insuficiente  de  recursos  humanos  e  falta  de 

nas unidades de saúde  capacitação     

      -  Revelando  organização  do  processo  de  trabalho  a  partir  do 

      modelo biomédico     

2. Caracterizando a - Recebendo influência de fatores culturais, 

fragilidade do cuidado socioeconômicos e psicológicos nas escolhas alimentares 

compartilhado  dos pais e -  Visualizando  a  ausência  materna  como  potencializador 

profissionais de saúde no para a obesidade infantil.    

cuidado à criança obesa  - Reconstruindo o circulo vicioso: hábitos dos pais sendo 

      reproduzidos pelos filhos    

      -  Deparando-se  com  impossibilidades  para  estabelecer 

      parcerias com os profissionais e familiares no cuidado à 

      criança obesa     

      - (Des)conhecendo a obesidade infantil como doença 

3. Interagindo com a -  Mantendo  relação  com  o  trabalho  multiprofissional  e 

equipe multiprofissional no disciplinar na atenção à criança obesa   

cuidado     - Contando com centro especializado de referência para o 

      cuidado de crianças obesas    

4. Vislumbrando novas - Atuando como suporte à UBSF para ser porta de entrada 

perspectivas  para o ao cuidado da criança obesa    

cuidado do enfermeiro  - Rompendo os limites da UBSF para captar e acompanhar 

      crianças obesas     

      - Estabelecendo vínculo com as famílias para o cuidado de 

      criança obesa     

      - Fomentando alternativas para cuidar da criança obesa 

      - Desenhando cuidado sistematizado por meio de projetos 

      de intervenção     

5. Movendo-se nos cenários - Identificando suprimento insatisfatório de recursos 

do cuidado de enfermagem - Refletindo sobre a obesidade infantil no âmbito da gestão 

      de saúde     

      -  Apontando  a  falta  de  planejamento  situacional  como 

      limitador para o cuidado do enfermeiro   

6. Atendendo  a -  Abordando  a  prevenção  da  obesidade  infantil  no 

preocupação por novos atendimento às gestantes    

processos  do cuidado de - Assimilando a consulta de enfermagem como princípio do 

enfermagem     cuidado à criança obesa    

      - Utilizando o atendimento cotidiano no enfrentamento da 

      obesidade infantil por meio de orientações  

      - Instituindo acompanhamento sistemático de criança obesa 

      na ABS: a perspectiva do enfermeiro   
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Como forma de tornar a apresentação das categorias, e suas subcategorias, didática, 

expôs-se para cada categoria uma figura ilustrativa e o seu envolvimento com as 

subcategorias. Em cada subcategoria, são demonstrados os resultados através dos discursos e 

de quadros com alguns códigos exemplificadores da categoria representada, de forma a 

demonstrar o maior número possível de dados gerados através das entrevistas e evitar um 

número extensivo de citações das falas dos participantes. 

 
 

 

5.1.1 Categoria 1: Identificando processos que determinam a descontinuidade do cuidado à 

criança obesa nas unidades de saúde 

 
 

 

Os dados sugerem que o cuidado de enfermagem à criança obesa tem o processo 

interrompido. Esta categoria remete às condições limitantes que a ABS impõe para que o 

enfermeiro cuide de crianças obesas. Descontinuar assume o sentido de bloquear, impedir, 

barrar, e funciona como obstáculo no que poderia ser a atuação do enfermeiro na atenção à 

criança obesa. 
 

Através dos participantes, compreendeu-se que o processo de cuidado do enfermeiro 

à criança obesa é básico diante da complexidade do fenômeno. Poucas são as ações de 

impacto na população obesa e isso está possivelmente associado aos obstáculos aqui 

discriminados. Dessa forma, percebe-se a descontinuidade também como obstáculo. 
 

Pode-se dizer que esta categoria está contida nos discursos da grande maioria dos 

participantes desta pesquisa e requer iniciativas que partam de todos os níveis de organização 

da ABS, como gestores, profissionais de saúde (incluindo o enfermeiro), pais e cuidadores, 

como é possível observar nas subcategorias descritas a seguir: 
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Figura 9: Categoria 1 – Identificando processos que determinam a descontinuidade do cuidado 
à criança obesa nas unidades de saúde. Natal – RN, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.1.1 Descobrindo fragilidades de gestão para estruturar o cuidado do enfermeiro 

à criança obesa na ABS. 
 
 
 

Os entraves de gestão foram uma problemática evidente nos discursos das enfermeiras 

e confirmada pelos demais participantes da pesquisa. A falta de planejamento da gestão torna-

se um limite para o cuidado à criança obesa. Isso pode ser abstraído da fala dos entrevistados, 

quando declaram: utilizar cronogramas de atendimento que estabelecem rotinas para atingir 

problemas de saúde específicos, mantendo o atendimento por demanda livre; o ato de ocultar 

a obesidade das práticas de cuidado da ABS; a presença de entraves burocráticos e o 

atendimento à criança selecionado de acordo com faixa etária. 
 

Os códigos do quadro a seguir representam as percepções dos participantes sobre as 

fragilidades na organização do processo de trabalho do enfermeiro da ABS para cuidar da 

criança obesa, de forma a detectar fragilidades de gestão e processos que descontinuam a 

atuação desses profissionais. 



104 
 
 
 
 

 

QUADRO 5: Códigos da subcategoria 1.1 - Descobrindo fragilidades de gestão para 
estruturar o cuidado do enfermeiro à criança obesa na ABS. Natal – RN, 2016.  

CÓDIGOS  
- Aguardando estímulo governamental para instrumentalizar o cuidado à criança obesa 
e capacitar os enfermeiros  
- Percebendo falta de incentivos governamentais para dar suporte ao enfermeiro no 
cuidado à criança obesa  
- Trabalhando com cronogramas semanais para atender a população 

- Organizando prontuários e roteiros de entrevistas para viabilizar a rotina do serviço  
- Reconhecendo que a obesidade deveria ser tratada da mesma forma da hipertenção, 
com o mesmo conhecimento e cadastros de todos os hipertensos e cuidando com 
proximidade desses pacientes.  
- Revelando não ter nenhum atendimento de enfermagem à criança obesa  
- Explicando que, da mesma forma que abordam a diabetes e outras doenças, também 
deveria ter um dia de orientação sobre obesidade.  
- Deparando-se com bloqueios burocráticos na marcação de consultas 

- Identificando falta do serviço de referência e contrarreferência  
- Sendo alcançado pelo desestímulo no cuidado à criança obesa relacionado à 
descontinuidade do serviço  
- Revelando ter dificuldades em incluir crianças maiores de 2 anos na agenda semanal 

- Relatando rotina de acompanhamento das crianças do nascimento até 5 anos  
- Encontrando dificuldade em cuidar de crianças em todas as suas faixas etárias e de 
forma integral  
- Facilitando a detecção da obesidade na puericultura até 2 anos de idade  
- Associando falta de acompanhamento a maiores de 2 anos à falta de organização do 
processo de trabalho  
- Explicando que o ganho de peso foi aos 7 anos e que a partir daí a criança começou o 
tratamento e obteve sucesso 

 

 

Os dados dessa subcategoria revelam que há erros de gestão na estruturação do 

processo de cuidado do enfermeiro à criança obesa na ABS, uma vez que a programação de 

ações direcionadas para a obesidade infantil, está na prestação de assistência na ABS por 

cronogramas de atendimento e demanda livre. Isso remete ao estabelecimento de rotinas para 

atingir problemas de saúde específicos. 
 

No Brasil, as estratégias de saúde desenvolvidas na ABS são regidas pelas 

recomendações do Ministério da Saúde. As ações de saúde na ABS e nas UBSFs são 

realizadas com base nas orientações do governo federal. Essas são definidas por áreas 

estratégicas para atuação, a saber, a eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, da 

hipertensão arterial e do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da 

criança, da mulher, do idoso, a saúde bucal, mental e a promoção da saúde. Nesse aspecto, a 

obesidade infantil torna-se uma verdadeira preocupação (por parte dos profissionais, pais e 
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gestores) de prevalência ascendente, contudo negligenciada, como se pode observar no 

discurso a seguir. 

 

 

[...] Porque a gente sabe que a obesidade se tornou um problema de saúde pública. 

Em detrimento da desnutrição, que 15, 20 anos atrás era muito grande, houve uma 

inversão, a desnutrição está acabando, mas a obesidade está emergindo[...] Na 

verdade, o PSF segue muitas ações verticais, ações que são preconizadas pelo 

Ministério e a gente vai seguindo. E como não tem uma política voltada pra 

obesidade, não tem rigor nesse acompanhamento. G01 
 
 

Na perspectiva dos participantes dessa investigação, a priorização de estratégias de 

saúde é desenvolvida taticamente para obter impacto sobre os principais problemas de saúde 

da população sem, contudo, incluir problemáticas urgentes e atuais como a obesidade infantil, 

com vistas a prevenir uma população adulta sequelada no futuro pelas consequências do 

excesso de peso. 
 

Assim, prestar assistência por cronogramas de atendimento e livre demanda remete à 

rotina das UBSFs de prestar um cuidado pautado em uma organização de atividades 

repetitivas, visando atingir problemas de saúde específicos preconizados nacionalmente e de 

grande incidência na população. Os dados sugerem que, pelas agendas superlotadas dos 

serviços de saúde da atenção básica, a obesidade tem se deslocado para o segundo plano ou a 

atendimentos de livre demanda, principalmente em crianças maiores de 2 anos. Dessa forma, 

nessa subcategoria, o cuidado do enfermeiro à criança obesa encontra obstáculos na forma de 

planejamento, ao estabelecerem rotinas que postergam a problemática da obesidade, e têm 

interferido no cuidado do enfermeiro à criança obesa, de forma a fragilizar esse cuidado. 
 

Os profissionais enfermeiros da ABS afirmam que exercem o cuidado mediante a 

elaboração de cronogramas mensais para atender a população, tendo em vista um diagnóstico 

prévio situacional da população descrita, como se visualiza a seguir: 

 
 

Porque semanalmente vamos avaliando o que aconteceu na semana, o que 

precisamos encaixar, por exemplo, de pré-natal[...] Nessas reuniões fazemos o 

cronograma do mês, e dentro do mês já definimos que dias que tem[...] Então em 

relação ao cronograma fazemos isso: sentamos com a equipe, semanalmente com 

todos os ACSs, duas vezes no mês com a equipe toda, define de acordo com a 

agenda quando é que vamos e lá trabalhamos. E03 

 

Quando a gente vai fazer o cronograma da puericultura, eu tenho que oferecer de 

manhã pras crianças que estão na escola à tarde, e à tarde pras crianças que estão na 

escola de manhã[...] Mesmo que não tenho todos os ACS, a equipe tem que saber 

quantos usuários tem, os agravos. Partindo desse principio elementar, a gente vai 

garantir o cronograma de atendimento[...] Esse é um princípio básico de um 

planejamento, partindo disso a gente ver quantos hipertensos, diabéticos, saúde 

mental, pra que a gente organize os grupos de atendimento[...] G03 
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A partir desse cronograma, é estabelecida uma rotina de serviço voltada para atender 

à população e às patologias específicas em destaque nacionalmente, sendo realizado 

planejamento das estratégias de cobertura, evidenciado por discursos que ilustram a forma de 

atendimento centrado nas áreas estratégicas, instituídas nacionalmente, como prioridade de 

atenção à saúde na ABS. 

 
 

Temos um cronograma. Então na segunda pela manhã é reunião de equipe; na 

segunda à tarde, visita domiciliar; na terça pela manhã, hiperdia (hipertensos e 

diabéticos); na terça à tarde é puericultura, crianças menores de dois anos; na quarta 

pela manhã é citológico; na quarta a tarde é pré-natal; na quinta pela manhã , a 

primeira quinta mês é saúde mental e as demais é hiperdia (temos uma demanda 

grande); na quinta a tarde normalmente eu deixo para os grupos, escola e os que 

formamos; na sexta é um dia de folga, temos um dia pra estudos, é considerado 

como uma folga. E03 
 
 

 

Contudo, as crianças, principalmente as maiores de 2 anos, são atendidas por demanda 

espontânea, o que centralizar o cuidado na queixa e não no atendimento integral, como pode-

se perceber nos discursos a seguir: “[...] Então essas crianças maiores vinham ou veio (porque 

como no meu cronograma não existe um espaço para criança maior) quando uma mãe solicita, quando 

o ACS encaminha, aí vem”. E03 

 
 

As crianças menores de dois anos já saem daqui, por exemplo, nós atendemos seis, 

sete crianças hoje menores de dois anos. Então elas já saem daqui com a próxima 

consulta marcada em seu cartão. E as crianças que vão pra pediatria[...] elas vêm pra 
médica, a maioria delas vem pra cá só quando apresentam uma queixa. E a gente 

orienta a retornam anualmente. Então essas são demandas espontâneas. E06 
 
 

Assim, entende-se que a priorização de algumas estratégias preconizadas 

nacionalmente centra-se na doença e na queixa, e na busca do controle de danos, para que não 

comprometa a qualidade de vida da população. Em função disso, os atendimentos 

demonstram seguir um planejamento estruturado para cada população específica sem, 

contudo, abrir espaços para ações criativas e diversificadas por parte do enfermeiro, a fim de 

atingir a população através de medidas de saúde e não para tratamento de doenças, como 

sugere o discurso a seguir: 

 
 

[...] A gente tem e até os grupos que a gente formou, grupo de obesidade, que no 

início a gente deu esse nome de grupo de obesidade. A gente depois mudou, pois 

por orientação do Ministério tem o PMAC (Programa de Melhoria de Acesso e 

Qualidade) que trabalha alguns itens em que a gente deve desenvolver as atividades 

e um dos pontos com o qual a gente está tentando trabalhar é a questão da 



107 
 
 

 

obesidade[...] mas é algo que a gente tá engatinhando ainda, por conta justamente 

além da agenda[...] Hoje, a gente não está mais focando mais na doença. A gente 

criou, por exemplo, grupo de idoso. A gente começou com grupo da obesidade, mas 

depois desistiu, colocando grupo de reeducação alimentar, tanto pra adultos quanto 

pra crianças, pra ter a questão de trabalhar não focado na doença, mas na prevenção, 

na promoção de saúde. E03 
 
 

Os discursos transparecem a ideia de que, o planejamento de atendimento 

preconizado, prioriza o atendimento de saúde a grupos específicos, deixam as agendas 

superlotadas e não há espaço para prevenir, tratar e acompanhar periodicamente as crianças 

obesas, principalmente as maiores de 2 anos. A centralização das ações de enfermagem na 

ABS em cronogramas de atendimento parece ter dificultado a habilidade criativa do 

enfermeiro para desenvolver cuidados que atinjam a necessidade da comunidade, como 

também a liberdade de mover-se com estratégias eficientes para trazer resolutividade à 

problemática da obesidade na infância. 
 

Agir de forma criativa e dinâmica parece ser uma ação imperativa para os enfermeiros 

no cuidado à criança obesa na ABS, uma vez que se busca incluir a obesidade nas ações 

cotidianas de atenção à criança e assisti-la de forma integral. Pensar na obesidade infantil 

nesse nível de atenção à saúde, e como atribuição do profissional de enfermagem, é 

identificado como algo distante da realidade atual, uma vez que, diante das estratégias de 

saúde priorizadas nacionalmente, falta espaço nas agendas das UBSFs para a obesidade 

infantil e, em particular, para as crianças maiores de 2 anos. 
 

Isso não está associado à baixa prevalência de casos, mas sim à falta de espaço nas 

agendas da ABS, visto que os profissionais estão empenhados em cumprir o cronograma 

sugerido nacionais, com foco na hipertensão, diabetes, doentes mentais, hanseníase, pré-natal 

e crianças até 2 anos. 
 

Apesar de os participantes demonstrarem conhecimento teórico sobre a obesidade na 

infância, suas causas, fatores de risco, consequências e prevalência mundial e nacional, a 

obesidade na infância não é incluída nos cuidados do enfermeiro com o mesmo rigor com que 

se tratam outras doenças crônicas não transmissíveis; e quando o é, não inclui as crianças, 

como é possível observar nos discursos a seguir. 

 
 

Deve ter equipe ai que funcione, mas na minha equipe ainda está muito difícil. 

Nessa sintonia, porque a obesidade é para ser tratada como os hipertensos, a gente 

sabe, tem o cadastro, conhece, cuida, vai atrás, ta sempre em cima para vê. O 

diabético do mesmo jeito e a obesidade, de uma forma geral, não só a infantil, que é 

até mais grave, mas de uma forma geral ela não é tratada dessa forma[...] E02 
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Com o adulto tem um grupo de educação física, eles fazem caminhada no campo[...] 

A nutricionista acompanha todos eles, com uma rotina de consultas. A enfermagem 

faz o acompanhamento dos casos que precisam vir todo mês ou trimestralmente, a 

gente vê o peso, se a pessoa conseguiu mudar a alimentação e hábitos de vida, vê os 

progressos[...] A gente tem um trabalho efetivo e pessoas que rapidamente 

conseguem mudanças e perda de peso. Este trabalho realizado com adultos não 

consegue ser realizado com crianças porque o grupo foi criado não com foco em 

obesos. Existia o grupo de hipertensos, muito antigo no PSF. Então foi trabalhada a 

obesidade dentro do grupo de hipertensos, dentro do grupo de diabéticos. São 

pessoas que frequentam a unidade, buscam mais o nosso serviço. E05 
 
 
 

Essa realidade tem refletido na visão dos pais sobre o papel do enfermeiro na ABS: 

sem prestar assistência à criança e focando no pré-natal, pós-parto e cuidados ginecológicos. 

Diante disso, as mães verbalizam um desamparo profissional para fornecer orientações sobre 

a obesidade e apoio às crianças obesas, procurando de forma independente informações e 

tratamento especializado para os filhos obesos. 

 
 

Na verdade, no PSF não tem esse atendimento específico pra quem tem obesidade, 

acompanhamento no PSF, até hoje pelo meu conhecimento não tem. Ela nunca teve 

um acompanhamento. Quando ela nasceu[...] Foi acompanhada até os dois anos, 

acompanhamento normal de todo bebê, e depois dos dois anos não teve mais esse 

processo de acompanhamento[...] Na verdade, eu me sinto desamparada porque eu 

não sei se foi uma falha minha não ter procurado antes, ter buscado informações. E 

como no PSF não tem esse trabalho, se tivesse chamaria mais atenção dos pais. 

Como no PSF não tem, a gente tem que procurar na internet um esclarecimento, uma 

informação. Foi a internet que despertou em mim a necessidade de buscar algo pra 

ajudar ela. Com certeza é importante cuidar dela na idade que ela está, porque com o 

passar da idade, vai crescendo, e se a criança não conseguir perder[...]. C01 
 

 

Também foram sugeridas ações cabíveis à enfermagem, para incluir a obesidade no 

cuidado à criança, vencendo a barreira da falta de profissionais especializados (como 

nutricionista) e vislumbrado a necessidade de perpassar a desnutrição e incluir a obesidade 

nas práticas de cuidado do enfermeiro: “Tendo uma frequência maior, não só com a médica, 

mas com a enfermagem, porque tem o dia da diabetes, era bom um dia sobre orientações de 

obesidade”. C04 

 

Um aliado forte que a gente tem é a pastoral da criança, que tem lideres no território, 

tem caderno de acompanhamento das crianças, e está pesando as crianças, 

evangelizando as famílias. A gente pode trazer a pastoral da criança pra dentro das 

unidades, pra fazer junto essa ação[...] porque é um princípio só, é a saúde da 

criança e da família[...] A gente tem que gerenciar esse cuidado pra se ter resposta 

significativa pra necessidade do outro, porque cuidar do obeso tem que cuidar da 

pessoa e da família, e de onde essa criança está inserida socialmente, na escola, na 

creche, na família, na igreja. G03 
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A enfermagem também poderia ajudar dessa forma, conversando, orientando[...] De 

chegar e conversar com a criança, ter aquela simpatia, ganhar a confiança da criança, 

incentivar ela a fazer uma dieta, o que ela comer, ajudar a mãe na falta de 

conhecimento da dieta, se fosse o caso. Falar com a criança a melhor forma de 

comer, como é gostoso, incentivar a perder peso também[...] Poderiam orientar, 

poderia ser até com panfletos, mostrando exemplos e orientar a mãe e a criança 

antes que aconteça, porque não precisava ver que está muito gorda pra chegar e 

dizer isso, que tirasse um dia, uma palestra, alguma coisa que orientasse. Se tivesse 

palestras sobre isso eu compareceria e tentaria se envolver. C01 
 
 
 

Por outro lado, a fragilidade de organização da estrutura para um cuidado eficiente à 

criança obesa na ABS está relacionada também ao excesso de burocratização nos serviços de 

saúde. Essa se comporta como fator que limitante uma vez provoca desestímulo. É possível 

captar esse obstáculo nas ações do enfermeiro quando os participantes identificam a 

autonomia para prestar esse cuidado, que em alguns casos esteve ausente e em outros foi 

negociada com a equipe da UBSF, como também o enfrentamento dos retardos burocráticos 

na marcação de consultas, seja com profissionais especializados ou mesmo os da UBSF. 
 

Em alguns momentos, as enfermeiras entrevistadas relataram pouca autonomia de 

enfermagem para cuidar das crianças obesas. Contudo, em alguns casos a autonomia 

apresenta-se como passível de negociação, para, por exemplo, solicitação de exames, quando 

é feita por convenções dentro das unidades de saúde e/ou pela organização do trabalho dos 

enfermeiros e médicos. Dessa forma, existem duas vertentes quanto à autonomia do 

enfermeiro, como pode ser observado nos discursos a seguir: 

 

Eu digo que a função da enfermagem é limitada porque tem coisa que a gente pode 

fazer, sabe fazer mas não é permitido. Por exemplo: exames, um mês tem exame 

que eu posso solicitar, no outro mês já não posso mais. O COREN diz que o 

enfermeiro pode passar tal e tal tratamento, mas o município já não quer; quer que 

seja só o médico.Fica o impasse, tem coisa que a gente sabe fazer e não pode e tem 

coisa que a gente pode fazer e não sabe. Tem essas coisas que atrapalham. E05 
 

 

Aqui dentro da unidade eu tenho autonomia para solicitar exames. Faz dez anos que 

estou nessa equipe, entramos eu e o médico no mesmo dia. Eu o tenho como equipe, 

ele me tem também como equipe, com respeito e autonomia de solicitar exame[...] A 

gente já tem na unidade uma rotina de solicitar exames, de prescrever dentro dos 

programas[...] O que tenho feito ele tem concordado, se tiver alguma disparidade, 

ele chama às vezes e conversa, mas eu tenho autonomia de solicitar exames, fazer 

esse acompanhamento tanto quanto ele[...] Eu tenho colegas que dizem que não 

podem fazer aquilo, que o médico freia, o médico sempre coloca em 

questionamento. Mas eu tenho tranquilidade em prescrever, solicitar, orientar. 

Minha consulta de enfermagem é plenamente feita. Quanto ao encaminhamento de 

crianças obesas, em nível de município, a gente não pode encaminhar pro 

endocrinologista da rede normal. E08 
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Diante do grande quantitativo de processos para a marcação de consultas, da falta de 

referência e contrarreferência, dos retardos burocráticos em marcar consultas com 

especialistas e/ou com os profissionais da UBSF e exames laboratoriais, os profissionais e 

usuários sentem-se desanimados e incapacitados de prosseguir com o cuidado. O sentimento 

de despreparo para acompanhar essa população específica e desempenhar um cuidado 

integral, humano e holístico serve de obstáculo para que essa atividade seja desempenhada 

com êxito na ABS. 

 
 

A minha angústia é realmente essa de não poder fazer o que deveria. De repente eu 

poderia pedir toda história endócrina do paciente, toda bioquímica que se pede, 

todos os hormônios e não vai adiantar porque essa mãe não vai conseguir fazer esse 

exame de jeito nenhum, solicitado por mim como enfermeira. Só se for solicitado 

pela médica e ainda vai sofrer a espera. Não é que eu peço hoje um exame, uma 

bioquímica, os laboratoriais e daqui a um mês eu vou ter resposta não. Tem esse 

grande problema. Essa é a nossa realidade aqui[...] Tudo que depende da Central de 

Marcação é terrível[...] Encaminho para o endócrino, vamos supor, que nem isso eu 

posso fazer, porque se eu fizer não vou conseguir resultado, tenho que primeiro 

encaminhar para o médico, então, daqui que esse paciente venha a conseguir esses 

itens, essa atenção multidisciplinar, vai demorar um pouquinho. E02 
 
 

 

Os cuidadores de crianças obesas também descrevem o enfrentamento das burocracias 

e percebem que esse é um impedimento para que os filhos permaneçam no acompanhamento 

pelos enfermeiros. Nesse sentido, as dificuldades com a marcação de consultas com os 

enfermeiros e para o recebimento de exames laboratoriais retardam a observância de 

resultados positivos no tratamento dos filhos obesos. 

 

 

Acho que as consultas de enfermagem devem ser mais frequentes, a dificuldade está 

em conseguir as consultas, nesse período você relaxa um pouco. Tendo uma 

frequência maior, não só com a médica, mas com a enfermagem, porque tem o dia 

da diabetes, era bom um dia sobre orientações de obesidade. Os exames são 

demorados, muitas vezes a gente já traz com eles vencidos. Se fosse mais ágil, se 

solicitasse antes a gente já trazia atualizado. C04 
 

 

Em outro sentido, os casos de sucesso no tratamento da obesidade infantil presentes 

neste estudo sugerem que o desestímulo e o abandono do tratamento podem ser revertidos, 

caso consiga-se minimizar os retardos burocráticos para marcação de consultas e retornos 

frequentes dentro da UBSF, o que pode ser realizado através da organização do atendimento 

pelo enfermeiro. 

 
 
A gente faz um calendário, que a cada seis meses ela retorna à unidade, só que nos 
primeiros seis meses ou com o médico ou com a enfermeira, contando que no final 
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do ano ela tenha duas consultas, uma com o médico e uma com a enfermeira. Elas 

vêm com frequência ao posto. Elas visitam sim. Na caderneta da criança, a gente 

tem um calendário com essas datas pré-agendadas. Ela já sai daqui com a data da 

próxima. Ela não tem que voltar pra unidade pra fila de marcação. Na caderneta tem 

esse agendamento, e já sai com a próxima consulta agendada. Quando a gente diz 

pra mãe vir pra uma fila, pra marcação, elas deixam de vir[...] Então, a criança, até 

os 13 anos aqui na unidade, ela tem agendados os retornos dela. E08 
 

 

Devido aos longos espaços entre as consultas do enfermeiro, à falta de autonomia para 

solicitação de exames e encaminhamentos a profissionais especializados, à inoperância dos 

serviços de referência e contra-referencia e à ineficiência do sistema para marcar consultas 

com profissionais específicos e exames laboratoriais, pode-se dizer que a ABS está permeada 

de processos burocráticos que impossibilitam o enfermeiro de dar continuidade ao cuidado 

com crianças obesas. A consequência desses longos processos burocráticos revela-se nos 

sentimentos de impotência e insegurança do enfermeiro para cuidar dessa população 

específica. 
 

Por outro lado, o atendimento à criança na ABS foi revelado nesta subcategoria como 

fragmentado, a partir da faixa etária em que a criança se encontra, sendo essa outra fragilidade 

presente na gestão para estruturar o cuidado do enfermeiro à criança obesa. 
 

O atendimento de enfermagem à criança nas UBSFs instituído nacionalmente é, 

preferencialmente, até os 2 anos de idade e com vigilância superficial até os 5 anos, nas 

consultas de puericultura ou de crescimento e desenvolvimento. Para as crianças com idade 

maior que 2 anos, os dados sugeriram que eram fornecidas orientações de enfermagem para 

permanência em consultas semestrais até os 5 anos, e anuais para as maiores de 5 anos sem, 

contudo, ter vigilância e busca ativa das mesmas. Por esse motivo, o atendimento a crianças 

foi diferenciado de acordo com a faixa etária de forma bem evidente nos dados, indicando 

uma negligência com o perfil nutricional das crianças acima de 2 anos, quando é evidenciado 

um aumento no IMC. 
 

É possível identificar que os participantes reconhecem as dificuldades envolvidas na 

inclusão da criança maior de 2 anos no cronograma de atendimento da UBSF. Uma dessas 

dificuldades está relacionada à não inclusão da criança de maior faixa etária nos cronogramas 

de atendimento das UBSFs e, também, pela sobrecarga de trabalho mencionada anteriormente 

na subcategoria 1.1, remetendo à ineficiência de gestão em saúde por disponibilizar poucos 

recursos humanos para atender à demanda da ABS, uma vez que “O grande desafio pra gente 

hoje é acompanhar essas crianças depois que elas ultrapassam os dois anos. O Ministério Da 

Saúde recomenda que venha duas vezes, ou uma vez ao ano, só que a gente tem uma 
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população de crianças enorme e a gente não consegue dar conta” E11. Ao mesmo tempo, os 

enfermeiros buscam de alguma forma, atender os casos mais urgentes com obesidade 

aparente, como foi o caso da enfermeira a seguir: 

 

 
Então essas crianças maiores vinham ou veio (porque como no meu cronograma não 

existe um espaço para criança maior) quando uma mãe solicita, quando o ACS 

encaminha, aí vem. Tivemos uma criança, que no pré-natal a mãe grávida estava 

obesa[...] Só que, conversando com ela, eu consegui identificar que na família dela 

sua filha mais nova também já estava obesa[...] Esses outros que forem de faixa 

etária vão ser identificados por encaminhamento, ou do ACS ou até meu mesmo, 

quando for fazer uma saúde na escola, uma atividade de saúde na escola e 

identificar. Não é uma consulta de agenda aberta, é uma consulta de encaixe mesmo, 

assim eu a avalio. Nem sempre temos essas consultas de encaixe. Temos um 

cronograma[...] Então, assim você viu que dentro da agenda não dá para encaixar 

um dia para adolescentes ou para uma coisa específica, acompanhamento para 

obesidade, acompanhamento para faixa etária. Então acaba sendo esses encaixes 

nesse sentido: todos os dias eu deixo espaço de quatro vagas que a gente considera 

como intercorrência, qualquer coisa que aparecer, não só obesidade infantil[...] A 

mãe veio para o pré-natal, mas como ela é uma criança que aparentemente já dá pra 

identificar que está acima do peso, como depois que avaliamos vimos que ela estava 

obesa, então sempre colocamos como encaixe em vínculo a mãe, toda vez que ela 

vem. Ela tem essa abertura, vamos dizer assim, para se consultar. Agora no caso de 

crianças maiores de dois anos temos essa dificuldade normalmente pela agenda. E03 
 
 

 

É notável a diferenciação do cuidado do enfermeiro à criança na ABS de acordo com 

a faixa etária da criança. Os cuidados rigorosos com as crianças menores de 2 anos são 

instituídos nacionalmente e supervisionados com proximidade pelos gestores de saúde 

nacionais e regionais. Citado por gestores, o cuidado à criança menor de 2 anos segue padrões 

organizados e com instrumentos formais, com vistas a alcançar com sucesso e reduzir as 

perdas ao mínimo possível dessas crianças, como se pode ver no discurso do G01. Também 

são incluídas na rotina do atendimento de enfermagem, com estratégias para captação e 

resgate da equipe para não perder esse paciente. Contudo, as crianças maiores de 2 anos não 

são acompanhadas com o mesmo rigor e vigilância, como revela a enfermeira E07 em seu 

discurso: 

 

Eu tenho 16 anos de PSF em Campina, nunca ouvi falar de enfermeira que atendesse 

crianças maiores sadias[...] A consulta de enfermagem instituída como a gente faz 

na puericultura, na gestante, no citológico, no saúde da mulher, aquela consulta não 

acontece. Até os instrumentos formais, a gente tem a ficha do adulto, que segue 

umas perguntas quando está atendendo um adulto hipertenso, diabético, a gente tem 

a ficha da mulher e da criança, mas até dois anos. Até os instrumentos que a gente 

tem como gestor não permite esse olhar alargado pra criança no seu ciclo de infância 

todo. G01 

 

O acompanhamento da puericultura vai até os cinco anos. De um mês de vida até 
dois anos, essa consulta é mensal. Não tem uma adesão como nós gostaríamos[...] A 
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gente, junto com o ACS, faz a busca ativa da criança faltosa pra que ela tenha esse 

acompanhamento. Então, a gente consegue às vezes até o primeiro ano de vida[...] A 

orientação, desde o pré-natal, que a gente faz é que quando o bebê nascer, quando 

completar um mês de vida, o acompanhamento mensal é até dois anos. Depois de 

completado os dois anos, é semestral, duas vezes por ano até os cinco anos de idade. 

Geralmente, esse é o período que a gente acompanha. E07 
 
 

 

A fragmentação do cuidado à criança de acordo com a faixa etária se torna mais 

evidente à medida que os participantes afirmam perder do acompanhamento as crianças 

maiores de 2 anos e falham na busca ativa destas, descrevendo como atendimento de 

enfermagem à criança na ABS da seguinte forma: com rigor aos menores de 2 anos, com 

superficialidade até os 5 anos e ausente aos maiores de 5 anos. Sob outra perspectiva, os 

atendimentos de enfermagem que incluíam crianças, em todas as suas fases de 

desenvolvimento, em consultas periódicas, demonstraram alcançar maior sucesso no cuidado 

de crianças com sobrepeso e obesidade, a partir do estabelecimento de uma rotina e 

planejamento estratégico. 

 
 

A partir de um ano, a consulta é a cada dois meses[...] E a gente consegue cobrir 

esse pessoal menor de dois anos. Os maiores de três anos a gente só agenda uma vez 

por ano, até os cinco anos. Os maiores de sete é que ficam mais perdidos[...] Nos 

maiores de dois anos, a vigilância a gente deixar um pouco a desejar, porque a gente 

acompanha mais até dois anos na puericultura, depois fica um pouco solta a 

vigilância. E10 
 
 

Aqui na unidade a gente adota o que o cartão traz na página que diz que a visita 

domiciliar deve ser com 15 dias a primeira consulta, depois com um mês, com dois, 

com três, com seis, com nove e com 12. No mínimo são sete consultas no primeiro 

ano de vida e depois a cada seis meses[...] Criança maior de dois anos também 

continua com peso, altura, o desenvolvimento[...] Faz o acompanhamento, solicita 

uma vez por ano o exame de sangue[...] Elas vêm de seis em seis meses[...] A gente 

faz um calendário, que a cada seis meses ela retorna à unidade[...] Na caderneta da 

criança, a gente tem um calendário com essas datas pré-agendadas. Ela já sai daqui 

com a data da próxima. Ela não tem que voltar pra unidade pra fila de marcação. Na 

caderneta tem esse agendamento, e já sai com a próxima consulta agendada. Quando 

a gente diz pra mãe vir pra uma fila, pra marcação, elas deixam de vir. Esse é 

garantido não só no hipertenso, no diabético, no saúde mental, ele já tem pré-

agendada a sua consulta. Então, a criança, até os 13 anos aqui na unidade, ela tem 

agendados os retornos dela. E08 
 
 

Por meio do discurso das mães, compreende-se que as crianças maiores de 2 anos 

sofrem as consequências da falta de vigilância do estado nutricional e do cuidado específico 

pelo enfermeiro na ABS. O período dos 3 aos 7 anos é a faixa etária em que as mães afirmam 

ser o momento em que as crianças iniciaram o ganho de peso. Dessa forma, entende-se a 

ausência do cuidado a crianças maiores de 2 anos como uma negligência dos profissionais de 

saúde para com esse público, associada também à priorização de cuidado às áreas estratégicas 
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preconizadas pelo Ministério da Saúde, deixando a desejar na captação de crianças em risco 

para o desenvolvimento da obesidade. “Eu comecei a perceber que ela estava ganhando peso a 

partir dos cinco anos, ela começou a engordar, foi ganhando peso”. C01 “Até dois anos meu 

filho era normal, um menino sadio[...] Depois de sete anos, ele engordou[...] Ai foi dos sete 

aos dez anos, quando começou o tratamento. E engordou demais”. C03 
 

Na prática dos enfermeiros da ABS, há indícios de que ainda não se recebeu um 

impulso para promover ações voltadas à prevenção e tratamento da população de crianças 

obesas. Vê-se nos discursos o empenho das enfermeiras em cumprir cronogramas de saúde 

para alcançar os grupos de risco, como os diabéticos, hipertensos e gestantes, e o atendimento 

à criança é priorizado até os 2 anos de idade. Contudo, há vestígio de que o maior ganho 

ponderal da criança para a evolução da obesidade se dá após os 2 anos, onde o enfermeiro tem 

falhado na prevenção e acompanhamento. 
 

Para a obesidade, quanto antes seja iniciado o acompanhamento para mudanças no 

estilo de vida, maiores serão os resultados alcançados, e trabalhar com a prevenção parece ser 

ainda o melhor caminho para auxiliar na redução dos índices de obesidade. Assim, entende-se 

que deve haver uma organização do processo de trabalho para que haja uma dedicação em 

supervisionar e requerer dos enfermeiros um acompanhamento com proximidade da criança 

em todas as idades. 
 

A partir dessa subcategoria compreende-se que o pouco planejamento conduz à 

priorização das ações preconizadas nacionalmente, que vão da exclusão da obesidade do 

cronograma de saúde até a falta de orientação e apoio aos pais no cuidado aos filhos obesos, 

de forma a alcançar impacto positivo na saúde da criança. A falta de inclusão do cuidado à 

criança obesa nas ações de saúde da UBSF parece ser um problema detectado pelos 

entrevistados, que não é encarado pelos enfermeiros como complicação de saúde grave e 

progressiva em crianças; por esse motivo, os pais se sentem sem apoio e direcionamento de 

como enfrentar a problemática da obesidade nos filhos. Também é importante destacar que os 

participantes compreendem que a obesidade necessita da orientação e inclusão de todos os 

contextos em que a criança está inserida nos cuidados do enfermeiro, que podem contar com 

parceiros para dar suporte à assistência ao obeso. 
 

Assim, importa refletir sobre as falhas de gestão para planejar estratégias de saúde 

que incluam a obesidade infantil nos processos de trabalho da ABS, mostrando-as como fator 

de descontinuidade do cuidado do enfermeiro a esse público específico. Nesse sentido, essa 

subcategoria se revela por meio da persistência em manter o atendimento por cronogramas e 

livre demanda; pela ocultação da obesidade infantil das práticas de cuidado na ABS; pelos 
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entraves burocráticos que tornam o cuidado do enfermeiro ineficiente e pela diferenciação de 

assistência do enfermeiro pela faixa etária. 
 

Dessa forma, os processos de cuidado assumem significância de priorização de casos 

de saúde urgentes ou visíveis que causam danos imediatos à saúde do indivíduo, o que não é o 

caso da obesidade na infância, que, na maior parte dos casos, só apresentará agravos a médio 

e longo prazo. Então, essa subcategoria sugere que iniciativas governamentais, sejam a nível 

federal, estadual ou municipal, são urgentes, uma vez que permitem com que o profissional 

atue com propriedade das suas ações. 
 

Urge a necessidade de ações direcionadas a problemática da obesidade infantil de 

forma a possibilitar uma continuidade no processo de cuidar do enfermeiro. Orientar sobre 

alimentação saudável não é suficiente para tratar crianças obesas. A obesidade é uma doença 

de ordem multifatorial que requer tratamento especializado, com acompanhamento próximo e 

vinculado ao profissional de enfermagem da UBSF. Paralelamente, os dados sugerem a 

necessidade de romper com as estruturas engessadas de atendimento à comunidade na ABS, e 

a inclusão da obesidade nas práticas de cuidado, uma vez que trata-se de problemática 

crescente e de graves danos à saúde. 

 

 

5.1.1.2 Limitando o cuidado do enfermeiro à criança obesa pelo quantitativo insuficiente de 

recursos humanos e falta de capacitação 

 

 

Para cuidar de criança obesa, é de extrema importância o desempenho de equipe 

multiprofissional integrada, o que envolve nutricionista, médico (em alguns casos, 

endocrinologista), preparador físico, psicólogo, enfermeiro e, se possível, o assistente social. 

Esta subcategoria mostra que o processo do cuidado de enfermagem é, na maioria das vezes, 

interrompido primeiramente pela falta de profissionais especializados, o que pode ser 

visualizado na quantidade reduzida Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) à 

disposição ou integrados à UBSF e pela escassez de centros de referência. Da mesma forma, a 

descontinuidade do cuidado do enfermeiro também pode ser visualizada na sobrecarga de 

trabalho. A quantidade insuficiente de recursos humanos parece dificultar o acesso aos 

profissionais especializados, prejudicar os encaminhamentos a partir da UBSF, fragilizar a 

rede de apoio e gerar consequências negativas para o enfermeiro no processo de cuidar da 

criança obesa. O planejamento ineficaz em dimensionamento pessoal para a ABS, tanto em 

quantidade como em qualidade, parece refletir no processo de cuidado do enfermeiro a 

criança obesa. 
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Nesse sentido, o cuidado do enfermeiro apresenta-se com pouco investimento dos 

gestores e sem capacitação, inviabilizando o trabalho do profissional para captar, ter acesso, 

dar continuidade ao tratamento ou encaminhar crianças obesas; isso merece destaque por 

funcionar como um fator limitante ao tratamento de crianças obesas, bem como provoca nos 

enfermeiros a sensação de impotência no processo de cuidar, por se tornar um obstáculo nos 

encaminhamentos dos usuários. Essas ideias estão representadas nos código a seguir (Quadro 

6): 

 
 

QUADRO 6: Códigos da subcategoria 1.2 - Limitando o cuidado do enfermeiro à criança 

obesa pelo quantitativo insuficiente de recursos humanos e falta de capacitação. Natal – RN, 
2016. 
 

CÓDIGOS  
- Sentindo-se despreparado para cuidar de crianças obesas  
- Considerando complicado, preocupante, difícil, fatigante e triste a realidade do cuidado de 
crianças obesas  
- Encontrando na falta de profissionais para cuidar de forma multiprofissional um entrave 
para melhorar a qualidade no atendimento de enfermagem a crianças obesas  
- Descobrindo falta de motivação relacionada à ausência do apoio de demais profissionais 
da UBSF  
- Considerando, como mãe, difícil o acesso a serviços de atendimento especializados 

- Perdendo usuários pela falta de trabalho multiprofissional  
- Obstando a continuidade do cuidado de enfermagem a crianças com obesidade por 
sobrecarga de trabalho 

 
 
 

 

Identifica-se nos discursos que a equipe multiprofissional é insuficiente para prestar 

apoio, estabelecer parcerias e encaminhar crianças obesas para um cuidado efetivo e com 

motivação. Igualmente, a falta de recursos humanos disponíveis na ABS impede o cuidado 

integral, isso inclui a ausência de NASFs disponíveis para as UBSFs ou que atuem junto às 

Unidades de Saúde para dar suporte ao cuidado dessa população específica. 

 

Nós temos a precariedade na questão dos profissionais, nas especialidades. Também 

tem a dificuldade de encaminhamento para os profissionais de Nutrição e 

Endocrinologia. E a Nutricionista nós só temos uma [...] Nem sempre a gente 

consegue avançar como gostaria, porque não depende só de nós, depende de outros 

profissionais, de outros serviços e do acesso, da vaga, da disponibilidade para ter o 

acompanhamento adequado com aquele profissional. E07 

 

Deveria ter o NASF na minha equipe, que ai incluiria o educador físico também e 

iria inserir essa criança nessa educação aos pais, o que fazer[...] Se eu for 

encaminhar a um nutricionista vai ter que ser um nutricionista da rede, também vai 

para marcação[...] O NASF não existe, o que ai também teria psicólogo, o que seria 

importante, teria o educador físico, teria o nutricionista, mas não tem. Ai o acesso 

seria mais rápido. Ele ta na unidade, então atenderia mais rápido. E02 
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Por outro lado, é possível identificar, de forma pontual, nas falas dos enfermeiros, o 

apoio do NASF exercendo contribuições positivas para o cuidado a crianças obesas, 

facilitando o atendimento e permitindo maior integração das famílias no tratamento: 

 

Nós temos aqui o NASF que facilita por conta da consulta do nutricionista e aqui 

próxima da unidade temos educador físico que facilita a questão das atividades 

físicas. Esse trabalho em conjunto com certeza facilita o cuidado de crianças obesas, 

não só facilita, como a gente consegue alcançar mais o objetivos do que em casos 

onde não tem esse trabalho em equipe, onde só uma pessoa tenta resolver. PS02 
 
 

Diante dos dados, o cuidado à criança obesa é marcado pela sobrecarga de trabalho 

do enfermeiro à escassez de profissionais especializados no tratamento da criança obesa. A 

seguir, pode-se observar a sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde como obstáculo 

ao exercício do cuidado às crianças obesas: 

 

[...] A questão da sobrecarga de atividades, a burocratização e de preenchimento de 

papéis, isto acaba desviando um pouco a rotina que a gente poderia estar 

utilizando[...] e de ser tudo direcionado para o enfermeiro, acaba às vezes 

sobrecarregando o profissional. O que é mais complicado é essa questão de ver o 

seguimento, como a gente não tem abertura na agenda, é o que eu falei, a gente fica 

tentando ver o seguimento só de quem a gente orienta mesmo. E03 

 

A gente sabe que a enfermagem é quem tem o contato maior com a comunidade, 
está na unidade há mais tempo que o médico[...] Quando digo que a enfermagem 

está mais próxima, é diante da grande maioria das unidades. Acredito que isso tem 
gerado sobrecarga de trabalho para enfermagem. PS02 

 
 

O acesso aos profissionais de saúde torna-se difícil e restrito, o que serve de 

desestímulo para as famílias e para os enfermeiros, uma vez que, pela falta dos profissionais 

especializados, há sobrecarga de trabalho do enfermeiro e desperta sentimento de fracasso e 

descaso no cuidado às crianças obesas: 

 

Eu sei que é triste, mas é difícil, principalmente com o pouco que a gente tem na 

mão. Ta faltando nutricionista, endocrinologista, muitas vezes falta estímulo dos 

outros profissionais para captação, no acompanhamento. Vocês às vezes se sente 

só[...]É meio frustrante. É difícil pela falta desse apoio de outros profissionais que 

têm um maior entendimento sobre o assunto, eu não posso dizer que sei tanto quanto 

uma nutricionista, eu conheço o básico. No grupo de tabagismo que a gente está 

fazendo agora, só ficou a assistente social, a gente não teve apoio de um 

fisioterapeuta, de um educador físico, de um psicólogo, que é muito importante, de 

um nutricionista. Quando tem a participação desses outros profissionais, o grupo se 

sente motivado, apoiado com mais informações. E06 

 

Por mais que percebesse que ela estava ganhando peso não levei para o posto, 
porque até então não tinha[...] Acho que eu não me toquei pra isso e não tinha esse 
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atendimento como hoje não tem. Não tem como você chegar no PSF pra fazer um 

acompanhamento com sua filha acima do peso, não tem. Não tem esse trabalho. 
Você chega no PSF e mal tem um médico pra lhe atender, e como vai ter uma 

pessoa especializada pra fazer esse procedimento? Agora lá tem um clínico[...]Não 

tem um médico especializado lá pra isso. C01 
 
 

O cuidado aqui é frágil devido à delicada rede de apoio em que a ABS encontra-se 

firmada, mesmo diante de uma problemática onde é essencial o envolvimento da equipe 

multiprofissional: a obesidade. As consequências da escassez de recursos humanos 

disponíveis para viabilizar o fluxo de cuidado à criança obesa se apresentaram como: perdas 

de usuários do cuidado, falta de motivação para os profissionais de enfermagem, que, por 

outro lado, sentem-se solitários e sem apoio no processo de cuidar, e as dificuldades em 

continuar o tratamento. Para o enfermeiro cuidar de criança obesa isso gera também desânimo 

e impotência, tornando complicada a sua atuação. 

 

 
Eu me sinto às vezes incapaz, porque eu sozinha como enfermeira não sou capaz de 

cuidar de uma criança obesa, eu preciso de ajuda de outros profissionais. Às vezes, 

até canso de tanto chamar a mãe, falar, falar, orientar, pedir que cuide e me sinto 

impotente diante da situação; eu faço a minha parte, mas não tem quem continue, é 

questão de impotência de cuidar, e fico triste porque a gente sabe que isso é muito 

ruim pra uma criança crescer dessa forma[...]A gente se sente constrangido e 

impotente diante da situação. E09 

 

Como profissional, eu me sinto desestimulada, vejo uma criança com obesidade, 

mas tenho dificuldade de marcar com endocrinologista, não tenho essa resposta; só 

com a minha orientação, eu me sinto desestimulada, tento fazer a minha parte, mas 

quando vejo que o próximo passo eu não estou conseguindo, me sinto 

desestimulada. E10 

 

A nossa sensação às vezes é de impotência[...] Porque não temos os recursos, não 
temos o acompanhamento com o profissional necessário, não conseguimos dar uma 

continuidade a esse trabalho. Então, às vezes nos sentimos impotentes”. E07 

 

Ao cuidar de crianças com obesidade, eu me sinto um pouco sem resolutividade[...] 

Não tem a resposta do serviço, dificuldade de encontrar o endocrinologista, a gente 
se sente um pouco desestimulada, por isso que na faixa etária maior a gente não está 

buscando tanto as crianças, a gente se sente inoperante. E10 
 
 

Diante da falta de recursos humanos na ABS, foram identificadas nos discursos 

perspectivas de mudanças nos projetos de saúde pelo enfermeiro no cuidado à criança obesa, 

caso os profissionais alcançassem a disponibilidade e integração de uma equipe 

multiprofissional nas UBSFs, o que demonstra uma aspiração para desenvolver um cuidado 

integral e humano com crianças obesas: 
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Se a gente tivesse a equipe, seria outra realidade. Com a equipe, a corrente é mais 

forte, porque uma pessoa só falando é diferente de várias e a gente sabe que a 

obesidade tem fatores psicológicos. Uma família dessas que eu falei precisava de um 

acompanhamento psicológico para os pais e filhos, a gente sabe que fatores 

psicológicos desenvolvem a obesidade, fica compulsivo. Então, ajudaria muito, até 

um educador físico seria excelente, porque a gente sabe que as crianças hoje não 

brincam mais, é só na frente da televisão e do computador e a gente sabe que isso 

gera obesidade. Se tivesse uma equipe, seria outra história, porque várias pessoas na 

mesma tecla e agindo na sua área, eu acredito que melhoraria 1000%. Com os pais 

ajudaria, principalmente a questão do psicólogo, porque tem muito fator psicológico 

também, aqui tem muito problema social, que desenvolve problemas psicológicos 

que vão afetar diretamente as crianças, acho que se tivesse ajudaria muito. E09 

 

Para a obesidade é imperativa uma abordagem multiprofissional e, diante dos 

discursos dos participantes, há indicativos de que o quantitativo insuficiente de profissionais 

especializados e de enfermeiros na ABS tem interrompido o fluir das estratégias de prevenção 

e prestação de assistência da obesidade na infância. 

 

Paralelamente, o enfermeiro da ABS, que se propõe a atuar junto à equipe 

multiprofissional no cuidado à criança obesa, necessita de investimento e renovação do 

conhecimento para cuidar de forma efetiva. Contudo, a falta de investimento em capacitação 

para os profissionais encobre a problemática da obesidade infantil da ABS e interrompe o 

processo de cuidado por parte do enfermeiro. 
 

Os relatos a seguir elucidam o pouco investimento em capacitação para subsidiar a 

prática do enfermeiro com crianças obesas, o que suscita o sentimento de desqualificação 

nesses profissionais que atuam na ABS. Para as enfermeiras, se sentirem despreparadas 

interfere no cuidado integral e com excelência, e faz brotar nelas o sentimento de 

incapacidade, desestímulo, limitação e impotência diante das necessidades da população sob 

seus cuidados. 

 

Trabalhar com obesidade infantil é difícil por[...] Não ter uma capacitação. O 

conhecimento que a gente tem é que aquele conhecimento... que a gente busca, mas 

que desde a graduação a gente não teve. Uma proposta seria essa questão de depois 

montar uma capacitação para os profissionais, todos os profissionais[...] Para 

trabalhar com a obesidade infantil, eu acho que a gente tem que ter uma estrutura 

melhor e um apoio em relação dessa questão da capacitação, de uma referência[...]. 

E03 
 

 

Como enfermeira, me sinto despreparada para cuidar dessas crianças. Porque nunca 

tive treinamento pra isso[...] Totalmente despreparada[...] Em primeiro lugar, acho 

que o município deveria ter um programa relacionado a isso, para resolver esse 
despreparo. Trazer isso e fazer treinamento conosco. E05 

 

 

Para cuidar de criança obesa no meu contexto eu ainda me sinto incapaz, que 
precisava de oficinas, algum apoio, porque trabalhar com criança é difícil[...] Acho 
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que faz muito tempo que a Secretaria de Saúde deixou de caminhar junto com a 
gente a questão de novidades, de treinamentos e orientações[...] Cada um vai 

procurando uma forma de trabalhar, mas não tem unanimidade nem uma 
contrapartida maior do município. E08 

 
 
 

Atuar diante de um conhecimento incipiente da problemática da obesidade infantil 

parece ser um impedimento para os enfermeiros cuidarem da criança obesa. Assim, os dados 

fortalecem a subcategoria, uma vez que a falha no planejamento dos gestores, para evidenciar 

a obesidade infantil, alcança a dimensão de falta de investimento em cursos de capacitação 

que incluam problemas emergentes e em ascensão na comunidade, como a obesidade infantil. 

 
 

 

5.1.1.3 Revelando organização do processo de trabalho a partir do modelo biomédico 
 

 

O modelo clínico, que tem como base o biomédico, trouxe muitos avanços para a 

ciência médica, e conferiu grande poder ao médico. Assim, criou-se um paradigma 

popularmente aceito onde o tratamento médico se sobrepunha aos dos demais profissionais de 

saúde. Nesse aspecto, a prevalência do modelo biomédico é um fator que descontinua os 

processos de cuidado à criança obesa. 
 

Da mesma forma, o atendimento focado em áreas específicas de atenção torna o 

cuidado centrado na livre procura de acordo com a queixa. Os pais compreendem que devem 

frequentar as UBSFs unicamente nos casos em que o filho não esteja em perfeito estado de 

saúde. A falta de espaço nas agendas e a missão de prestar assistência ao doente levam os 

enfermeiros a não manterem a vigilância em saúde de toda a população de forma integral e 

preventiva. Assim, nesta subcategoria, os discursos dos participantes demonstram que os 

profissionais e a comunidade estão aprisionados ao modelo curativo/assistencial baseado na 

tecnologia de queixa conduta. As dimensões e propriedades da subcategoria podem ser 

visualizadas no quadro 6 por meio da seleção de códigos que a representam. 

Predominantemente, os dados indicam que o processo de trabalho da ABS está pautado no 

modelo biomédico e se revela na prática da ABS a partir da: 
 

- Centralização do cuidado na figura do médico: privilegiando as consultas médicas, 

sinalizando os enfermeiros como auxiliares do médico e reconhecendo-os, de forma geral, 

como membros da equipe médica. 
 

- Falta de conhecimento do enfermeiro e da comunidade sobre as suas possibilidades 

de atuação para assistir crianças obesas. 
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- A centralidade do cuidado na doença leva os pais a compreender a assistência do 
 

enfermeiro à criança unicamente em caso de danos na saúde. 
 
 

 

QUADRO 7: Códigos da subcategoria 1.3 - Revelando organização do processo de trabalho a 
partir do modelo biomédico. Natal – RN, 2016 

 

CÓDIGOS  
- Destacando o cuidado centrado no médico e dependência deste para desenvolver o 
cuidado de enfermagem  
- Enfraquecendo a relação de cuidado de enfermagem com a obesidade infantil, sugerindo 
ser atividade não cabível à profissão  
- Tendo uma visão distorcida do tipo de cuidado prestado pelo enfermeiro do serviço 
especializado  
- Detectando aspectos culturais da população enraizados no modelo biomédico  
- Percebendo a UBSF como atendimento básico sem necessidade de grande frequência e 
focalizado no médico  
- Revelando o modelo biomédico na cultura populacional: procura exclusiva do médico 

- Conduzindo os filhos à consulta de enfermagem na UBSF mediante a queixa  
- Permanecendo no atendimento mensal de enfermagem para completar esquema vacinal da 
criança  
- Reduzindo atendimento a crianças maiores de 2 anos pela cultura da procura pela queixa 

 
 

Presente na cultura popular, esse tipo de atenção à saúde se revela através da 

obrigatoriedade de requerimento de prescrições de medicamento e solicitação de exames, com 

uma visão de atendimento altamente curativa. Os dados sugerem que a falta de autonomia do 

enfermeiro na ABS em encaminhar e solicitar exames desestimula os cuidadores a manterem-

se frequentes nas consultas de enfermagem, privilegiando as consultas médicas: 

 
 

Eu já cheguei a atender, era uma pré-adolescente, se a família não adere então fica 

difícil. Você faz o atendimento. ela vinha da endócrino para mim, você falando e ela 

assim: “A senhora não vai passar remédio não?”. Então quando você começa a falar 

o que tem que mudar a mãe foi a primeira a dizer que não acredita que você 

mudando a alimentação você consiga baixar peso, ela só acredita em medicamento. 

PS01 
 
 
 

Tinha uma dificuldade por eles não comparecerem à consulta[...] A gente tava aqui, 

presente, todo dia esperando[...] Só que as mães não compareciam[...] Porque elas 
achavam que só tinha importância a consulta do médico. E01 

 
 
 

[...] A gente colocou o nome de grupo da obesidade, mas o pessoal não está 
culturalmente preparado para participar de grupos. O pessoal está mais preparado 

para o modelo de consulta, de vir ao médico para se consultar, e ver aquele 
problema, aquela dor, faz a consulta e vai para casa. E03 
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Os participantes também demonstraram permanecer na visão do enfermeiro como 

profissional auxiliar do médico, de forma que realiza cuidados antecedentes aos médicos e, de 

forma geral, o enfermeiro é reconhecido como membro da “equipe médica”, sendo uma das 

suas funções auxiliar o doente a executar o plano terapêutico, como pode ser observado no 

primeiro e segundo discursos que se seguem. Os profissionais de saúde tendem a vincular as 

suas ações às do médico da UBSF por uma relação de dependência no que tange ao cuidado 

de crianças obesas, como relatam o PS06 e o E06 a seguir. 
 

“A enfermagem ajudava a médica a fazer os exercícios, pesava, verificar pressão, 

conversava sobre alimentação também, dava orientações”. C04 
 

“A enfermeira não tem esse plano, tem uma orientação, a mãe sai anotando, uma 

prescriçãozinha, mas não é uma receita formada[...]” E06 

 
 

A enfermeira do posto media a pressão dele, pesava, pra depois ele ir pra médica. 

Ele nunca mais foi ao posto para a enfermagem. Ela fazia a ficha dele, pesava, 

media, verificava pressão e encaminhava pra médica[...] A enfermagem do COI foi 

ótima. Fazia a ficha dele e às vezes explicava as coisas a gente e acompanhava com 

a médica. Eu gostava do cuidado com a enfermeira daqui. Ela tratava a gente muito 

bem, fazia a ficha. A enfermeira só marcava os exames que a médica passava, 

agendava. C03 
 

 

Na atenção básica é detectando esses casos, e quando não pode[...] Porque assim, a 

enfermagem pode ir até um determinado ponto, nessa área de orientação, de orientar 

e tudo. Quando chega naquele ponto que ela acha que não consegue ou não vai fazer 
com segurança, ela vai encaminhar[...] PS01 

 

 

A falta de percepção dos profissionais e da população da real função do enfermeiro 

pode estar associada ao conhecimento superficial do enfermeiro sobre suas funções 

específicas ao cuidar de crianças obesas. Pouco se sabe sobre a real função que o enfermeiro 

desempenha na equipe de saúde. A seguinte fala da enfermeira entrevistada sugere que as 

atividades desempenhadas por esses profissionais se confundem, em parte, com as dos 

médicos, assistentes sociais, nutricionistas, preparadores físicos, gestor de saúde e outros 

profissionais componentes da equipe. Essa inquietação pode ser aplicada na Atenção Básica 

de Saúde quando a enfermagem desempenha múltiplas funções em meio ao cuidado. 

 

 

Então, o acompanhamento dessas crianças é feito pelo enfermeiro quando ele 
detecta o problema e é passado para o médico, que faz todo o acompanhamento, 

passa dieta e se achar necessário, encaminha ele pra um serviço especializado[...] 

Acho que é basicamente isso pra gente estar fazendo e a médica é quem faz o 
acompanhamento e monitoramento maior[...] Cabe a nós, como enfermeiros, fazer a 
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parte de orientação às mães, fazer as palestras[...] No caso do acompanhamento das 

crianças obesas é a médica que começa a fazer esse acompanhamento e ela pede[...] 

Ou ela mesma dá todas as orientações, ou pede retorno[...] É mais a médica, e a 

gente (enfermeiro) faz a avaliação com relação à medição antropométrica. A médica 

faz o acompanhamento, a gente fica com a parte de orientação. A gente sabe que o 

enfermeiro fica até tentando fazer a parte psicológica, a parte de fisioterapia, de 

nutrição[...]. E06 
 

 

A visão distorcida das atribuições específicas do enfermeiro no cuidado à criança 

obesa limita o fluxo de cuidado e confirma que a profissão está presa à cultura do modelo 

biomédico, não permitindo que os cuidadores visualizem de forma clara a atuação do 

enfermeiro na obesidade infantil na ABS. 

 
 

[...]mas não um trabalho direcionado para a obesidade. Pois, como tem uma 

patologia, já sai do trabalho da enfermagem, já não cabe mais. Para a consulta de 

enfermagem vem quando a gente detectou uma necessidade e não tem mais vaga pro 

médico. Para não se ter uma espera grande, agenda para a enfermagem e eu atendo. 

Inclusive, pra se passar a criança pra o nutricionista, não sou eu, é o médico. Ele vê 

se a criança tem alguma patologia, e passa pra nutricionista[...] São coisas simples, 

porque a orientação mesmo quem passa é a nutricionista[...] No caso da 

enfermagem, são orientações bem simples[...] Com relação à alimentação, são 

orientações simples. E05 
 
 
 

Por outro lado, a enfermagem, por não compreender sua função no processo de 

cuidar, se ausenta da captação e acompanhamento das crianças da comunidade, sendo 

necessário que os cuidadores procurem, por si mesmos, o auxílio para tratamento da 

obesidade, como se pode ver no discurso: “[...]Eu pedi à clinica geral um encaminhamento pra 

cá (COI). E a médica disse que a criança estava precisando, pois estava com o peso bem 

acima do normal para a idade dela[...]” C02 e “Mas percebi que ele ficando gordinho e fui 

investigar as taxas e a médica disse que tinha que começar o tratamento[...]” C04. 
 

No entanto, a procura pelo serviço de saúde pelos cuidadores de crianças na 

comunidade parece ser afetada diante da priorização do atendimento por áreas específicas que 

centram a atenção na doença; assim, o cuidado a crianças se torna centrado na livre procura de 

acordo com a queixa. Os pais, dessa forma, decidem frequentar as UBSFs unicamente nos 

casos em que o filho não esteja em perfeito estado de saúde. A falta de espaço nas agendas e a 

missão de prestar assistência ao doente levam os enfermeiros a não manterem a vigilância em 

saúde de toda a população de forma integral, preventiva e contínua. 
 

Assim, nesta subcategoria, os discursos dos participantes demonstram que os 

profissionais e a comunidade estão aprisionados ao modelo curativo/assistencial baseado na 
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tecnologia de queixa conduta, o que se comporta como fator que agrega dificuldades em 

manter a continuidade do cuidado do enfermeiro a crianças obesas. 
 

Para compreender as causas associadas à assistência às crianças atadas ao modelo 

curativo/assistencial e baseadas na tecnologia de queixa/conduta, faz-se necessário que os 

enfermeiros da ABS se coloquem com vigor na vigilância em saúde para prevenir a 

desnutrição, principalmente na idade de risco para o crescimento dos índices de mortalidade 

infantil, que é até 2 anos de idade. Dessa forma, o atendimento a crianças destaca-se como 

seletivo e direcionado a áreas específicas de atuação centrada na doença. 
 

Compreende-se, contudo, que os participantes reconhecem que o combate à 

desnutrição recebeu investimento dos gestores nacionais para reduzir os altos índices no 

Brasil em tempos anteriores. Da mesma forma que atualmente há uma inversão do quadro 

nutricional das crianças e a desnutrição assume números controlados, sendo substituída pela 

obesidade, que passa a ser uma preocupação dos enfermeiros e gestores de saúde, como 

podemos ver nos discursos abaixo: 

 
 

É preciso que as equipes vigiem esses indicadores, porque antes, quando a gente 

iniciou o programa de saúde da família aqui em Campina, em 1994, a gente tinha 

um índice absurdo de desnutrição, inclusive na unidade de saúde do mutirão, foi 

feito um projeto de intervenção que era uma casa de acolhimento para as nossas 

crianças desnutridas, e quem cuidava dessas crianças eram as próprias mães, que 

aprendiam o manejo correto dessas crianças, alimentação adequada e se conseguiu 

resgatar muitas crianças desnutridas. Hoje, com toda globalização, os aspectos 

novos de alimentação, a gente vê que foge essa realidade. O quadro que a gente tem 

é de crianças obesas. G03 
 
 

Paralelamente, o sistema governamental utilizado até pouco tempo atrás para 

acompanhar ações e resultados das atividades realizadas pelos PSFs, requer dos enfermeiros 

informações sobre as ações de saúde em quantidade e em qualidade de assistência, e mantém 

os gestores de saúde informados sobre o panorama da situação de saúde da população 

atendida. 
 

Contudo, os dados transparecem que esse instrumento funciona como um órgão 

fiscalizador e os enfermeiros são cobrados a prestar uma assistência próxima a crianças 

menores de 2 anos, a fim de acompanhar crescimento e desenvolvimento, instituído a 

princípio para combater a desnutrição. 
 

No entanto, na atualidade, o instrumento mostra-se falho quanto ao acompanhamento 

de enfermagem a crianças maiores de 2 anos, deixando essa população sem assistência, exceto 

em caso de queixas em que os pais são direcionados à consulta médica. Assim, as 

repercussões do Sistema de Informações, e sua ausência na supervisão e no acompanhamento 
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a maiores de 2 anos, tem impacto negativo na percepção dos pais sobre em que momento 

conduzir a criança à UBSF, restringindo à situação de doença, quando procuram pela cura. 

 

 

[...]. Nos Sistemas de Informação, eles pedem o peso do menor de dois anos. Como 

tem esse público que é pesado todo mês, tanto o menor de um ano quanto o menor 

de dois anos, fica fácil pras enfermeiras identificar a obesidade e encaminhar [...]. 

Acima de dois anos, fica uma dificuldade muito grande porque os meninos maiores 

não passam pelas enfermeiras constantemente, porque se a criança maior adoece, ela 

passa direto pro médico. G01 
 
 

Os profissionais da UBSF baseiam-se nos moldes preconizados pelos órgãos de 

saúde nacionais para prestar assistência e, dessa forma, concentram-se no especialismo, na 

doença, uso intensivo de insumos “biomédicos” e na ação sobre o indivíduo em substituição 

ao processo mais abrangente da saúde/doença. O cuidado de enfermagem, então, perde espaço 

nas ações preventivas da obesidade ainda na infância e conduz os profissionais a prestar 

assistência curativa a crianças maiores de 2 anos. 

 
 

Na consulta de enfermagem a gente avaliava se realmente a criança estava perdendo 

peso, pesava a criança, media a circunferência abdominal para saber se a criança 

estava perdendo peso, se estava perdendo medidas e se não tivesse a gente 

questionava com a mãe o que estaria acontecendo [...] Porque a criança não estava 

respondendo as orientações [...] E o cuidado que a gente tinha como enfermeiro na 

consulta a gente pesava, media e dava orientações. E01 
 
 
 

Em detrimento do cuidado curativo baseado nas áreas estratégicas preconizadas 

nacionalmente, os dados, mesmo que de forma mínima, sugerem que existem perspectivas de 

um cuidado de enfermagem contínuo à criança com obesidade, apesar de não estar instituído 

ainda nas ações de saúde desse profissional. 

 
 

[...] E esse cuidado da enfermagem é esse, de não perder de vista. Não é 

simplesmente: diagnostiquei, encaminhei e tchau. É de continuar aquilo ali, de 

repente eu nunca vou dar alta ao meu paciente, vou está sempre acompanhando 
aquilo ali, vigiando. E02 

 
 

[...] Essa visão global do paciente, não só o foco, não só a doença, não só o porquê.  
‘Ah, está gordo, porque[...]’, é pontual, não é? Mas é uma questão mais globalizada, 
digamos assim. Entra as orientações, o bate papo de forma muito informal no ato da 
consulta com os pais ou os responsáveis, se é avó, se é tia. E04 

 
 

Da mesma forma, os pais, ainda presos a essa cultura, buscam a assistência de acordo 

com queixa, exceto no primeiro ano de vida, quando a criança é assistida com proximidade 

para minimizar os danos do baixo peso e para o cumprimento do calendário vacinal, como se 
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observa a seguir: “A gente acompanha mais até os dois anos. As maiores de dois anos 

raramente vêm, só pra passar remédio”. E09; “Eu ia ao médico se ela tivesse algum sintoma, 

alguma dor, alguma doença, mas fora isso nunca teve um acompanhamento”. C01 

 

 
A gente sempre orienta a mãe, durante a puericultura, principalmente quando está 
terminando aquele período que ela vinha regularmente, e depois dali pra ela sempre 
trazer a criança pra fazer a sua consulta anual[...] É uma consulta em que ela vem 

com as queixas. E06 
 
 

A reflexão sobre a desnutrição infantil ultrapassa a secundarização do cuidado à 

obesidade na infância e tem impacto na percepção dos pais de como devem cuidar dos filhos, 

principalmente quando maiores de 2 anos. A partir dos dados, percebe-se que é preciso 

envolver a crianças em um cuidado preventivo e integral durante toda a infância, para que os 

pais percebam os serviços de saúde como forma de se manterem saudáveis e não como 

assistência para a cura. 
 

Nesse sentido, o modelo biomédico é forte na sociedade moderna e, com os avanços 

tecnológicos na bioquímica para produção de insumos que aumentam as chances de cura da 

doença de forma rápida, a procura pela resolutividade dos problemas de saúde parece ter 

aumentado. Dessa forma, a obesidade, que é uma doença de resposta lenta aos cuidados de 

saúde, requer uma abordagem que envolva cuidadores de saúde, gestores, cuidadores de 

crianças obesas, comunidade e todos os setores envolvidos nesse processo, para desfazer o 

paradigma da cura pela atuação médica e/ou pela medicalização e possa permitir uma 

assistência do enfermeiro à criança obesa de forma contínua. 

 
 

 

5.1.2 Categoria 2: Caracterizando a fragilidade do cuidado compartilhado dos pais e 

profissionais de saúde no cuidado à criança obesa 

 

 

A categoria surge diante da persistência dos enfermeiros, e dos demais grupos 

amostrais, em sugerir que o envolvimento dos enfermeiros com os pais é uma etapa difícil no 

processo de cuidar das crianças obesas. É possível compreender, pelos dados, que existe uma 

fragilidade do cuidado à criança obesa pelo fato dos pais não compartilharem dessa 

responsabilidade; contudo, também se observa a deficiência de parcerias dos profissionais de 

saúde com os cuidadores para mediar o cuidado a essa população. Os pais são responsáveis 

pelo cuidado à criança obesa e é necessária sua participação com a equipe de saúde e gestores, 
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para promover melhoria na qualidade de vida da criança e um futuro livre de comorbidades 

associadas. 

 

 

[...] Mas tem que ser feita a pergunta pra eles também, falar sobre a alimentação 

deles [pais]. Eu acho que deve ser como política de gestão, trazendo as famílias 

como corresponsáveis, porque acho que se a gestão adotar isso como política, a 

gente discute sobre isso com os profissionais. Mas se as pessoas não quiserem, elas 

vão continuar obesas, mas seria uma corresponsabilização dos envolvidos. G04 
 

 

Para os participantes, os pais são corresponsáveis no desenvolvimento da obesidade 

na infância, uma vez que são eles que compram os alimentos que serão oferecidos às crianças 

e determinam as atividades e os hábitos de vida que a criança terá nessa faixa etária. A criança 

mostra-se como dependente dos pais e cuidadores. Por cuidadores entendem-se aqueles que 

permanecem maior tempo ao lado da criança e por elas são responsáveis em suas recreações, 

alimentações e lazer. “Porque, como são crianças, dependem totalmente das mães. É diferente 

do adulto. A criança depende totalmente da mãe. Se a mãe ajudar e seguir vai ser muito fácil. 
 
Agora se a mãe não seguir, fica complicado” E01; 
 

Dentro desta categoria, surgem cinco subcategorias que conferem características ao 

distanciamento dos familiares desse processo de cuidar. 

 

 

Figura 10: Categoria 2 – Caracterizando a fragilidade da corresponsabilidade dos pais no 
cuidado à criança obesa. Natal – RN, 2016 
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5.1.2.1 Recebendo influência de fatores culturais, socioeconômicos e psicológicos nas 

escolhas alimentares 

 
 

 

Os códigos desta subcategoria deram origem a compreensões de que o 
 

distanciamento dos pais da responsabilidade compartilhada no cuidado as crianças obesas está 
 

relacionado aos aspectos culturais, sociais, econômicos e psicológicos quanto às escolhas 
 

alimentares da família. O quadro 8 expõe os conceitos advindos das entrevistas dos 
 

participantes sobre esses aspectos. 
 

 

QUADRO 8: Códigos da subcategoria 2.1 - Recebendo influência de fatores culturais, 
socioeconômicos e psicológicos nas escolhas alimentares. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Reconhecendo o fator cultural como influente no desenvolvimento da obesidade na 
infância  
- Influência da cultura familiar na introdução precoce de massas e interrupção do 
aleitamento materno exclusivo  
- Envolvendo-se no rompimento do paradigma da cultura do alimento rápido e de fácil 
acesso presente nas famílias de crianças obesas  
- Deparando-se com resistências culturais que consideram a dieta negativa e restritiva para 
os filhos  
- Precisando ultrapassar barreiras sociais, políticas e tecnológicas para cuidar de crianças 
obesas  
- Desvendando os aspectos culturais e a influência dos meios de comunicação  
- Exemplificando caso de mãe em tratamento psicológico por ter dois filhos e o maior em 
obesidade mórbida em acompanhamento nutricional e com envolvimento da família  
- Descrevendo alterações comportamentais e psicológicas consequentes do perfil de 
obesidade 

 
 
 

 

As escolhas alimentares dos pais mostraram-se inadequadas e impróprias para o 

cuidado da criança obesa. Os participantes da pesquisa alertaram de forma repetitiva a 

responsabilidade que os pais precisam assumir diante do problema de saúde da criança com 

obesidade, sem, entretanto refletir qual a atuação do enfermeiro na ABS para dar suporte aos 

pais de crianças obesas. Contudo, é identificado nos discursos que, para todos os envolvidos, 

os pais recebem influências culturais, sociais, econômicas e psicológicas que interferem nas 

escolhas alimentares dos filhos. Nesse aspecto, os pais se omitem desse cuidado e destacam 

motivos associados. 

 
 
[...] é o envolvimento da família, pois a gente sabe que quem prepara a comida é a 
família, quem supre as necessidades é a família; tem a questão do responsável 
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financeiro, o pai, a mãe ou até a pessoa que vai comprar o alimento, se ela não 

estiver envolvida nesse processo, não vai adiantar muita coisa. Então a gente tá 
procurando envolver muito a família nesse processo[...] Temos essa preocupação de 

ver que um familiar está interferindo na questão do preparo e da oferta do alimento, 

a gente está sempre procurando essa parceria com os familiares[...]. E03 
 
 

 

A princípio, os fatores culturais foram evidenciados nos dados como de grande 

impacto sobre as escolhas alimentares dos pais para a família. Essas influências culturais, nas 

escolhas alimentares dos pais para os filhos, iniciam-se ainda na opção por interromper a 

amamentação exclusiva do recém-nascido até o sexto mês, introduzindo alimentação rica em 

carboidratos que sugerem o aumento de peso da criança, como é relatado a seguir. 

 
 

[...] A maior dificuldade é mudar os vícios alimentares, que é uma coisa cultural, a 

gente orienta desde o pré-natal aqui que a criança não deve ser alimentada com 

massa até os 6 meses, deve ser com leite materno; mas a pessoa, quando a gente vai 

ver, já começa dando arrozina, cromogema. A pessoa tem a orientação, mas o 

costume, a cultura antiga de que a criança só sustenta com mingau, aquilo ainda está 

muito enraizado. E hoje as mães em geral querem mais praticidade, querem apenas 

saber que estão dando alguma coisa pro filho comer[...]. E10 

 
 
 

A gente tem uma cultura muito forte do leite junto com carboidratos[...] Então a 

gente sempre estimula a dieta de transição[...] E nesse processo de comer, os pais 

têm dificuldade, porque eles não comem. Então, não vai ser uma mudança do dia pra 

noite, é toda uma construção[...] É muito forte a cultura do leite, é uma questão não 

só cultural, mas social[...] Principalmente nos mais antigos, que acham que se a 

criança não consumir leite de cabra, de vaca, não vai sobreviver. E11 
 
 
 

Quando a gente coloca uma proposta de inserir frutas, verduras e legumes é mais 

difícil o manuseio e preparo desses alimentos. Por ser mais difícil, elas optam por 

não fazer ou fazer apenas uma vez na semana, por dia, o que não deveria acontecer. 

Crianças com dois anos, que já deveriam estar fazendo uso da alimentação da 

família, não fazem[...] O que é ofertado é mingau com amiláceos. PS05 
 
 
 

Outro fator presente na atualidade é a cultura do alimento rápido e prático. O estilo 

de vida das famílias tem determinado o envolvimento dos pais no mercado de trabalho, o que 

reduz o tempo de preparo das refeições. Dessa forma, a escolha alimentar por alimentos 

práticos, de rápido preparo e alto teor calórico é impulsiva nas famílias modernas. Esse fator 

interfere diretamente na seleção de alimentos naturais por possuírem tempo menor de 

conservação e maior manipulação para preparo. Outra perspectiva é de que as mães se 

acomodam e, por indolência, substituem os alimentos naturais, que requerem maior tempo 

para preparação, por alimentos baratos, práticos e alto teor calórico. 



130 
 
 
 
 

 

Muitas vezes é cultural! É difícil ter a colaboração deles e depende muito dos pais 

também. Depende porque se a criança depende, se é meu pai e minha mãe que vão 

comprar minha comida, então é ela que vai me dar o meu refrigerante, o biscoito 

recheado, é o pai e a mãe. Não é a criança sozinha. Criança depende muito do que o 

pai e a mãe está pensando e está querendo, não é só o gosto dela. Quando falo da 

cultura, digo que é a cultura do fácil. É mais fácil, na hora do almoço, eu cortar uma 

salsicha com miojo e dar para minha criança do que eu fazer uma sopa, uma sopa de 

legumes com carne, dá mais trabalho. Envolve o tempo, ninguém tem mais tempo 

para se preocupar com isso[...] e eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Eu não 

posso, é aquela história é mais rápido, mais fácil, me despendia menos, me consome 

menos eu comprar isso aqui do que fazer um alimento mais saudável, acho que 

passa por ai. E02 
 
 

[...]Porque sempre gostei do suco de frutas, e a mais velha não gostava de 

refrigerante. Depois fiquei com preguiça de fazer o suco, porque o refrigerante 

estava mais perto e era mais prático. E comecei a dar refrigerante, e elas faziam 
careta, não gostavam. Disso eu me arrependo, porque errei nesse sentido de não 

continuar com suco. C02 
 
 

 

Também o fator cultural reflete sobre os pais na percepção das intervenções 

nutricionais como negativas e restritivas para os filhos, o que os conduz a recusar e/ou 

abandonar o tratamento nutricional do filho obeso, bem como perceber os alimentos de alto 

teor calóricos como normais e comprar essa qualidade de alimentos para toda a família, se 

omitindo em associar-se como responsável junto aos profissionais de saúde no cuidado à 

criança com obesidade. As escolhas alimentares dos pais são culturalmente definidas: 

 
 

Em relação à nutrição, eles não aderem, porque eles acham que você vai trabalhar 

com mudanças de hábito alimentar. Quando é uma criança que não é ele que decide, 

são os pais, então tem uma certa resistência de mudar os hábitos alimentares. E 

assim, eles vêm pro tratamento e acham que vão entrar em dieta e aí eles associam 

com uma coisa negativa, que é de restrição, que não vai poder comer determinados 

tipos de alimentos. Que está proibido, proibido. E muitas vezes eles não retornam, 

não aderem não retornam ao tratamento, ou é bem irregular. PS01 

 

Eu compro biscoito waffer, pipos, fruta, refrigerante, tudo o que se coloca numa 

feira normal[...] Eu compro porque sempre gosto de ter em casa, sempre chega uma 

criança ou a gente mesmo sente vontade de comer algo assim ou até ela mesmo[...]. 

C01 

 
 

Em se tratando dos fatores sociais e econômicos, é possível compreender que esses 

exercem influência no distanciamento dos pais da responsabilidade compartilhada com os 

profissionais de saúde no cuidado à criança obesa. Os alimentos naturais e orgânicos são de 

alto valor de compra e impossibilitam as famílias menos favorecidas de comprá-los, 

substituindo por produtos industrializados, de menor custo, maior tempo de conservação, mas 
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de alto teor energético. É possível que a situação econômica do país interfira na qualidade 

nutricional das famílias. Ao se deparar com a instabilidade dos níveis econômicos do país, as 

famílias sentem o seu impacto na aquisição dos alimentos, como relata a enfermeira E11, que 

observou na prática a mudança nas feiras das famílias. 

 
 

[...] Ainda assim o que é o bom, o que é o natural é o mais caro. Lembrei agora, tem 

deles que até diz assim “Eu até queria comprar, mas está tão caro”. É mais fácil 

comprar um biscoito do que comprar uns brócolis. Muitas vezes. A maioria dos 

locais é assim. Até aquilo que é sem agrotóxico, sabemos da nossa realidade, é o 

mais caro. E é que o natural deveria ser o mais saudável, mas é essa a nossa cultura. 

E04 
 
 
 

A questão financeira também não ajuda porque tudo pra dieta é caro. Não dá pra 

comprar tudo, eu olho uma coisa, leio sobre o alimento, se me interessar, eu compro, 

tem que ver o valor. Deveriam diminuir o valor. Uma dieta já é uma ajuda pra 

pessoa tentar se conscientizar a aceitar fazer a dieta pra perder peso, mas nem todo 

mundo tem condição de chegar num mercado e comprar tudo o que é light, diet. A 

feira fica até mais cara com esses produtos. C01 
 

 

Antigamente a gente dizia que as pessoas consumiam muito pão, hoje não é mais, 

pois o custo do pão é alto, é uma mudança de perfil alimentar muito grande. Eu 

acompanhei da transição quando as pessoas consumiam errado; há 8, 10 anos atrás 

as pessoas não tinham esse despertar pro consumo; consumiam errado, mas ainda 

consumiam muita coisa da terra, tubérculo, mandioca, macaxeira, inhame, jerimum, 

as pessoas cultivavam. Com a melhora do poder de compra, o povo começou a 

consumir errado, comprava muito refrigerante, doce, gordura. A gente começou a 

estimular o consumo adequado. Mas hoje as pessoas não querem cultivar, querem 

ter acesso fácil, e não têm mais condições de comprar aquilo que consumiam com 

facilidade e rapidez. Hoje está mais complicado, porque o que entrou de ruim e de 

fácil consumo ficaram os embutidos, enlatados[...] A gente saiu de uma situação de 

extrema pobreza, melhorou as condições de vida. As pessoas compravam errado, a 

gente estimulava pra comprar certo, muita gente começou a consumir melhor 

também, mudaram os hábitos; houve uma melhora de consumo considerável. Mas 

hoje a gente já vê um perfil diferente, as pessoas com dificuldade de comprar muita 

coisa, isso falo da população mais carente[...] E11 
 
 

Sob outra perspectiva, é possível perceber que são poucas as políticas públicas que 

estimulem os pais a se envolverem na alimentação saudável para a família e permitam o 

acesso das famílias mais carentes a esses tipos de alimentos, o que resulta no distanciamento 

dos pais do cuidado da criança obesa, como se pode ver no discurso abaixo: 

 
 

[...] Existe a política ‘x’ que diz que tem que usar alimentos assim[...]”. Alimentos 

que são, por exemplo, integrais, mas assim, não colocam um valor que dê pra 

pessoa, realmente, comprar. Não coloca perto de casa. Frutas, verduras, por 

exemplos que a gente orienta tanto. Então, assim, a gente tem um grupo de idoso 

que a gente sempre leva o lanche e o lanche é um lanche saudável. São frutas, e 

quando a gente vai comprar a gente tem o que? Perto de casa a gente só tem uma 

mercearia, quer dizer, perto da unidade a gente só tem uma mercearia. E 
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normalmente, a nutricionista foi comigo, ela ficou abismada, porque não são frutas 

de qualidade, e assim fica complicado. Não existe também perto do usuário uma 
política que realmente a gente possa utilizar de forma que ele possa se sentir 

beneficiado, que vá realmente aproveitar esses alimentos que são saudáveis, que 

possam estar sendo utilizados pra evitar que a alimentação esteja inadequada. E03 
 
 
 

 

No aspecto social, foi considerado pelos participantes que os pais de nível social 

menor compreendiam menos os riscos da obesidade no filho e não aderiam às orientações dos 

profissionais de saúde. Paralelamente, está a influência social sobre a qualidade nutricional 

exercida pelos amigos, no convívio das crianças nas escolas. As escolas, nesse contexto, 

dispõem de cantinas que oferecem, em sua maioria, alimentos calóricos e o convívio com 

outras crianças, impulsionam a aceitação social a partir do consumo desses alimentos, 

favorecendo o ganho ponderal: 

 
 

Começaram a ir pro colégio e eu achava mais prático levar dinheiro pra comprar lá. 

Isso já foi com uns três, quatro anos, mas no início era suco de frutas. E elas vão 
crescendo, e veem os amigos do colégio que não levam lanche de casa, compram da 
cantina do colégio. C02 

 
 

Também os meios de comunicação, que perpetuam uma forma de alimentação 

calórica e despertam os pais a comprarem aquele tipo de nutrição para os filhos, contribuindo 

para o desenvolvimento da obesidade. Os meios de comunicação têm distanciado os pais do 

envolvimento no cuidado ao obeso através da publicidade de alimentos hipercalóricos e pouco 

nutritivos. Há indícios da necessidade de o governo implementar políticas fiscais e de 

regulamentação do marketing e rotulagem de alimentos a fim de contribuir na prevenção e 

combate à obesidade infantil. 

 
 

Eu nunca fiz pesquisa, mas as vezes o nível social diz muito. Quando a gente vê que 

é uma família que o nível social é mais baixo, tem um nível de escolaridade menor, 

ela valoriza menos isso ai, acha que é bobagem o que você está falando. Diferente 

de um pai e uma mãe que têm uma certa educação, que estudou um pouco melhor, 

que tem um certo nível social um pouco diferenciado. Você percebe que eles dão 

mais atenção ao que você está dizendo. E02 
 

 

[...] Poder da comunicação, do poder exacerbado, descontrolado, muitas vezes é uma 

informação equivocada. Porque nossos meios de comunicação, principalmente os 

veículos de massa, que são os canais abertos que não tem como, estão a torto e a 

direito na televisão estampados, e a maioria das nossas propagandas não são sobre 

alimentação saudável, são de fast-foods. “Compre determinada batata frita, é um tal 

biscoito”, é o fast-food mesmo encapado com folhas de alface, verduras, mas ali é 

um poder calórico extremo[...] E04 
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Refletindo sobre os fatores psicológicos suscitados dos dados, é possível identificar 

que estes interferem no crescimento da obesidade infantil, bem como no tratamento. Os pais 

também são envolvidos em variações psicológicas e compulsões alimentares, o que aumenta 

ainda mais as chances de a criança se tornar obesa. Paralelamente, estar junto no cuidado da 

criança obesa pode representar para os pais uma atividade difícil, porque requer 

enfrentamento dos impactos psicológicos que a obesidade gera na criança, como se pode ver 

nos discursos: “[...] Não é só o consumo alimentar, é uma série de coisas; a gente percebeu 

que ele tem uma certa ansiedade pra questão do alimento, nas reuniões ele fica aperreando a 

mãe pra consumir o alimento[...]” E11 

 

 
Pra mim, é difícil cuidar de uma criança assim, quando eu vejo ela querendo se 

arrumar pra sair, que ela coloca uma coisa, coloca outra e nem tudo combina, ela se 

chateia, chora. Pra gente que é mãe, isso é constrangedor ver um filho assim[...] pra 

que a criança não fique tão constrangida com sua gordura, de independente de ela 

ser gordinha, das pessoas chamarem ela de gorda (porque ela chega da escola 

chorando porque um colega chamou de gorda), diz que está cansada, chora, não quer 

ir. Depois que aumentou de peso, não quer mais caminhar. C01 
 
 

Refletir sobre os aspectos culturais, econômicos, sociais e psicológicos é 

compreender que os pais estão imersos no difícil contexto da obesidade na infância e que 

precisam de suporte dos profissionais de saúde. Alcançar os pais no cuidado de criança obesa 

parece ser difícil para os enfermeiros por depender de empenho e esforços para ultrapassar 

essas barreiras, contudo, demonstra ser possível a partir de um trabalho em equipe e 

compartilhado com profissionais de saúde, família e gestores. 

 
 
 
 

 

5.1.2.2 Visualizando a ausência materna como potencializador para a obesidade infantil. 
 
 

 

Refletir sobre o papel na mãe na qualidade nutricional das crianças torna-se essencial 

neste momento. Os trabalhos seculares e a necessidade econômica resultaram na ausência da 

figura materna do lar e da supervisão dos hábitos e qualidade nutricional dos filhos, passando 

essa atribuição aos cuidadores. 
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QUADRO 9: Códigos da subcategoria 2.2 - Visualizando a ausência materna como 
potencializador para a obesidade infantil. Natal – RN, 2016.  

CÓDIGOS  
- Ausentando-se como mãe da introdução alimentar e encontrando dificuldades na 
atualidade  
- Relacionando a qualidade nutricional ao tempo disponível dos pais para essa atividade em 
casa  
- Relacionando o excesso de peso à permanência da criança com cuidadora e ausência da 
mãe  
- Alcançando sucesso na perda de peso e colaboração do filho no tratamento da obesidade 
com total envolvimento da mãe  
- Destacando a mãe como atriz principal no tratamento da criança obesa 

- Revelando reações dos filhos na ausência das mães em casa 
 

 

Diante da saída da mãe de casa para assumir o mercado de trabalho, fato cada vez 

mais crescente em todo o mundo, quando a função é assumida pelo pai, percebe-se que ele 

não adota a atitude de supervisão da qualidade nutricional e cede aos desejos alimentares dos 

filhos com menos rigor do que a mãe, bem como dos hábitos sedentários, como se pode ver 

nos discursos a seguir: 

 
 

[...] Ela come muita besteira, coxinha, lanches rápidos. Quando a mãe não está em 
casa, ela aproveita. O pai está sempre ali facilitando, não sei se é por questão de 

pena, a gente ainda não conseguiu identificar a função do pai nessa parte, mas o que 
ele pode facilitar pra criança, ele faz. PS04 

 
 

Comigo funciona, mas com o pai não, porque o pai libera[...] E se a mãe não tiver 

em cima, é complicado com criança. Comigo funciona, mas com o pai não, porque o 

pai libera[...] Ele brinca muito de vídeo game, sedentário. E eu tirei, só deixo nas 

férias de julho e dezembro. Só usa depois de brincar na praia. Brincou ontem porque 

foi o pai que liberou, eu estava trabalhando. C04 
 
 

A qualidade do alimento preparado pelas mães que têm uma carga horária alta nos 

trabalhos seculares deixa a desejar. As mães assumem a função de preparação do alimento, 

contudo precisam optar por uma alimentação prática e rápida, o que na maioria das vezes 

significa comidas de alto teor calórico e baixo impacto nutricional para as crianças. 

 
 

Também tem as mães que não trabalham em casa. Do COI, nós trabalhamos com a 

questão socioeconômica, que ela não tem como pagar uma pessoa para ficar com a 

criança. Então muitas vezes a alimentação é feita quando ela chega. Ela tem que 

sair, se trabalha o dia todo: ou acorda muito cedo pra fazer a alimentação, ou vai 

preparar o almoço quando chega. Então, o que é mais fácil? Ela vai procurar o que é 

mais fácil, um alimento pré-preparado, ou uma carne vai fazer mais frita, porque é 

mais rápido. Também tem a questão do tempo que vai influenciar essa alimentação. 

Sabemos que hoje é bem mais corrido. Ela vai procurar o mais fácil. E o mais fácil 

nem sempre é o mais indicado. PS01 



135 
 
 

 

As mães conseguem reconhecer que, na sua ausência, os filhos passam a ganhar 

peso. Ao estarem mais presentes, a qualidade dos alimentos é melhorada, bem como as 

práticas de atividades físicas, o que contribui para alcançar um bom resultado no tratamento 

da obesidade. Assim, é possível identificar que, a partir do envolvimento da mãe no 

tratamento, os resultados positivos são mais visíveis; o contrário acontece nos casos de 

ausência das mães. 

 
 

Eu me ausentei bastante do tratamento por conta de uma cirurgia, e vi a dificuldade, 

ele ganhou uns quilos extras[...]. Acho que minha ausência colaborou 

completamente, eu observei[...] Minha ausência foi a vilã de tudo, porque tanto eu 

quanto ele não tivemos uma alimentação regrada direito, comia tudo que não 

prestava e não podia, fora do horário[...] Nesse período que me ausentei, a 

alimentação era muito permissiva[...] Se a mãe não tiver em cima, é complicado 

com criança[...] Eu estimulo a ele[...] Na escola tem exercício, mas eu favoreço 

outro também[...] levo pro parque[...] pra andar de bicicleta[...] Foi minha ausência a 

justificativa. C04 
 

 

Também, durante essa ausência das mães em casa, os filhos, sem supervisão da dieta, 

burlam o tratamento, o que leva ao insucesso na perda de peso e, consequentemente, à falta de 

motivação de continuar o tratamento, como afirmou este profissional de saúde: “Ela come 

muita besteira, coxinha, lanches rápidos. Quando a mãe não está em casa, ela aproveita. O pai 

está sempre ali facilitando, não sei se é por questão de pena[...]” PS04 
 

Sob outra perspectiva, os enfermeiros consideram que a ausência dos pais em casa os 

torna mais permissivos quanto aos tipos de alimentos consumidos pelas crianças, e cedem 

mais aos desejos alimentares dos filhos, falhando na imposição de limites alimentares. Apesar 

de as mães se distanciarem da função de cuidadora principal da criança obesa, a consciência 

de que precisa melhorar e incentivar as práticas alimentares saudáveis e de atividade física é 

visível e pode ser percebida nos discursos. 

 
 

Outra coisa que chama a nossa atenção é a falta de limite dos pais, porque estão cada 

vez mais ausentes por conta dos seus compromissos profissionais, por causa da 

carga horária excessiva de trabalho, por causa do estresse que essa vida moderna 

traz. Então, eles tentam compensar essa ausência fazendo todas as vontades das 

crianças. E eles não conseguem dizer não; quando a criança pede aquele alimento 

que não é o mais adequado e que é muito calórico. E07 
 
 
 

[...] Quando estou trabalhando ela fica mais com minha mãe[...] Isso contribuiu 

muito pra que ela ficasse assim[...] ela come e dorme, porque não faz outra coisa 

dento de casa, não vai pra rua pra brincar, eu trabalho, meu esposo trabalha, a 

criança vem da escola pra casa, não tem outra atividade, a não ser ficar em casa, 

comer, assistir TV, tem que deixar alguém observando, pra ela não comer tudo. Não 

caminha, não faz outra atividade[...] Como mãe, tenho que abrir mão de muita coisa, 
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do meu trabalho, pra dar mais atenção, incentivar a praticar esporte, porque não tem 
outra pessoa pra fazer isso com ela. C01 

 
 
 

As mulheres modernas estão envolvidas em muitas atribuições e têm acumulado 

responsabilidades, gerando cansaço e fadiga, o que as tem levado a escolhas alimentares 

práticas e rápidas, de forma a enquadrarem-se na rotina da família. Essa realidade parece 

contribuir para o excesso de peso em crianças, como também a falta de vigilância quanto às 

práticas sedentárias e de atividade física das crianças. Ao mesmo tempo, as mães se revelam 

como essenciais no processo de cuidado, uma vez que se envolvem com mais seriedade e são 

mais inflexíveis quanto à permissividade do consumo de alimentos calóricos do que os pais. É 

certo que as mães não conseguem se colocar à disposição para sanar todas essas 

problemáticas; consequentemente, todos esses fatores associados geram um crescimento no 

número de crianças obesas. 

 
 

 

5.1.2.3 Reconstruindo o circulo vicioso: hábitos dos pais sendo reproduzidos pelos filhos 
 
 

 

Nesta subcategoria o pensamento advindo do senso comum parece ser real: os atos 

dos pais são copiados pelos filhos. Isso abrange todas as esferas de atenção à criança, 

incluindo alimentar e dos hábitos de vida, como práticas sedentárias: tempo de permanência 

em frente às telas, ausência de promoção de brincadeiras ativas e da prática de atividades 

físicas. 

 
 

QUADRO 10: Códigos da subcategoria 2.3 - Reconstruindo o circulo vicioso: hábitos dos 
pais sendo reproduzidos pelos filhos. Natal - RN, 2016.  

CÓDIGOS  
- Descrevendo a obesidade como um círculo vicioso passado de pais para filhos 

- Encontrando nos pais referência para os filhos nos hábitos de vida saudável 

- Visualizando as crianças como reflexo alimentar dos pais 
 

 

Os participantes destacaram a influência dos pais sobre os hábitos de vida dos filhos 

como fator que necessita de atuação de enfermagem e dos profissionais da saúde em geral, 

uma vez que os pais contribuem diretamente sobre os hábitos de vida das crianças, com uma 

atitude permissiva e não colaborativa para o cuidado da criança obesa. 

 
 
A gente sente que isso precisa extrapolar o nível da unidade e trabalhar com os pais, 
porque as crianças fazem a opção pela alimentação não saudável, porque veem o 
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reflexo dentro de casa, se ela vê os pais fazendo uso de refrigerante e não vai fazer 
bem, ela vai usar. Os pais já projetam isso pra essas crianças, eles permitem que isso 

aconteça. G04 
 
 
 

Da mesma forma, os hábitos nutricionais que são adotados pelas famílias perduram 

por muitos anos, sendo transmitidos de pais para filhos. Na atualidade, isso ainda se torna 

mais grave na medida em que a população se aproxima do acesso facilitado aos produtos 

industrializados e de alto teor calórico. Os participantes destacaram a influência negativa das 

escolhas alimentares dos pais sobre as dos filhos favorecem a perda da motivação para 

mudança desses hábitos, porque o discurso dos pais sobre alimentação saudável não condiz 

com as atitudes demonstradas à mesa. Assim, a criança perde a referência do que é saudável e 

permitido e passa, muitas vezes, a compreender o saudável como ruim, uma vez que os pais 

não incorporam esses alimentos em suas refeições, como podemos ver a seguir. 

 
 

[...] E aí a gente vê que se os pais, que deveriam dar limites, também não têm um 

estilo de vida saudável, eles não dão exemplo, então a criança associa todos esses 

fatores e ela não vai ter motivação pra mudar os hábitos de vida; porque muitas 

vezes querem que seus filhos comam verdura, legumes e evitem todos os produtos 

industrializados, mas quando olham para os pais, eles veem que o padrão 

comportamental dos pais desfaz todo o discurso. Ele quer que eu coma verdura e 

frutas, mas se esbalda numa pizza, num sanduíche, num fast-food; então, se ele 

pode, eu também posso. A gente vê, então, que tanto a ausência dos limites como a 

falta de exemplo no padrão comportamental dos pais e cuidadores influencia 

também essa compulsão pelo alimento nas crianças, não pra comer 

saudavelmente[...]. E07 
 

 

Outro destaque está nos hábitos de vida, como tempo de permanência em 

computadores, televisões, tablets ou aparelhos eletrônicos e de prática de atividade física. Os 

pais são a influência direta para o filho nesse aspecto. Se os pais não têm o costume de 

promover brincadeiras ativas com as crianças, ou estimular a prática de esportes, distanciam 

os filhos do estilo de vida saudável e fortalecem o sedentarismo na família. 

 
 

Outro ponto é ajudar o filho a se manter ativo, ter atividades diárias, leva o filho 

para o parque, pra correr, pra jogar bola, pra brincar de pega-pega, as brincadeiras 

que antes eram naturais da infância e que foram se perdendo ao longo da história. E 

incentivo a uma alimentação balanceada, com frutas, verduras, legumes, grãos, 

integrais, carne magra, produtos lácteo-desnatados, a ingestão de água, evitar doces. 

Então, são as recomendações. E07 
 
 

Parece que os profissionais dedicados ao combate à obesidade infantil necessitam 

essencialmente do envolvimento dos pais no processo. Isso é uma conquista de confiança e 

uma conscientização de que a obesidade na infância pode levar ao desenvolvimento de uma 
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geração de adultos com doenças coronarianas, vasculares e endócrinas graves. Modificar os 

hábitos de vida dos pais requer uma ação conjunta de todos que estão imbuídos na redução 

dos índices de obesidade na infância. 

 
 

 

5.1.2.4 Deparando-se com impossibilidades para estabelecer parcerias com os profissionais e 

familiares no cuidado à criança obesa 

 
 

 

Para os profissionais de saúde entrevistados, os pais são mencionados prevalente 

fator de dificuldade em cuidar de crianças obesas. Esse caso está relacionado à resistência que 

muitas das famílias possuem em aderir às mudanças sugeridas pela equipe de saúde nas 

práticas alimentares e nos hábitos de vida. “O que a gente vê é que por ser mais difícil a 

mudança de alimentação, a mãe opta por não fazer[...]” PS05. De igual forma, existe uma 

resistência dos membros da família em se unir à criança no cuidado da obesidade. A parceria 

e envolvimento de toda a família, unida aos profissionais de saúde, no cuidado à criança obesa 

é tão importante quanto dar os primeiros passos no cuidado. Se toda a família não se unir no 

propósito de auxiliar nas mudanças, o acompanhamento e a continuidade do cuidado podem 

falhar pela falta de estímulo e motivação da criança e dos pais. É possível observar os 

conceitos de resistência aos profissionais de saúde e das famílias às mudanças a partir dos 

códigos enumerados no quadro a seguir. 
 

Apesar da sensação de resistência vinda dos pais de crianças obesas aos profissionais 

de saúde, é preciso refletir sobre as impossibilidades que surgem diante da forma de cuidado 

que está sendo direcionado a essas famílias, uma vez que são poucas as estratégias 

direcionadas às famílias, e o suporte por parte dos profissionais ainda é insuficiente. Dessa 

forma, cogitar sobre a participação dos pais nas condutas terapêuticas e da família na adesão 

ao tratamento requer dos enfermeiros o estabelecimento de parcerias que viabilizem o 

processo de cuidar de forma integral à criança obesa. 
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QUADRO 11: Códigos da subcategoria 2.4 - Deparando-se com impossibilidades para 
estabelecer parcerias com os profissionais e familiares no cuidado à criança obesa. Natal – 
RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Encontrando resistência nos pais e nas crianças para mudanças dos hábitos alimentares 

- Detectando resistência dos pais às mudanças alimentares nas famílias obesas 

- Considerando difícil a adesão e colaboração dos pais no cuidado à criança obesa  
- Refletindo sobre a falta de adesão dos pais e cuidadores às ações de saúde no tratamento da 
obesidade infantil  
- Descobrindo na família maior dificuldade no tratamento de crianças 

- Mencionando falta de adesão e abandono dos pais aos tratamentos nutricionais 

- Enfermeiro requerendo participação dos cuidadores nas consultas de enfermagem  
-Dependendo do envolvimento familiar para alcançar sucesso nas ações de enfermagem com 
crianças obesas  
- Percebendo a ausência de toda a família na consulta como entrave no processo de cuidar 

- Declarando essencialidade da inclusão da família no tratamento da criança obesa 
 

 

A dependência da criança dos alimentos dos pais torna-se um motivo de preocupação 

para os enfermeiros, profissionais de saúde e gestores da ABS, como se observa no discurso a 

seguir, pois as medidas adotadas pelos pais serão estendidas aos filhos, mesmo que estes 

desejem mudar, gerando dificuldades para os profissionais cuidarem das crianças obesas. “[...] 
 
Porque dependia dela e não da criança, quem comprava a alimentação era ela, então dependia 

dela, era ela quem dava à criança. Porque não é a criança que vai comprar a alimentação, é a 

mãe que compra” E03. 
 

A pouca colaboração e resistência às mudanças sugeridas pelos profissionais de 

saúde são próprias desta subcategoria, o que determina a falta de adesão e, na maioria das 

vezes, a ausência de resultados positivos, conduzindo ao desânimo dos pais e ao 

distanciamento do cuidado da criança. Esse abatimento está associado às mudanças, que nem 

sempre são fáceis de adaptar à rotina familiar, uma vez que as crianças estão habituadas ao 

estilo de vida não saudável; conduzir essa mudança pode ser cansativo e desgastante para os 

pais. 

 
 

Com as crianças, a gente não pode colocar a culpa das dificuldades somente nos 

cuidadores, mas é deles que vêm todas as consequências. Uma vez a criança já 

acostumada com determinados alimentos, fica mais difícil de mudar a alimentação. 

Às vezes a criança chega, já com 8, 9 anos que já sabe o que quer, a gente tenta 

conscientizar ela mas não consegue. Dizem que não gostam, que não vão comer. A 

resistência delas ocorre. As principais causas que a gente coloca muitas vezes estão 

nos cuidadores. A gente marca o consulta, o cuidador não leva a criança, a gente dá 

recomendação, mas não é seguida, ou seguida apenas em parte. É uma dificuldade 

que não ocorre apenas comigo, mas vejo em outros colegas também. apesar de não 

ser em todas as crianças, porque a gente não consegue abranger todo mundo, não 

porque não tem tempo, ou porque não dá pra fazer, mas sim pela resistência da 

família[...]. PS05 
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Os fatores culturais, mencionados no discurso anterior também têm forte influência 

na impossibilidade da família em estabelecer de parcerias com os profissionais de saúde e 

seguir suas orientações e à permanência no atendimento de saúde à criança obesa. A 

percepção errada dos filhos obesos leva os pais a se oporem às mudanças e a não colaborarem 

no cuidado. 

 

Nós temos a resistência das mães, que eu já falei, que a gente orienta que a 

alimentação da criança não está adequada porque, embora ela tenha ganho de peso 

satisfatório aos olhos das mães e ela ache que o bebê gordinho é o bebê saudável, a 

gente tenta mostrar pra mãe que é preciso existir uma mudança no padrão 

comportamental, no estilo de vida; e muitas mães não recebem isso com bons olhos, 

porque acham que a gente está interferindo no estilo de vida que está levando o filho 

a ser saudável, porque elas entendem que um bebê precisa ser gordinho pra ter 

saúde, e o bebê magrinho é um bebê desnutrido, cheio de carências, e que ele pode 

adoecer, morrer. Muitas vezes, essa percepção da mãe dificulta a mudança de 

comportamento. E07 
 

 

A resistência às mudanças também é um fator de desestímulo e de vergonha das 

famílias para retornarem aos cuidados dos profissionais de saúde, podendo está relacionado ao 

tipo de relação de cobrança que é estabelecida entre os enfermeiros e as famílias e não de 

suporte, o que reflete de forma negativa na saúde da criança obesa. 

 

Porque eu não sei como ela [criança] está e de repente ela aumentou muito o peso e 
está com peso bem acima do normal[...] E isso às vezes acontece porque a mãe 
escuta o que você tem para dizer, não acata e deixa de vir porque tem vergonha de 
lhe dizer que não está fazendo o que você orientou[...]. E02 

 
 

Assim, nesta subcategoria, a impossibilidades dos pais em aderir às mudanças 

sugeridas pelos profissionais de saúde pode levar à perda da continuidade do cuidado, ao 

abandono, ao aumento de peso da criança e à desistência; também é um desestímulo para os 

profissionais da saúde. Em função disso, é importante que os profissionais compreendam que 

adotar mudanças no estilo de vida familiar pode requerer dos pais uma tensão e estresse não 

desejados, como se pode ver a seguir: “Quando eu tirei o vídeo game dele, ele disse que eu 

tinha tirado a vida dele. Parecia que eu tinha tirado tudo de bom dele” C04. 
 

Outro aspecto de destaque nessa subcategoria é a impossibilidade da família em se 

tornar parceira da criança no processo de cuidado, o que deve ser considerado pelos 

profissionais de saúde e trabalhado, junto às famílias, para que haja uma adesão de todos que 

convivem com proximidade da criança em acompanhamento. 
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Para a criança, presenciar os familiares se alimentando de suas comidas preferidas e 

ser privada desse prazer pode ser traumático e desanimador. O envolvimento da família é 

essencial para alcançar sucesso no cuidado de crianças obesas e permitir uma continuidade do 

processo de cuidar desse paciente. 

 
 

Ou não tem a sensibilidade, já que você está fazendo as restrições alimentares, a 

família não colabora. Pedimos para evitar os alimentos mais calóricos, refrigerantes. 
O filho não come, mas o pai põe o refrigerante na mesa. Mas o irmão não é gordo. 

Tem isso também que vai minando, e a criança também fica um pouco perdida, fica 

com raiva, muitas vezes não coopera, não cumpre, não faz as mudanças. PS01 

 

As mudanças alimentares requerem total envolvimento dos familiares. Os dados 

sugerem que é inviável requerer mudanças no padrão alimentar dos filhos se não existir 

mudança na qualidade nutricional de toda a família. Da mesma forma, com os hábitos 

sedentários e de atividades física. Os participantes, familiares ou cuidadores, que estão mais 

próximos das crianças que os pais precisam ser incluídos também nas ações de saúde, uma 

vez que esses precisam ser orientados sobre os hábitos alimentares e de vida saudáveis, a fim 

de que haja colaboração e inclusão deles nas mudanças sugeridas pela equipe de saúde para as 

crianças. 

 

 
A gente vê que a mudança alimentar requer um tratamento na família. Não adianta 

querer que as crianças mudem os seus hábitos e comportamentos alimentares 

quando a família não adota essa mudança. Então, é necessário que aconteça uma 

mudança em família[...] acima de tudo, o comportamento da família, ao estilo de 

vida da família, que se não conseguir esse estilo de vida saudável, 

consequentemente os filhos não adotarão um estilo de vida saudável. E07 
 
 

No início, a gente tentou fazer com que o pai e a mãe comessem aquelas coisas 

integrais, mas não deu, ninguém gostou e voltei a fazer tudo de novo. Ela perdeu dez 
quilos, mas começou de novo a recuperar. Começou a comer o que tinha antes, por 

causa do que a gente come em casa. C02 
 
 

[...] Para conscientizar a família[...] O cuidador. Muitas vezes a criança mora com a 

mãe e a avó, o que a mãe faz a avó desfaz ou o contrário. E a gente pede que se 

traga à unidade o cuidador também, porque a mãe vai trabalhar e deixa a criança 

com a avó, e essa oferece uma alimentação ou totalmente errada ou totalmente certa. 

Uma faz certo e a outra faz errado, e isso acontece muito. Não é só a 

conscientização de um cuidador, mas da família[...]. PS05 
 
 

A família parece ser o fator propulsor para que a criança continue ou interrompa o 

acompanhamento da obesidade. Esse pode ser um dos motivos das dificuldades de 

envolvimento dos pais na corresponsabilização do cuidado, uma vez que envolver toda a 

família em uma mudança do padrão alimentar é uma atribuição demasiadamente pesada para 
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os pais e/ou cuidadores, e a falta de inclusão desses serve de desestímulo para as crianças em 

tratamento, principalmente nos primeiros meses. 
 

Quando os pais se distanciam da responsabilidade no tratamento da criança obesa e 

não aderem às modificações sugeridas pela equipe de saúde, provocam desânimo nas crianças 

para fazer as mudanças de que precisam. Esse desânimo está em sentir-se só no combate à 

obesidade, o que já não é uma tarefa fácil e de resultados rápidos, requerendo mais empenho e 

envolvimento dos pais e de toda a família, para que a criança não se sinta incapaz de alcançar 

resultados positivos. É importante que os pais estabeleçam parcerias com os profissionais da 

saúde e com os familiares próximos das crianças uma vez que esta associação se comporte 

como fatores complementares no cuidado da criança obesa. 

 
 

 

5.1.2.5 (Des)conhecendo a obesidade infantil como doença 
 
 

 

Nesta subcategoria (Quadro 14), são apresentadas a percepção distorcida dos pais 

quanto aos filhos obesos e a influência dos fatores culturais dos pais sobre os filhos. Da 

mesma forma revela-se os pais distantes e não colaborativos no processo de cuidar do filho 

obeso pelo fato de ocorrer encontros e desencontros a respeito do conhecimento da obesidade 

infantil como doença e das consequências que pode vir a acarretar na vida da criança a médio 

e longo prazo. 
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QUADRO 12: Códigos da subcategoria 2.5 – (Des)conhecendo a obesidade infantil como 
doença. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Encontrando resistência dos pais quanto à obesidade na infância, seu tratamento e 
aceitação do quadro como doença  
- Descobrindo nos pais uma visão da obesidade na infância como normal e passageira 

- Deparando-se com a cultura dos pais de visualizarem crianças obesas como bonitas 

- Dizendo que os pais não vislumbram a obesidade como doença com risco à saúde 

- Encontrando a visão distorcida dos pais sobre os filhos como gordinhos e saudáveis  
- Representando o processo de mudança de pensamento da cultura do bebê gordo e bonito 
nas famílias  
- Associando a causa da obesidade no filho a uso de corticosteroides 

- Percebendo início dos maus hábitos alimentares na escola  
- Associando causas do ganho de peso do filho aos hábitos alimentares e sedentários 
inadequados em casa  
- Detectando a falta de conhecimento dos pais sobre a obesidade e as graves consequências 
futuras do alimento inadequado e do sedentarismo na vida dos filhos  
- Relacionando a falta do conhecimento com o desenvolvimento de hábitos alimentares 
inadequados precocemente  
- Enfermeiro percebendo, no início da sua atuação, que as mães não seguiam o tratamento 
por dúvidas ou falta de conhecimento 

 

 

Na tentativa de seguir a orientação de acabar com a desnutrição por parte dos órgãos 

mundiais de saúde, a população criou uma percepção errada de que a criança obesa era bonita 

e saudável, desassociando a obesidade de uma doença crônica não degenerativa. Para os 

entrevistados, os cuidadores de crianças obesas percebem a doença como algo normal e 

passageiro. Também não atribuem à obesidade a gravidade que pode vir a ter sobre a criança. 

A cultura da criança obesa como saudável e bonita exerce influência negativa no tratamento 

da obesidade, e leva os pais a resistirem ou desistirem dos possíveis cuidados planejados para 

a obesidade infantil pelos profissionais da saúde na ABS. 

 
 

[...] Às vezes, o entrave pode ser o básico, a própria família que não acredita no 

processo, ou que desiste da criança. “Ah, porque ela é assim mesmo”. O problema é 

muito maior com os pais, a família, deixa a criança já como causa perdida, porque a 

própria mãe acredita que depois ela vai emagrecer. “Ah, fulano era assim, mas 

quando cresceu, emagreceu”. Por não acreditar mesmo no processo[...] Então são 

hábitos que no padrão deles, ou que já vem dos pais (que vem da avó, de bisavó), 

que é um padrão que perpetua. E04 
 
 

Acho que quando a enfermeira encaminha e os pais não vão talvez eles achem assim  
“ele é gordinho agora, depois emagrece”. Muitas vezes tem esse lado de não dar 
importância de a criança estar com o peso acima, talvez a falta de consciência de vir 
a enxergar nisso um problema que pode acarretar vários outros na fase adulta[...] Diz 
assim “mas, o bichinho gosta. PS01 
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Infelizmente, ainda é possível observar essa mesma postura em alguns profissionais 

de saúde, como a citada pela mãe a seguir que, ao procurar um profissional na ABS para 

questionar sobre um sinal clínico da obesidade e da resistência insulínica, Acantose Nigrians, 

recebeu a informação de que seria algo normal e passageiro. Essa postura inquietou a mãe, 

que recorreu aos meios virtuais e, por conhecer a verdade sobre o caso, procurou auxílio de 

um profissional especializado. Nesse caso específico a mãe mostra-se criteriosa e cuidadosa 

percorrendo o caminho do conhecimento da obesidade como doença, o que revela que os pais 

caminham entre o conhecimento e a falta deste quando relacionado a obesidade na infância. 

 
 

Eu tinha ido ao PSF pegar uma consulta pra ela, porque ela tem essas manchinhas 

no pescoço e na axila. E eu perguntei à médica o que era isso, se tinha a ver com o 

peso dela. A médica respondeu que não, que a maioria das crianças que tinham 

excesso de peso tinham essa manchinha e que era normal, que quando ela crescesse 

ia sair. Mas eu sabia que não era assim, eu tive a curiosidade de procurar na internet 

e vi que isso não é normal. C01 
 
 

Apesar de as enfermeiras perceberem os pais com uma compreensão desvirtuada do 

excesso de peso nas crianças, o cuidado de enfermagem descrito é conduzido, ainda que em 

poucos casos, para desmistificar a obesidade como bonita, saudável e passageira, a fim de 

encará-la como doença, necessitando de atenção específica de uma equipe multidisciplinar e 

da família, como mostra o discurso a seguir. 

 
 

[...] As mães têm essa percepção errada, acham que o bebê dela está bem se ele 

estiver gordinho. Se ele tiver isso, mostra saúde. E aí a gente tenta desconstruir esse 

conceito porque a gente mostra pras mães que geralmente estar acima do peso ideal 

pode gerar esse quadro de desnutrição, porque não existe uma ingestão adequada 

dos nutrientes, das vitaminas. O peso acima do ideal já está associado a um padrão 

comportamental inadequado, à ingestão calórica inadequada pra idade. E07 
 
 

A fim de perceber a obesidade como doença e aproximar os pais do cuidado 

compartilhado alcançando o contexto comunitário do cuidado de crianças obesas, algumas 

vezes é necessário o auxílio de outros envolvidos, como: familiares, vizinhos, parentes e 

principalmente o profissional de saúde, afirmou a mãe de uma criança obesa. “[...] No início, 

eu não percebi que ele tava engordando. A vizinha foi que me disse, olha os braços dele, as 

pernas. Ai foi dos sete aos dez anos, quando começou o tratamento. E engordou demais”. C03 
 

Apesar de ser uma cultura bem enraizada na população em geral, pode-se presenciar 

o princípio de um processo de mudança no pensamento dos pais na atualidade. Contudo, ainda 

é muito evidente que os pais e avós insistem em perpetuar essa percepção errônea da 

obesidade da população infantil. 
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Você sabe que avó libera tudo. Ela foi criada com minha mãe até os sete anos[...] E 

minha mãe liberava tudo, o que a criança quisesse e um pouco mais, minha mãe 

sempre deixou à vontade. E isso contribuiu muito pra que ela ficasse assim. Ela que 

passa pra gente a imagem antiga da criança gordinha e bonitinha. Que antigamente 

era bonito. Mas hoje em dia ele pede à criança que tente emagrecer, incentiva, 

conversa com ela, porque está vendo como está a situação, como é difícil perder 

peso, e as consequências. C01 

 

“A gente diz que não pode, que deve voltar pro peito ou fazer aleitamento artificial 
exclusivo. Mas elas dizem que foram criadas daquela maneira e estão vivas e que o 
bebê vai ser criado do mesmo jeito”. E07 

 
 

Perceber o filho como obeso e bonito, e o excesso de peso na infância como estado 

transitório, tornou-se um padrão na queixa dos participantes da pesquisa. Isso tem sido 

transmitido de geração em geração e perdurado até a atualidade. Percebe-se que essa 

informação foi transmitida para as mães no intuito de combater os altos índices de desnutrição 

do passado. Atualmente a realidade nutricional das crianças mudou, mas a população ainda 

está enquadrada em uma cultura que percebe a criança magra como doente. Assim, parece 

mais uma vez ser prudente trabalhar com a população na tentativa de prevenção e tratamento 

ainda na infância, por meio de uma equipe multidisciplinar. 
 

Somado a estes fatos, pelo conhecimento raso sobre a obesidade e suas 

consequências, os pais não se aproximam dos profissionais de saúde no cuidado à criança 

obesa. É possível captar algum conhecimento, mas é superficial e incapaz de gerar, nos pais, 

uma posição ativa e positiva frente às ações de saúde planejadas para crianças obesas. 

Também é possível perceber no discurso a seguir que os pais relacionam o aumento e perda 

de peso ao tratamento da obesidade e não a uma mudança no estilo de vida. 

 

 
Eu entendo que é questão da saúde mesmo[...] ela é normal como qualquer ser 

humano, só que está um pouco acima do peso[...] Com certeza é importante cuidar 

dela na idade que ela está, porque com o passar da idade, vai crescendo, e se a 

criança não conseguir perder[...] E se eu não buscar ajuda e ela ficar mais gorda 

ainda? Vai ser pior pra ela, pra mim, porque se agora com nove anos está essa 

dificuldade pra perder peso, imagina ela com mais idade, porque pra ganhar peso é 

muito fácil, mas pra perder é o mais complicado. C01 
 
 
 

Mas a gente às vezes descuida, foi o que houve na minha casa, achei que alimentar 

bem era comer bastante e sempre tem os horários de alimentação, e quando ela era 

criança eu deixava muito comer besteiras, fora de hora, e quando no almoço não 

queria comer, mas eu forçava comer comida de panela[...] Começaram a ir pro 

colégio e eu achava mais prático levar dinheiro pra comprar lá[...] Depois fiquei 

com preguiça de fazer o suco, porque o refrigerante estava mais perto e era mais 

prático. C02 
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Os enfermeiros parecem compreender que, pela falta de conhecimento, são 

introduzidas na rotina alimentar e física das crianças práticas inadequadas e que perduram por 

toda a vida. Nesse momento, percebe-se a negligência dos profissionais de saúde, ao se 

omitirem na educação em saúde, para prevenir a obesidade infantil, e a falta de vigilância 

constante no crescimento e desenvolvimento nutricional da criança. 

 
 

Outro ponto também é o desconhecimento dos pais sobre os problemas graves que 

essa alimentação inadequada e esse sedentarismo vão trazer pra vida futura dos 

filhos. Então, a falta desse conhecimento gera um hábito precoce, um mal hábito 

alimentar e isso cada vez mais precoce. A gente percebe que tem criança de um ano, 

que os pais, os cuidadores começam a colocar o açúcar, os produtos 

industrializados... E tantas outras coisas que são agradáveis para a criança, mas que 

muitas vezes têm a sua carga de consequências não só no presente mas na vida 

futura dessa criança também. E07 
 
 
 

Compreende-se a necessidade de investimento dos profissionais da saúde na 

educação dos pais e cuidadores sobre alimentação saudável. O discurso a seguir mostra o 

participante concordando que, com o início do tratamento de crianças obesas e orientação 

nutricional, alimentar e de melhoria da qualidade de vida para a criança, os pais iniciam um 

processo de mudança que reflete positivamente na saúde da criança. “A gente vê que as mães 

não faziam antes as recomendações que a gente dá no início porque não sabiam ou tinham 

dúvidas. Elas começam a fazer e a gente vê que as crianças começar a mudar, os exames vão 

melhorando, as taxas, tudo. E a gente tem resultados benéficos.” PS05 
 

Assim, diante dos encontros e desencontros com o saber sobre a obesidade, a 

subcategoria assume uma dimensão do distanciamento dos pais dessa responsabilidade, uma 

vez que existe pouco ou nenhum conhecimento sobre as causas e consequências da obesidade 

na infância; e essa informação não é perpetuada pela equipe de saúde para a população como 

forma preventiva e/ou curativa. Assim, os pais não despertam para o filho obeso como doente 

e passível de desenvolvimento de outras doenças crônicas degenerativas, que possam se 

instalar nas crianças obesas no futuro. Alguns discursos demonstraram iniciativa própria das 

mães em procurar o serviço de saúde ou os meios eletrônicos, a fim de conhecer mais sobre os 

desvios nutricionais e a possibilidade de encontrá-los nos filhos. Dessa forma, os pais oscilam 

entre o conhecimento e a falta dele sobre a problemática da obesidade na ABS; e, pela 

influência cultural dos filhos gordinhos e bonitos, muitas vezes, deixam passar a obesidade, 

por não a compreenderem como doença que acarretará em danos para saúde do filho. 
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5.1.3 Categoria 3: Interagindo com a equipe multiprofissional no cuidado 
 
 

 

A interação que ocorre no processo de cuidar com a equipe multiprofissional é 

frequente e imperativa nos dados. Sabe-se da dificuldade de alcançar esse nível de atenção em 

toda a população, e que o quantitativo de profissionais imbuídos nesse processo ainda é 

precário. Contudo, é uma necessidade urgente e indispensável, para que se alcance um 

cuidado efetivo de crianças obesas junto ao enfermeiro. 

 
 

Figura 11: Categoria 3 – Interagindo com a equipe multiprofissional no cuidado. Natal – 

RN, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.3.1 Mantendo relação com o trabalho multiprofissional e disciplinar na atenção à 

criança obesa 

 
 

 

Ao se caracterizar como uma doença de ordem multifatorial, a obesidade requer um 

cuidado disciplinar e multiprofissional, para envolver a criança, a família, a escola e a 
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comunidade de forma integral. Refletir sobre o trabalho multiprofissional nesse contexto de 

cuidado é pensar em uma interação entre os profissionais da saúde, com o objetivo de discutir 

o estado clínico da criança e acompanhar a sua evolução. Esse deve ser um espaço onde é 

preservada a relação com proximidade, e os cuidadores sintam liberdade para questionar, da 

mesma forma que os profissionais sugiram métodos mais apropriados para substituir a cultura 

alimentar da família por outros costumes. Também permite que os pais dialoguem sobre os 

seus sentimentos e as crianças e, de acordo com a terapêutica adotada, tenham liberdade para 

escolher suas preferências alimentares. Os dados sugerem que esse trabalho multiprofissional 

envolve atuar buscando o mesmo objetivo, com continuidade para alcançar resultados de 

impacto na condição de crianças obesas. 
 

Dentro da equipe multiprofissional, para o cuidado à criança obesa, dois profissionais 

receberam destaque especial: nutricionista e psicólogo. O destaque aqui está relacionado à 

necessidade imprescindível desses profissionais na equipe, e ao aumento das chances de 

sucesso no tratamento quando é possível dispor desses profissionais integrando a equipe de 

saúde no cuidado à criança obesa. Os dados emergem para o entendimento de que a equipe de 

saúde necessita do envolvimento de profissionais de nutrição e psicologia; no entanto, não 

assume o sentido de que a atuação única desses dois profissionais alcancem sucesso no 

tratamento. 
 

O quadro a seguir representa os conceitos revelados nos dados sobre a importância da 

relação com a equipe multiprofissional no cuidado a criança obesa e destaca a importância de 

alguns profissionais específicos. 

 
 

QUADRO 13: Códigos da subcategoria 3.1. - Mantendo relação com o trabalho 
multiprofissional e disciplinar na atenção à criança obesa. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Reconhecendo a necessidade da equipe multiprofissional no tratamento disciplinar da 
obesidade infantil  
- Aumentando as chances de sucesso no tratamento da obesidade infantil através de cuidado 
integrado com profissionais especializados  
- Encontrando apoio no acompanhamento multiprofissional 

- Contando com equipe multiprofissional da UBSF para persuasão das famílias  
- Encontrando no trabalho em equipe e disciplinar uma forma dinâmica para trabalhar com 
crianças obesas  
- Inovando e alcançando sucesso no cuidado multiprofissional à criança obesa através da 
interconsulta  
- Pontuando atuação do nutricionista no tratamento de crianças obesas 

- Revelando a nutrição como especialidade mais acessível para cuidar de criança obesa  
- Considerando essencial a inclusão do nutricionista nas unidades da ESF para 
desenvolvimento de atividades preventivas e tratamento próximo de obesos 
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- Revelando que considera ser importante o PSF contar com profissionais especializados 
como psicólogo para conversar com as crianças 

 

 

A interação, nesta categoria, aparece como propriedade essencial para o cuidado de 

enfermagem e o seu envolvimento com os profissionais especializados. As chances de obter 

sucesso no tratamento são aumentadas de acordo com o envolvimento dos profissionais 

especializados. Os dados sugerem que a equipe auxiliaria na persuasão das famílias a 

incorporar os hábitos de vida saudáveis, aumentar o nível de vigilância no tratamento e se 

tratar de uma forma dinâmica para trabalhar com crianças. Dentro dessa equipe, o enfermeiro 

é incluído como parte indispensável e desenvolve parcerias com os demais profissionais para 

cuidar da criança obesa. A interação profissional também age como forma de apoio aos 

enfermeiros nesse processo, e inclui o apoio dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família 

(NASFs) presentes na ABS. 

 
 

[...] Por isso que é importante o trabalho multiprofissional, porque hoje não dá pra 

fazer saúde o enfermeiro sozinho, o médico sozinho. Faz um bom tempo que a gente 

entendeu que nenhum de nós é tão bom quando todos juntos[...] Eu domino um 

pouco da minha área de enfermagem, o médico domina mais a questão das 

doenças[...] O nutricionista é ideal pra fazer a dieta balanceada[...] A gente tem hoje 

um mundo de criança com transtornos psicológicos grandes[...] Então ninguém 

melhor que o psicólogo pra acompanhar isso[...] Ninguém melhor que um educador 

físico pra orientar o tempo da caminhada, de qual esforço e pique. É claro que uma 

equipe multiprofissional aqui vai só ajudar, cada um vai ter o seu papel. A gente faz 

uma orientação de obesidade,e é impossível falar de atividade física, de dieta, do 

autocuidado, mas quando cada um exerce um papel, fica mais fácil e algumas coisas 

que tenho aprendido com a nutricionista e com a psicóloga, às vezes posso passar 

numa consulta individual, mas por orientação que tive de outros profissionais. A 

importância é sem sombra de dúvida, fundamental de cada um da equipe. Acho que 

cada um tem o mesmo valor dentro desse processo. E08 
 
 
 

[...] Quando o NASF é completo pela equipe, o trabalho flui melhor. Em relação à 

equipe, quando a gente trabalha com o educador físico, a gente divide as funções[...] 

Quando o fisioterapeuta está, ele faz alguns exercícios e trabalha muito em conjunto 

com o educador[...] É mais fácil trabalhar em equipe do que só[...] Acho a 

enfermagem indispensável[...] O enfermeiro pode trabalhar na conscientização, 

primeiramente, eu vejo muito pelas salas de espera que a gente tem, o que os 

enfermeiros fazem, eles explicam o que é obesidade, como prevenir. PS04 
 
 
 

Os pais também entendem a importância da atuação da equipe multiprofissional para 

auxiliar na orientação à família sobre a problemática da obesidade, como se pode ver no 

discurso: “[...] Porque é um incentivo a mais no posto e na maternidade (COI). Se o posto 

agisse junto com o COI, com certeza ia ajudar mais, porque ia ter mais gente orientando [...]” 
 
C02. 
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Em outro contexto, o enfermeiro sente a necessidade do psicólogo compondo a 

equipe de saúde, para atuar em uma equipe multiprofissional e assistir crianças obesas. É 

possível identificar, nas famílias obesas, transtornos psicológicos passíveis de tratamento, 

como a compulsão alimentar. Da mesma forma, os danos psicossociais consequentes da 

obesidade na infância são frequentes e carecem de intervenção profissional para prevenir 

danos maiores no futuro. Também as famílias se sentem despreparadas para lidar com os 

problemas associados à obesidade na infância, como a aparência, a compra de roupas para as 

crianças e a forma de as crianças se verem. Por esses motivos, o psicólogo é considerado 

necessário para que as famílias permaneçam no tratamento, pois a desistência tem sido 

evidenciada, nos dados, também pela pouca habilidade das famílias de como vencer 

transtornos psicológicos e emocionais das crianças, diante dos desvios nutricionais e das suas 

consequências na sociedade. 

 
 

[...] Mas é importante ter um acompanhamento multiprofissional, porque estamos 

vendo a questão da visão holística mesmo[...] Vendo o todo, não o foco da doença, a 

obesidade mórbida da criança. Porque mexe com a criança em todos os aspectos. O 

aspecto psicológico dela vai influenciar muito. Ela vai tirar aquele alimento. Às 

vezes, é uma briga que está acontecendo em casa, os pais estão se separando, estão 

usando drogas ou a mãe que não está nem aí. Então ela está fazendo do refúgio dela 

o alimento. Então tem que ter esse preparo todo com a equipe, esse cuidado... E04 
 
 

Pra mim é difícil cuidar de uma criança assim, quando eu vejo ela querendo se 

arrumar pra sair, que ela coloca uma coisa, coloca outra e nem tudo combina, ela se 

chateia, chora. Pra gente que é mãe, isso é constrangedor ver um filho assim. Acho 

que no PSF deveria ter um profissional adequado, com psicólogo, pessoas 

preparadas pra conversar com a criança, até com a mãe mesmo pra que a criança 

não fique tão constrangida com sua gordura[...] C01 
 
 

Também foi destacado o papel do nutricionista no cuidado à criança obesa, como 

essencial. Nesse parâmetro, os nutricionistas surgem como necessários e acessíveis nas 

UBSFs, e como profissionais que deveriam compor a equipe básica da UBSF; é importante a 

facilidade de acesso da população a esses profissionais, por proporcionarem maior alcance na 

mudança no estilo de vida. O nutricionista foi visto como profissional em que a população 

tem maior credibilidade para promover mudanças nas famílias, atuando de forma 

indispensável à ABS. 

 
 

Já trabalhei em unidades que tinham nutricionista, e era muito mais fácil quando 
tinha esse profissional lá, porque lá nós já conseguimos fazer um acompanhamento 

maior. Quando uma mãe tem um profissional nutricionista que pode dar as 

orientações, ela se sente mais (como posso dizer), apoiada pra fazer o 
acompanhamento, se sente mais segura porque vai ter uma dieta, um plano alimentar 
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bem direitinho pra ela poder colocar em prática. Então, quando se tem esse 
profissional nas unidades, tem mais chance. E06 

 

 

A disponibilização de profissionais nutricionistas e psicólogos, na UBSF, para 

assistir à criança obesa parece ser uma realidade distante do que os participantes têm 

vivenciado na prática da ABS. Contudo, é consenso que as crianças obesas, bem como as suas 

famílias precisam do suporte psicológico e do nutricionista. 
 

A identificação de transtornos psicológicos associados ao ganho ponderal é uma 

evolução no cuidado da obesidade na infância, uma vez que rompe com a percepção de que o 

tratamento da doença está associado unicamente à perda de peso. A presença do nutricionista 

também demonstrou ser fundamental para conquistar a confiança dos pais, no processo de 

cuidar, e para transmitir a responsabilidade e compromisso do sistema de saúde com a 

reabilitação da criança obesa. 
 

Como proposta para alcançar o tratamento multiprofissional com a inclusão de 

profissionais da nutrição e psicologia, surge nos dados um exemplo de trabalho disciplinar e 

multiprofissional, desenvolvido na ABS, que tem alcançado sucesso no cuidado à criança 

obesa e respaldado a enfermagem a atuar de forma efetiva, assumindo o seu espaço com essa 

clientela. Trata-se da interconsulta: é uma estratégia que visa alcançar as crianças obesas a 

partir de consultas participativas, individuais e em grupos, e atividades educativas em grupos, 

além de oferecer espaços para discussão e troca de experiência das mães e crianças com 

obesidade. 
 

Além das consultas com cada profissional da equipe multidisciplinar, a interconsulta 

é um momento em que todos os profissionais de saúde disponíveis na unidade e no NASF se 

unem em uma consulta individualizada a um paciente que necessita de acompanhamento 

multiprofissional. Tem como principal problemática abordada a obesidade. Nesse momento 

de consulta multiprofissional com o paciente, os profissionais se unem, discutem e contribuem 

para o tratamento do paciente, de forma que este recebe novas instruções, sugestões e são 

estabelecidas metas que se adaptem à realidade em que o paciente está inserido. 

 
 
 
 

[...] A gente começou a sentir necessidade de fazer um atendimento[...] E como 

funciona essa interconsulta? No dia da interconsulta, são todos os profissionais que 

a gente tem disponíveis na unidade na mesma consulta, no mesmo momento, com o 

mesmo paciente. Então, por exemplo, na ultima sexta-feira de cada mês pela manhã, 

tem interconsulta. Então, nessa sexta vai estar o paciente, a nutricionista, a assistente 

social, o fisioterapeuta, o psicólogo, o médico e a enfermeira. Cada um vai abordar 

o paciente naquele caso, na sua área específica. Por exemplo, o que eu como 

enfermeira posso contribuir com ele? E aí a psicóloga vai entrar e perceber o que 
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está acontecendo[...] A nutricionista também, na mesma hora. Eu vou fazendo uma 

pergunta a ele, e também a psicóloga já pode intervir. A psicóloga faz uma pergunta, 

e a nutricionista já pode falar também e diante daquela consulta, todos os 

profissionais intervêm com aquele paciente, é um único paciente, individual[...] 

Diante da interconsulta individual é o fisioterapeuta, psicólogo, médico, e aí vai 

traçar metas praquele paciente, qual é a prioridade praquela situação e traçamos 

metas. No outro mês, ele vai voltar pra interconsulta e a gente vai ver daquelas 

metas que foram estabelecidas o que deu certo ou não, quais as dificuldades, e a 

gente vai tentando trabalhar nisso. E08 
 
 

 

Esse espaço da interconsulta é disponibilizado ao usuário, a fim de que tenha contato 

com todos os profissionais para sanar dúvidas, esclarecer dificuldades encontradas no 

tratamento e causas associadas ao fracasso/sucesso das metas. Também inclui reuniões em 

grupos, onde os pacientes podem observar a existência de outras pessoas em situação 

semelhantes à deles, e esse é o momento em que eles compartilham com liberdade os 

fracassos, sucessos, motivos de desânimo e alegrias. 

 
 

E uma vez por mês a gente tem um grupo da interconsulta, com todos os pacientes 

que estão em interconsulta dentro de um auditório. E cada um vai falar das suas 

dificuldades, avanços, dos retrocessos, o que conseguiu, o que fraquejou, o que eles 

acham que não cumpriram, qual é a meta[...] Então, na unidade a gente tem a 

interconsulta, que é individual e tem a de grupo uma vez por mês também. No 

grupo, esse encontro é com todos os profissionais e com todos os pacientes da 

interconsulta e é mais um momento também de descontração, de brincadeira, mas 

cada um vai dizer, como se fosse um AA, cada um vai dizer o que avançou, o que 

conseguiu, o que não deu certo, por que estão decepcionados ou não, se estão 

felizes, e a gente tenta ir fazendo, tem um momento de grupo e um momento 

individual[...] No grupo de interconsulta para a obesidade, cada um se pesa, vai dizer 

se ganhou ou se perdeu peso. Os que perderam peso ficam muito felizes e vão dizer 

por que acham que perderam peso, fez isso ou fez atividade física; os que não 

conseguem perder peso ou continuam do mesmo jeito, é nesse espaço que vão dizer 

que exageraram no final de semana, em festas, comeram docinho, bolo e realmente 

não está conseguindo[...] É um momento em que cada um desabafa o que foi que 

sentiu, quais as angústias. E os que perderam peso servem de motivação praqueles 

que não perderam[...] E no grupo a gente quase não tem participação, a gente deixa 

que eles que falem, que dominem, que contem as experiências, a gente só faz mais o 

controle de fala, mas é pouca a participação da gente no grupo[...] A gente tenta 

fazer um momento de encontro mesmo, de descontração, de troca, de riso. O grupo é 

mais para que eles vejam que não estão sós, que tem outras pessoas na mesma 

situação. Mas as intervenções principais são dentro da consulta individual mesmo. 

E08 
 

 

Assim, a partir da interconsulta, é possível compreender que os usuários têm mais 

credibilidade no atendimento com especialistas, na perspectiva de que o paciente adere 

melhor ao tratamento ao sentir-se amparado por uma equipe (não dispensando ou 

minimizando as ações do enfermeiro) e que recebem um cuidado integrado e com alto poder 

de resolubilidade. Destaca-se, nessa estratégia, a disponibilização de um espaço onde os 

pacientes interagem uns com os outros e com os profissionais de saúde, a fim de adequar o 
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tratamento nutricional à realidade em que vivem. Paralelamente, direcionam-se ações 

individuais (ou metas) que são tangíveis, visto que antes foi discutida a melhor solução de 

acordo com o contexto em que o paciente está inserido, e isso reflete diretamente na resposta 

da família ao cuidado dispensado a esse paciente. 
 

Diante da preocupação que a obesidade tem gerado em todos os envolvidos nesse 

processo, e da negligência em atuar de forma efetiva e com alcance das crianças obesas, o 

trabalho multiprofissional, desenvolvido em parceria e com interação, apresenta-se como 

facilitador para que se rompa com a negligência e se alcance a família obesa, através do 

cuidado de enfermagem. 

 
 

 

5.1.3.2 Contando com centro especializado de referência para o cuidado de criança obesa 
 
 

 

Os centros especializados no cuidado de crianças obesas são estratégias para cuidar 

de pacientes pela participação de uma equipe multiprofissional. Em grande parte dos casos, 

eles alcançam resultados positivos, bem como um acompanhamento contínuo. Nesta 

subcategoria, são discutidas as necessidades destacadas pelos participantes da 

disponibilização e acesso facilitado aos centros especializados e explicitados no Quadro 16 

alguns conceitos sobre esse aspecto. 

 
 

QUADRO 14: Códigos da subcategoria 3.2. - Contando com centro especializado de 
referência para o cuidado de criança obesa. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Observando resultados positivos e envolvimento da criança e da mãe no tratamento 
multiprofissional no centro especializado  
- Referenciando crianças obesas ao centro de especialidade  
- Descrevendo a equipe do centro especializado com médico, enfermeiro, nutricionista e 
preparador físico e dizendo que alcançou a perda de peso  
- Afirmando ter gostado do tratamento e receber boa assistência dos profissionais  
- Relatando que o filho ficou interessado no tratamento realizado no centro 
especializado 
 

 

Na equipe multiprofissional, também foi destaque nos dados analisados a presença 

do centro especializado para tratamento da obesidade infantil como referência para 

encaminhamentos de crianças obesas na ABS. Esse é um meio de promover cuidado 

especializado, em um único local, e com interação multiprofissional, de forma a se obter 

sucesso no tratamento de crianças obesas. Os resultados encontrados foram positivos, e o 
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centro se mostrou como lugar propício a referenciar crianças obesas, para que essas recebam 

orientações sobre práticas saudáveis de vida. Alguns enfermeiros desconheciam as atividades 

do Centro de Obesidade Infantil (COI) no município, mas mesmo assim concordaram que a 

presença de um local especializado auxiliaria no cuidado à criança obesa. “[...] Existe uma 

equipe que trabalha só com criança obesa, então esse é o caminho mais rápido de acesso aos 

profissionais especializados, a equipe especializado no assunto e geralmente a gente 

encaminha e é atendido lá[...]” E02 

 

Se a gente tivesse um acesso, tipo um centro de saúde, um local de referência talvez, 

não sei, centralizado, mas que ali naquele local de referência que a gente tivesse 

acesso aos profissionais e os recursos necessários para essa mudança, eu acredito 

que existiria uma adesão, porque existiria uma questão de acreditar no serviço, ele 

existe e ele funciona. E07 
 
 

Eu vim aqui ao ISEA [local onde funciona o centro especializado] e a médica me 
indicou a fazer o tratamento com a equipe multidisciplinar, enfermagem, 

nutricionista e educador físico[...] Ele perdeu bastante peso, gostei bastante, fui 

muito bem assistida e ele também se interessou. Fomos orientados a fazer educação 
física, as coisas que ele gostasse[...]. C04 

 

Contudo, um aspecto negativo da interação entre os profissionais especializados diz 

respeito ao alcance de serviço especializado com ajuda de terceiros. Algumas mães sentiram 

dificuldade de acesso aos centros especializados, sendo necessário o auxílio de profissionais 

internos destes para conseguir atendimento, já que as vagas são limitadas. Além disso, alguns 

gestores também destacaram que facilitavam o acesso de alguns pacientes mais graves a 

profissionais especializados através da marcação de consulta. Isso mostra que a interação com 

equipe multiprofissional é positiva e essencial, obtém sucesso no tratamento e pode alcançar 

resultados mais rápidos; contudo, algumas vezes precisa de auxílio de outros para conseguir 

acesso, que se apresenta como difícil e insuficiente na ABS, como revelam os discursos a 

seguir: 

 
 

A gente sabe que tem um grupo no ISEA com a Dra. Carla, que acompanha, mas 

nem todo mundo tem acesso, porque não é pequena a quantidade de pessoas, ela não 
tem como acompanhar a população de Campina Grande lá, é complicado[...] A 

marcação não é fácil[...]. E09 
 
 

[...] Aqui em Campina a gente ouve comentários do ISEA, que tinha um centro de 

obesidade, algo desse tipo com uma endocrinologista, mas não teve essa relação 

com as equipes de passar uma coisa bem estruturada, com fluxo; essa é uma 

dificuldade que a gente encontra, de não existirem as políticas ou, quando existem, 

não são passadas para as equipes de uma forma que a gente conheça, como se dá 

essa política, o fluxo, que a gente possa manter essa relação de modo a melhorar 

essa assistência a crianças que estão com sobrepeso ou obesas. E03 
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Era difícil conseguir esse programa, eu sabia que tinha aqui no ISEA, mas eu não 

tinha despertado pra procurar, além de ser difícil conseguir uma vaga. Eu consegui 

através de uma amiga minha que encaixou minha filha pra fazer esse 

acompanhamento pra ver se ela consegue perder peso. E eu estou aqui pra ver se dá 

certo. C01 
 
 

Dessa forma, compreende-se a necessidade de novos planejamentos para 

disponibilização de centros especializados que favoreçam o tratamento multidisciplinar para 

crianças obesas e concentrem, em um único local, a assistência necessária a essa população. 

Essas iniciativas auxiliariam os pais na permanência do tratamento; eles contariam com uma 

equipe integrada e de fácil acesso, localizada em um mesmo espaço físico, evitando múltiplos 

deslocamentos para atendimento da criança por todos os profissionais envolvidos. O 

investimento em trabalho multiprofissional parece ultrapassar o aumento do quantitativo de 

profissionais na assistência básica de saúde, uma vez que implica em elaboração de estratégias 

que viabilizem o cuidado da obesidade infantil, como, por exemplo, a implantação de centros 

especializados que atendam toda a demanda. 

 
 
 

5.1.4 Categoria 4: Vislumbrando novas perspectivas para o cuidado do enfermeiro 
 
 

 

Dentro das perspectivas demonstradas pelos participantes sobre o processo de 

cuidado de crianças obesas, as dificuldades associadas, as ausências dos envolvidos no 

sistema de saúde e das possibilidades de alcançar sucesso por meio do trabalho em equipe, foi 

possível descrever algumas expectativas de atuação para a enfermagem na ABS. 

Paralelamente à priorização das estratégias preconizadas nacionalmente e programas seletivos 

para tratamento de algumas doenças na UBSF, observam-se sinais de que está surgindo uma 

preocupação com a obesidade na infância e algumas ações, mesmo que pontuais e primárias, 

têm sido implementadas na tentativa de alcançar crianças com essa problemática e prestar 

cuidado. 
 

Diante das expectativas da atuação do enfermeiro com crianças obesas, os enfermeiros 

demonstraram pouco saber sobre qual a sua atribuição no cuidado dessa população. A 

descrição das funções dos demais profissionais de saúde, componentes da equipe 

multiprofissional, foi feita com naturalidade; contudo, relatar funções específicas de 

enfermagem pareceu uma solicitação penosa e com necessidade de reflexão, antes de 

descrever os cuidados pertinentes ao enfermeiro nas entrevistas. 
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Dessa forma, nesta categoria é possível captar algumas perspectivas e estratégias dos 

enfermeiros para cuidar das crianças com obesidade. 

 
 
 

 

Figura 12: Categoria 4 – Vislumbrando novas perspectivas para o cuidado do enfermeiro. 

Natal – RN, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4.1 Atuando como suporte à UBSF para ser porta de entrada ao cuidado da criança 

obesa 

 
 

 

A atuação de enfermagem na UBSF é próxima da comunidade. Quando se reflete 

sobre a função do enfermeiro como “porta de entrada” da UBSF, sugere-se que o enfermeiro é 

o primeiro contato da comunidade com a ABS, o articulador com os demais serviços de saúde 

oferecidos à comunidade e com os profissionais de saúde. Para a criança obesa, o enfermeiro 

atua na captação e, assim, estabelece uma relação primária com esse paciente e mantém 

proximidade com as famílias (Quadro 15). 
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QUADRO 15: Códigos da subcategoria 4.1. - Atuando como suporte à UBSF para ser porta 
de entrada ao cuidado da criança obesa. Natal- RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Descrevendo a enfermagem como porta de entrada da UBSF para crianças obesas  
- Descrevendo dependência do enfermeiro para instituir projetos por ser mais próximo da 
comunidade e ser a porta de entrada da população ao sistema de saúde  
- Detectando a enfermagem como porta de entrada para a ABS  
- Justificando depender do enfermeiro por ser esse o profissional com contato com a 
população e que faz o acompanhamento 

 

 

Para os enfermeiros, a UBSF é a porta de entrada da saúde para a população. Para os 

demais profissionais da saúde, os enfermeiros fazem essa função em todo o atendimento à 

população, incluindo a criança obesa, porque atuam na captação e detecção das crianças com 

obesidade, como pode ser observado no discurso que se segue. 

 

[...] O cuidado de enfermagem é basicamente a porta de entrada para as crianças que 

têm o problema de obesidade infantil. Onde trabalho, é justamente pela enfermeira 

onde se detecta o problema[...] O enfermeiro realmente é a porta de entrada pra 

tratar essa criança[...] A enfermeira também é a porta de entrada pra esses grupos, é 

por onde o paciente chega, é pra enfermeira que a grávida vai fazer o pré-natal, a 

lactante vai fazer todo tipo de atendimento e acompanhamento da criança e dela 

mesma, pós-parto. É com o profissional de enfermagem que a gente precisa estar 

acompanhando, é por ele que chegam os pacientes que realmente precisam[...] O 

enfermeiro é realmente a âncora dentro da unidade, é quem é a porta de entrada, 

quem referencia[...] O enfermeiro é realmente a porta de entrada, não tem outro 

termo. É por onde chega, onde se detecta a criança com obesidade infantil[...] O 

enfermeiro é de grande importância pra isso, porque sozinhos os outros profissionais 

não conseguem detectar isso, porque o enfermeiro é quem faz essa triagem pra 

gente, quem diz quais são as crianças que realmente precisam. Se não fosse o 

enfermeiro, a gente ficaria de uma forma sem saber quais os pacientes a atender, 

ficaria perdido, na verdade. PS05 
 
 

Para essa dimensão, o enfermeiro se posicionar como porta de entrada é importante 

pelo fato de esse profissional atuar como primeiro atendimento às crianças, com as famílias, e 

como principal ator na captação e detecção da criança e seus desvios nutricionais, como a 

obesidade. 
 

Ao assumir essa posição, o enfermeiro é capaz de conhecer a população da área em 

que atua e pode, assim, planejar e instituir projetos de intervenção a crianças obesas, 

facilitando e estimulando a participação de outros profissionais da ABS. 

 
 

Quando o paciente chega à unidade, tem que passar primeiro pela Enfermeira[...] O 

que eu vejo que elas fazem, primeiro quando o usuário chega, procura, vai 

diretamente para a Enfermeira[...] Existe a possibilidade de atuar também com 

crianças obesas desde que eu tenha a porta aberta[...] A abertura que eu falo é na 

questão de eu ter chegado, dei a ideia e a Enfermeira abraçou a causa[...] Porque eu 

dependo da sua ajuda, porque você é que a Enfermeira, você é a que está com o 

contato com elas, você é que faz o acompanhamento[...]. PS03 
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Também assumindo a porta de entrada da UBSF, o enfermeiro pode manter 

proximidade com as famílias e comunidade, o que lhes facilita o acesso e incentivo a 

participarem de tratamentos, conscientizando-as da importância de prevenir e tratar obesidade 

ainda na infância. 

 
 

Querendo ou não, a enfermeira acaba sendo mais próxima da família[...] 

Infelizmente a maior parte dos médicos que estão na atenção básica é porque 

acabaram de se formar e não passaram na residência ou porque já está cansado da 

especialidade e vão pro PSF pra ficar parados. Então, não têm tanto cuidado com a 

comunidade, com a população e vários segmentos de que a atenção básica cuida 

como a enfermeira[...] A gente sabe que a enfermagem é quem tem o contato maior 

com a comunidade[...] A gente tem um exemplo de um ACS que veio deixar um 

menor infrator pra cumprir pena social aqui. Eu me apresentei como a médica da 

unidade, me ofereci pra recebê-lo, já que a enfermeira estava ausente no momento, 

mas ele disse que queria falar com a enfermeira, porque ela que passa a maior parte 

do tempo na unidade, e a pessoa preferia deixar a responsabilidade com a 

enfermeira. PS02 
 
 
 

Assim, o enfermeiro precisa ter essa dimensão de articulador das ações de saúde, dos 

profissionais da saúde com a comunidade, para que o cuidado à criança obesa possa fluir e ter 

resolutividade e efetividade em sua operacionalização na ABS. 

 
 
 

5.1.4.2 Rompendo os limites da UBSF para captar e acompanhar crianças obesas 
 
 

 

A captação de crianças obesas na ABS mostrou-se ser uma tarefa difícil para os 

enfermeiros. Isso está associado, principalmente, à falta de cobertura de saúde às crianças 

maiores de 2 anos. As crianças que permanecem em atendimento são mais facilmente 

identificadas com excesso de peso e encaminhadas para os cuidados necessários. Contudo, 

determinadas estratégias estão sendo reveladas como facilitadoras desse processo, e algumas 

dessas requerem dos profissionais da UBSF a ação de sair dos limites dos postos de saúde e 

partir em busca de crianças com desvios nutricionais. 
 

Assim, nesta categoria, foram captadas nos discursos as estratégias mais usadas na 

atualidade para captar crianças, em todas as faixas etárias, com obesidade, como: Programas 

de Saúde na Escola, visitas domiciliares, atividades educativas em grupos e a obrigatoriedade, 

requerida pelo governo federal, de visitas semestrais às famílias que recebem incentivo 

financeiro, para recadastramento. Alguns códigos são descritos no quadro a seguir. 
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QUADRO 16: Códigos da subcategoria 4.2. - Rompendo os limites da UBSF para captar e 
acompanhar crianças obesas. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Alcançando sucessos e fracassos nas palestras de educação em saúde através de grupos 

- Avaliando a criança e seu estado nutricional nas visitas domiciliares  
- Revelando o trabalho de enfermagem em palestras educativas para reduzir a falta de 
adesão e no resgate dos desistentes  
- Desenvolvendo projetos com gestantes e pensando sobre possíveis projetos com crianças  
- Considerando importante a formação de grupos com lactantes e gestantes para prevenção 
da obesidade na infância  
- Buscando estratégias para alcançar crianças maiores de 2 anos: PSE e rodas de conversa 

- Extrapolando os limites da UBSF e ampliando o cuidado nas escolas 

- Sugerindo assistência a maior de 2 anos através do PSE e Bolsa Família  
- Atuando como educadora física no PSE ou em ações educativas e alcançando sucesso 
apesar das dificuldades 

 

 

Esta subcategoria ganha destaque nas novas perspectivas do cuidado de enfermagem 

a crianças obesas. As ações, aqui descritas permitem ao enfermeiro romper com as estruturas 

de atendimento em ambulatório e maior envolvimento da população nas ações de saúde, de 

forma lúdica e espontânea, oferecendo espaço para questionamentos, compartilhamento de 

experiências positivas ou negativas no tratamento da obesidade, o que é muito importante para 

a permanência e incentivo à continuidade do acompanhamento multiprofissional. 
 

A partir das atividades de educação em saúde realizadas em grupos, apesar das 

dificuldades de frequência dos pais nessas ações de saúde, é possível romper as influências 

dos fatores culturais sobre alimentação saudável presentes na comunidade, bem como 

diminuir a falta de adesão ao tratamento e resgatar os desistentes. É possível observar essas 

premissas nas falas a seguir. 

 

 
Como enfermeira, a principal coisa que posso fazer para agir nesse fator cultural é a 

educação mesmo[...] Mas eu acho que o principal, eu como enfermeira, é trabalhar 

com educação, eu acho que não teria nada melhor, que surtisse um efeito melhor, 

mesmo que a longo prazo, talvez não fosse a curto prazo, talvez fosse a longo prazo, 

seria trabalhar[...]. E02 
 

 

[...] Muitas vezes [a enfermeira] pode trabalhar a parte de alimentação com palestras 

educativas, tentando fazer esse controle na criança[...] Eu não sei se a partir do 

momento que ele [a família] não está aderindo, na atenção básica, se esse 

enfermeiro, que tem mais esse conhecimento, poderia ir com essas mães e resgatar 

para que voltem ao atendimento[...] Porque como a enfermeira conhece a 

comunidade[...] Ela tem como fazer com que essas mães, como conhecer, passar 

isso, para que elas adiram mais ao programa. PS01 
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Também é possível incluir os cuidadores das crianças, e prevenir obesidade em 

grupos de gestantes, puérperas e em grupos de idosos, hipertensos e diabéticos, como forma 

de perpetuar a mudança no estilo de vida da família. Assim, a partir dos dados foi possível 

revelar que as ações de educação em saúde em grupos perpassam limites de sucessos e 

fracassos, e é preciso se arriscar e superar as dificuldades para alcançar resultados. 

 
 

A gente tem muito problema aqui pra atividade educativa; se a gente marcar, só 

vêm se tiver lanche e presente[...] Mas a gente sempre fala, porque a gente tem 

sempre hipertenso, diabético e adultos obesos, sempre fala sobre alimentação aqui 

nas palestras, em toda palestra que a gente faz[...] Porque não só crianças, mas os 

adultos são mal alimentados também aqui na região[...] Eles assistem muito também 

esses programas sobre saúde; quando a gente faz a palestra, eles têm conhecimento, 

questionam também. A gente sempre fala sobre alimentação e mostrando a eles, que 

são pais, avós, tios, que se não cuidarem da crianças, elas vão passar pelo que eles 

estão passando agora[...] Falo muito pras gestantes também isso[...] Digo que se a 

avó fizer isso, o neto dela vai ser hipertenso e diabético. Então, algumas delas 

começam a proibir as filhas de darem mingau pro bebê, mas ainda tem pessoas 

resistentes[...]. E09 
 

 

Os enfermeiros demonstraram compreender a importância da formação de grupos 

para orientar os pais sobre a obesidade na infância; contudo, o discurso sugere que essa é uma 

atividade rotineira nos outros grupos, como hipertensos, diabéticos, gestantes e saúde mental; 

mas os enfermeiros têm uma percepção errada de que essa é uma ação cabível apenas ao 

nutricionista. Diferentemente, os pais consideram as atividades de educação em saúde como 

parte do cuidado do enfermeiro, e acreditam que os filhos respondem de forma favorável a 

esse tipo de atividade na ABS. 

 
 

Em relação às palestras, nós temos os grupos de hipertensos, diabéticos e saúde 

mental, que são mensais; o grupo de gestantes[...] A gente procura trazer temas 

variados, inclusive alimentação, e outros temas relacionados à hipertensão, diabetes, 

saúde mental[...] São temas que eles próprios solicitam, na reunião a gente sempre 

pergunta se alguém quer propor algum tema pra gente trabalhar no próximo mês[...] 

E a gente tenta puxar deles algumas dúvidas, tenta trabalhar de forma espontânea, 

deixar as pessoas bem à vontade pra colocar suas dúvidas e também trabalha com 

dinâmicas. Em relação aos pais, a gente teve antes um grupo criado por uma 

nutricionista sobre obesidade, todo mês a gente fazia a atividade educativa, mas esse 

grupo não foi em frente porque a nutricionista saiu, porque a chave era ela[...] Era 

um grupo bem interessante, mas infelizmente não prosseguiu. E10 
 

 

As pessoas da saúde poderiam orientar, poderia ser até com panfletos, mostrando 

exemplos e orientar a mãe e a criança antes que aconteça, porque não precisava ver 

que está muito gorda pra chegar e dizer isso, que tirasse um dia, uma palestra, 

alguma coisa que orientasse[...] Se tivesse palestras sobre isso eu compareceria e 

tentaria se envolver. C01 
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Outra estratégia utilizada para captar e incluir ao tratamento crianças maiores de 2 

anos foi o cadastramento de saúde das famílias beneficiadas pelo programa de incentivo 

financeiro do governo federal (Bolsa Família): “O que veio ajudar a gente foi o bolsa família, 

porque no mês da ação prioritária, a gente faz peso, altura, IMC e vê como está a situação da 

criança...”. E11. As famílias que recebem o incentivo financeiro têm, por obrigatoriedade, a 

renovação do cadastro semestral realizado nas UBSFs juntamente com uma avaliação de 

saúde de toda a família. Os enfermeiros das UBSFs que atendem essa população podem 

converter a obrigatoriedade imposta pelo programa em oportunidade para avaliar, tratar, 

cuidar, acompanhar e resgatar crianças maiores de 2 anos ao atendimento de enfermagem, em 

consultas periódicas. Dessa forma, o programa Bolsa Família foi adotado pelos enfermeiros 

da ABS como estratégia para captar desvios nutricionais na população e iniciar um cuidado 

específico, incluindo as crianças obesas. 

 
 

[...] O acompanhamento também do Bolsa Família busca contemplar não só o 

aspecto da busca pelo benefício, de zelar a necessidade do paciente vir ao posto 

preocupado na intenção de perder ou não o bolsa família, porque ele vem aqui mais 

buscar pelo zelo desse benefício, de não ser vetado. Mas a gente sempre tenta, pelo 

menos o atendimento de enfermagem, a gente busca cuidar mesmo dessa visão do 

paciente, da saúde como um todo, a visão holística e, nisso, a gente contempla os 

dados de saúde relacionados às questões padrões de obesidade, de sobrepeso, de 

padrão adequado da alimentação, se está tudo ok, dentro do padrão normal. E04 
 

 

O Programa de Saúde na Escola é relativamente antigo na ABS. Instituído no ano de 

2007 com uma política intersetorial entre o Ministério da Saúde e da Educação, visa atender 

crianças, adolescentes e jovens de forma integral pelas equipes de saúde da família. Apesar 

disso, a partir dos discursos, é possível perceber que ainda são poucas as UBSFs que adotam 

essa política: “Eu não trabalho ainda com o programa de saúde na escola porque eu estou aqui 

há mais de seis meses, não completou um ano ainda e eu descobri recentemente que tem uma 

escola na minha área, mas eu ainda não tive a oportunidade de ir lá para trabalhar[...]” E02. 
 
No entanto, demonstra, pelos discursos de alguns enfermeiros, ser uma área em ascensão na 

ABS e uma forma de acesso às crianças maiores de 2 anos, para promover ações de detecção e 

monitoramento dos desvios nutricionais na infância, bem como com encaminhamentos para 

serviços especializados. 

 
 

Quanto ao programa de saúde na escola desde o ano retrasado, a gente sentiu 
necessidade. Nesse ano se tornou obrigatória a participação das equipes de saúde na 

escola, mas até o ano passado era facultativo[...] A gente desenvolveu na própria 

unidade uma ficha com peso, altura, todas as medidas, doença de infância, cartão de 
vacina[...] A gente vai todo mês na escola, mas uma vez por ano a gente faz de todas 
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as crianças peso, altura, IMC, glicemia e verifica a pressão arterial. A gente 

verificou de todas as crianças[...] E a gente se surpreendeu porque[...] encontrou 

umas 15 a 20 crianças com glicemia alterada, de 200 até 300 e pouco, de 160, 130. 

A gente tem ação na escola[...] E uma vez por ano a gente verifica em todos os 

alunos, no começo e no fim de ano, aferição de peso e IMC[...] Como a escola é 

dentro da nossa área, mas nem todo mundo que estuda lá é da minha área (tem 

pessoas que são de bairros vizinhos), a gente criou uma carta de referência e de 

todas essas que a gente encontrou alteradas, a gente preencheu a ficha e referenciou 

pra o PSF da área pra que eles fizessem uma consulta e passou esses dados pra 

Secretaria de Saúde pra que eles avisassem aos PSFs que essas crianças iam chegar 

lá[...] Tem o mês que a gente trabalha só alimentação saudável, outro a gente 

trabalha higiene, cada mês a gente dá uma prioridade[...] Uma vez por mês a gente 

vai na escola com um tema diferente, alimentação saudável, atividade física, 

obesidade[...] A gente procura sempre a orientadora educacional da escola pra ela 

dizer qual a necessidade dela[...] Vai de acordo com a necessidade que a escola 

apresenta, a gente tenta fazer um cronograma junto com a escola. A diretora diz que 

é muito feliz de ter a gente por lá, pois disse que muita coisa a gente conseguiu... A 

gente também chama os pais, pra fazer orientações pra eles[...] A gente orienta a 

criança, mas precisa que o adulto venha também. E08 
 

 

Os discursos demonstram também que os enfermeiros pouco conhecem sobre o 

objetivo do PSE. Enquanto que uns acreditam se tratar de um programa que incluía apenas 

escolas municipais (“Não temos também o PSE. Esse programa é pra escolas municipais e na 

nossa área não tem escolas municipais. Só tem uma escola estadual e não contemplada ainda”. 
 
E05), outros desenvolvem trabalhos nas zonas rurais com abordagem nas necessidades mais 

prevalentes na população; contudo, é necessário pensar na prevenção da obesidade na 

infância, visto que este não é mais um problema só da zona urbana, mas alcança todas as 

populações e faixas etárias. 

 

[...] Nós não fazemos o PSE. Eu faço no sítio, porque temos uma âncora, que é o 

sítio Marinho, que atendemos lá toda quinta-feira, lá tem uma escola, e nós fazemos 

esse trabalho na escola do sítio, da área rural, da parte rural. Na urbana, que é o 

nosso atendimento no Glória, não temos escola, não tem escolas na nossa área de 

abrangência. Então não atuamos ali, mas no sítio sim. O programa que fazemos é 

parceria com os professores, diretora da escola, e vamos para palestras educativas, 

levamos vacinas, oferecemos a cobertura vacinal. Levamos parte da saúde bucal, já 

levamos kits, às vezes com escova de dentes, creme dental, sabonete, para mostrar a 

questão da importância da higiene. Mostramos a importância de ir ao posto de 

saúde, cuidar das saúde dos dentes, da boca, do corpo. Então nosso trabalho é mais 

educativo e preventivo. Não trabalhamos a obesidade ainda não. Por não ter 

necessidade, nessa escola da zona rural. E07 
 

As visitas domiciliares, apesar de serem uma prática já difundida na ABS, quando se 

trata de estratégia para captar crianças obesas são pouco utilizadas; contudo, também foram 

citadas como formas de alcance e avaliação das crianças obesas. 

 

A família e a criança são objeto de toda essa mobilização, articulação pra que se 

consiga estilo de vida saudável. Para a enfermagem cabe visitar, acompanhar essa 
criança na casa, que é o que a atenção básica faz e que o hospital não pode fazer, 
porque é um nível de assistência diferenciado, mas a atenção básica consegue ter 
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essa continuidade, ela atende na unidade e acompanha na casa, porque quando a 

gente faz a visita domiciliar, a gente sabe a realidade na qual a criança está inserida, 

a gente vai ver onde ela mora, o que ela come, o recurso financeiro que ela tem, o 

que ela pode comprar, o que ela pode ter acesso ou não, a gente tem a continuidade 

desse serviço. Então, conhece o contexto sócio-econômico da criança e a gente tem 

como fazer esse acompanhamento. No hospital, você recebe uma criança doente ou 

pra uma intervenção cirúrgica, e você nunca vai entrar no contexto sócio-

econômico, a criança está ali no período que esta sob seus cuidados, depois a 

rotatividade é grande, não tem como dar uma continuidade[...] A gente vai visitar 

pra incentivar, estimular, sugerir, dar ideias do que ela pode usar[...] A gente só pode 

fazer isso quando conhece o contexto sócio-econômico no qual a criança vive. E07 
 

 

É importante destacar que todas as estratégias aqui citadas foram descritas como 

importantes para captar crianças obesas; contudo, na maioria dos casos, foram poucos os 

indicativos de que estariam sendo implementadas na prática. Os motivos associados estão 

inseridos em outras categorias, como a sobrecarga de trabalho, resistência dos pais, falta de 

incentivo governamental, entre outros. 

 
 
 

5.1.4.3 Estabelecendo vínculo com as famílias para o cuidado da criança obesa 
 
 

 

Nesta subcategoria, é possível perceber que os participantes destacam o vínculo 

como estratégia a ser adotada pela enfermagem, a fim de manter o cuidado com as famílias de 

crianças obesas de forma próxima e com diálogo (Quadro 17). Nesse sentido, a estratégia do 

vínculo demonstra ter uma relação de conhecimento da realidade contextual em que as 

famílias estão inseridas, de forma que compreendam que os profissionais de saúde se 

importam com a obesidade na infância e se envolvem nesse tratamento, com vistas a 

minimizar a falta de adesão das famílias às mudanças nos hábitos de vida sugeridos, 

identificar habilidades, trabalhar com as limitações e para que as famílias compreendam o 

problema da obesidade na infância. 

 
 
 

 

QUADRO 17: Códigos da subcategoria 4.3. - Estabelecendo vínculo com as famílias para o 
cuidado de criança obesa. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Rompendo as barreiras e envolvendo os cuidadores de crianças obesas nas ações de saúde, 
estabelecendo vínculo  
- Exaltando a atuação do enfermeiro no atendimento na UBSF com proximidade do paciente 

- Apostando na insistência como base para o sucesso do cuidado a crianças obesas  
- Estabelecendo vínculo com a comunidade através de conversas informais, sinceridade e 
disponibilidade de contatos pessoais 
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- Mantendo diálogo com as famílias para esclarecer dúvidas no tratamento da obesidade 

- Cuidando com vistas ao alcance de respostas para famílias  
- Estabelecendo vínculo da enfermagem com a população e relação de confiança com os 
usuários para provocar mudanças e maximizar a adesão ao tratamento  
- Considerando proximidade e contato do enfermeiro com as famílias da comunidade 

 

 

Um aspecto bastante explorado pelos participantes foi a dificuldade em manter as 

crianças e suas famílias no tratamento. Segundo os dados, esta é uma das maiores dificuldades 

de cuidar de crianças obesas, conforme apresentado em categorias anteriores. Por outro lado, 

o vínculo e o estabelecimento de relação de confiança entre os profissionais de enfermagem e 

as famílias também foi destaque como estratégia para minimizar o risco do abandono das 

famílias ao tratamento e para provocar mudanças nos hábitos familiares, sendo demonstrado 

na fala a seguir. 

 
 

Acho que nós enfermeiros, por termos uma abertura maior, as mães conseguem se 

soltar mais com a gente, dizer as coisas de casa. Às vezes, elas vão pra nutricionista, 

mas têm vergonha de dizer que não compram a fruta porque não têm o dinheiro, e 

pra gente elas já dizem isso, não têm essa aproximação com a nutricionista como 

elas têm com a gente, então acho muito importante a nossa orientação, a gente tem 

uma percepção maior de captar o problema[...]. E10 
 

 

A confiança das famílias surge, diante dos dados, como aspecto que precisa ser 

conquistado pelos enfermeiros da ABS. Isso se faz necessário a partir de consultas de 

enfermagem com espaços abertos e com tempo para estabelecer um diálogo sem barreiras. 

Também por meio de conhecimento da realidade social, econômica e cultural das famílias, 

para indicar um plano terapêutico condizente com o retrato da família e não pela imposição de 

protocolos para o alcance de resultados rápidos. 

 
 

Eu acho que era importante o acompanhamento de enfermagem porque ela não 

ficaria solta e ia ver que tinha alguém que estava se importando, sabendo se ela 

estava seguindo realmente as orientações ou não[...] Então a gente tava ali para 

ajudar, se elas sentissem alguma dificuldade, a gente perguntava o que tava sendo 

mais difícil, a gente dava todo apoio, a consulta da gente era muito importante 

porque a gente dava todo apoio e a gente tinha muito mais tempo de conversar com 

elas na consulta da gente do que a médica. Tinha tempo suficiente para ela expor as 

dificuldades[...] é muito importante nesse sentido[...] Mas a consulta de enfermagem 

era importante nesse sentido de ajudar, de ter abertura, mais tempo para conversar 

com a mãe, porque na obesidade infantil depende da mãe e do pai[...]. E01 
 

 

[...]na hora da consulta[...] Nessa hora faço uma investigação, observo os tipos de 

alimentação, o que é que a mãe realmente está dando,de preferência sem expor 

nenhum julgamento, porque a gente sabe que se a gente for julgar a mãe percebe, e 

as vezes ela nem vai dizer a verdade para você[...] Então é melhor você ir despido de 

qualquer julgamento, porque para mim eu sei o que está acontecendo, mas nessa 
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hora da conversa, da investigação a gente tem que ser bem imparcial, não emitir 
muito as opiniões do que é certo fazer “isso”, “você está fazendo errado”[...] Não! 

Escuto, vejo tudo que a criança tem para me dizer, se a criança está acima, está 
crescendo, está com sobrepeso, está aumentando de peso sempre[...]. E02 

 

 

Os pais afirmaram ser necessária a relação deles com o enfermeiro, e para eles isso 

significa estar perto e auxiliar nas mudanças sugeridas pela equipe de saúde no estilo de vida 

da família. Também se apresenta como amparo às famílias e suporte para alcançar sucesso na 

perda de peso e esclarecer dúvidas dos pais sobre o tratamento. Os pais consideram 

importante o estabelecimento de vínculo com as crianças e a família para auxiliar no 

tratamento e acompanhamento de crianças obesas. A mãe demonstra que tem dúvidas sobre o 

assunto e que não compreende totalmente a dieta que buscou seguir e que a enfermagem seria 

uma ótima opção de profissional de saúde para atuar no auxílio para adesão da criança e da 

família nas mudanças de hábitos. 

 

[...] A enfermagem também poderia ajudar dessa forma, conversando, orientando[...] 
De chegar e conversar com a criança, ter aquela simpatia, ganhar a confiança da 

criança, incentivar ela a fazer uma dieta, o que ela comer, ajudar a mãe na falta de 
conhecimento da dieta, se fosse o caso[...] As pessoas da saúde poderiam 

orientar[...] na verdade, eu me sinto desamparada[...]. C01 
 

 

Conquistar a confiança, manter proximidade, estabelecer diálogo, manter um espaço 

aberto nas consultas de enfermagem, conhecer o cotidiano, a situação socioeconômica e 

cultural das famílias, disponibilizar contatos pessoais e oferecer uma palavra de ânimo foram 

algumas ações que indicaram a possibilidade de minimizar o abandono e aumentar o acesso 

da comunidade aos profissionais de saúde; isso é importante no tratamento, de forma a 

oferecer um espaço para sanar dúvidas e/ou a falta de conhecimento sobre a obesidade, 

permitindo assim um espaço aberto nas consultas, para que as famílias sintam-se à vontade 

para permanecer no tratamento, mesmo em meio aos fracassos e vacilos. 

 

[...] Sempre eu procuro me informar sobre o hábito da família[...] A gente conseguiu 

captar tudo isso da população perguntando, conversando, eu não gosto de dizer o 

que a pessoa deve dar logo de cara, eu pergunto antes o que ela tem em casa, como é 

a rotina alimentar da família. Eles vão dizendo do que gosta e eu nunca repreendo, 

vou escutando e conversando, traçando o perfil do que aquela família consome. 

Pergunto se eles já provaram outras coisas e depois ofereço um cardápio para a 

criança e pra gestante também[...] Quando estou fazendo o cardápio, algumas mães 

dizem que não consomem porque não têm como comprar[...] Gosto muito de escutar 

e depois vou traçando até a gente chegar num ponto que dá certo[...] E eu escuto os 

cuidadores, tento conversar com eles, digo que a gente vai fazer um teste, que eles 

precisam confiar em mim, vamos tentar. E no mês seguinte peço que elas falem, 

com sinceridade, pergunto se elas ofereceram o alimento, se só uma vez, e elas me 

dizem se ofereceram só uma vez, se cansaram, a gente tenta escutar pra ver o que 
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fazer e sempre registra pra que a médica, a nutricionista possa ver o que foi ofertado, 
quantas vezes, se teve paciência, se na casa tinham outras crianças e ficou 

preocupada com os outros[...]. E11 
 
 
 

Há indícios de que a criança recua diante de uma consulta inflexível e rígida, sem a 

escuta ativa e participação da realidade em que a família vive. Permanecer no tratamento é 

necessário para alcançar sucesso, mesmo que esses sejam passos lentos e progressivos. Nesse 

momento, entende-se que o fato de a família perseverar no tratamento já lhe confere parte do 

sucesso no longo percurso para o enfrentamento da obesidade. 

 

[...]Eu comecei a levar para o nutricionistas do COI e do posto, só que o 
nutricionista do posto é bem mais rígido do que o daqui[...] E a minha filha se 

adaptou melhor à nutricionista daqui [COI][...]. A minha filha desistiu de ir ao 

nutricionista do posto, parou de ir porque acha ele bem mais rígido[...]. C02 
 
 
 

Assim, o vínculo se apresenta como uma perspectiva nova, não no sentido de recente, 

já que estudos demonstram sua eficácia desde tempos anteriores, mas sim pela necessidade de 

implantação dessa estratégia com crianças obesas, surgindo na dimensão de necessidade 

contemporânea requerida pela alta e crescente incidência da obesidade infantil. 

 
 
 

5.1.4.4 Fomentando alternativas para cuidar da criança obesa 
 
 

 

Diante da escassez de profissionais capacitados e especializados na UBSF, os 

profissionais vêm, mesmo que de forma lenta e preliminar, desenvolvendo trabalhos 

alternativos buscando suprir essa carência. Esses trabalhos têm o objetivo de facilitar o acesso 

da população obesa aos profissionais especializados, rompendo com a burocracia para 

marcação de consultas, evitando longas esperas por atendimento com nutricionistas, educador 

físico, endocrinologista, entre outros. Os códigos do Quadro 18 revelam alternativas, a partir 

das entrevistas, para enfrentar a obesidade infantil. 

 
 

QUADRO 18: Códigos da subcategoria 4.4. - Fomentando alternativas para cuidar da criança 
obesa. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Estabelecendo parcerias com as instituições de ensino superior para desenvolvimento de 
cuidado integral e sem bloqueios burocráticos  
- Convertendo a obrigatoriedade de avaliação de saúde para programa de incentivo 
financeiro em oportunidade de receber na UBSF famílias para promoção da saúde 
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- Ultrapassando o limite da forma ideal de prestar apoio especializado e unindo esforços dos 
médicos e enfermeiros para cuidar de crianças obesas  
- Inovando no atendimento multiprofissional especializado a partir da interconsulta 

- Associando trabalho de enfermagem e graduandos de IES 
 

 

A partir do estabelecimento de parcerias com Instituições de Ensino Superior, é 

oferecido espaço nas UBSFs para estágios supervisionados, de forma a aumentar o 

quantitativo de nutricionistas disponíveis para a população. Isso tem auxiliado de forma 

positiva o acesso da população com facilidade aos profissionais da nutrição e aumentado a 

proximidade destes com a comunidade, de forma que esta possa conhecer mais sobre as 

funções e aspectos positivos dos nutricionistas disponíveis à população. Essa estratégia 

poderia ser adotada pelas UBSFs e alargada para todas as especialidades. 

 
 

A gente tem uma experiência[...] De trabalhar com estagiários de nutrição aqui. No 

semestre anterior, a gente teve estagiários de nutrição, de fisioterapia, de farmácia e 

de enfermagem[...] Eles faziam acompanhamento tanto através de consulta, eram 

encaminhados pela equipe[...] E a questão dos trabalhos em grupo; eu convidei pra 

que eles fossem comigo pras escolas, com trabalhos nas escolas que a gente tem e 

até os grupos que a gente formou, grupo de obesidade, que no início a gente deu esse 

nome de grupo de obesidade[...] A marcação é um pouco demorada[...] Por isso que 

no caso da nutrição quando disseram que vocês vão ter estagiários de nutrição nós 

abraçamos realmente com força mesmo, porque ajuda, ajuda bastante. Não só na 

obesidade infantil, mas dos hipertensos, diabéticos que nós trabalhamos essa questão 

alimentar, a orientação alimentar[...]. E03 
 

 

A gente dentro de 15 dias consegue marcar. Eu fiz uma parceria com uma 

universidade de ensino superior aqui da cidade que tem um curso de nutrição, e eu 

consegui dois turnos de nutrição em todas as minhas equipes[...] Notei que isso foi 

um avanço grande, primeiro porque as nutricionistas vão pras unidades e eu pedi pra 

elas se envolverem em todas as atividades, de grupos educativos, não só no 

atendimento clinico, mas nos grupos de hipertensos, diabéticos, nas escolas. Elas 

fazem oficina de antropometria, e o que elas estão conseguindo diagnosticar é muito 

bom, de obesidade. G01 
 
 
 

Outra estratégia utilizada pelos profissionais de saúde de uma UBSF, citada nos 

dados, foi a interconsulta. Essa estratégia foi descrita na categoria “interagindo com a equipe 

multiprofissional e disciplinar no cuidado à criança obesa”, mas pode ser visualizada também 

nesta subcategoria, uma vez que os profissionais especializados são mantidos nas UBSFs sem 

precisar despender muito tempo para uma comunidade específica. Esta é uma forma de 

agilizar o atendimento especializado e atingir a necessidade da família, e é uma perspectiva 

nova para cuidar de crianças obesas através de uma alternativa tangível para alcançar serviço 

especializado a essa população. 
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Fomentando novas alternativas para cuidar de crianças obesas, médicos e 

enfermeiros têm unido esforços para atuar na busca por resultados positivos em um contexto 

de deficiência de profissionais especializados como psicólogos, nutricionistas, preparador 

físico, entre outros. As ações realizadas em conjunto por médicos e enfermeiros são uma 

opção distante do ideal para o cuidado de crianças obesas, uma vez que, por ser uma doença 

de ordem multifatorial, a melhor alternativa seria a disponibilidade de atendimento 

multiprofissional para todos, sem trâmites burocráticos. Contudo, com o pouco quantitativo 

desses profissionais disponíveis na ABS, manter o atendimento pelos profissionais da base da 

UBSF é uma possibilidade importante e necessária para manter a criança obesa em uma 

assistência de saúde. 

 
 

[...] Devido à dificuldade da gente marcar com o endocrinologista, quando a gente 

detecta, a gente sempre acompanha aqui, quando o caso é obesidade, a gente ficar 

orientando em relação à alimentação, se encontrar dificuldade de marcar para a 

endocrinologista. A médica também pede os exames pra ver se tem algum problema 

endocrino, hipertireoidismo, alguma coisa. Dependendo da avaliação, fica fazendo 

algum acompanhamento[...] se a gente detectar alguma coisa em relação a peso, 

alimentação, a gente pode agendar ela com um espaço de tempo menor[...] Quando 

tem alguma anormalidade, a gente atende em conjunto, eu levo pra médica, 

converso com ela e a gente decide o que é melhor. E10 
 

 

Assim, mesmo diante das dificuldades encontradas na ABS para alcançar serviços 

especializados e garantir um atendimento integral à criança obesa, os enfermeiros têm 

desenvolvido alternativas que podem ter grande impacto na obesidade infantil e 

perspectivar mudanças no cuidado de enfermagem a essa população. 

 
 

 

5.1.4.5 Desenhando o cuidado sistematizado por meio de projetos de intervenção 
 
 

 

Pensar em projetos de intervenção é idealizar perspectivas de um cuidado que gere 

impacto na atenção às crianças obesas. Como descrito em categoria anterior, a obesidade tem 

sido uma temática pouco desenvolvida na ABS, por conta da priorização de cuidados 

direcionados às estratégias preconizadas nacionalmente. Desenvolver projetos de intervenção 

significa atuar na dimensão da necessidade da população. Nesse sentido, a palavra ‘desenhar’ 

remete a estruturar, instituir, organizar cuidados que atinjam a população e os seus problemas 

de saúde pública, com vistas a prevenir, tratar e reabilitar a saúde do indivíduo (vide códigos 

do Quadro 19). 
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QUADRO 19: Códigos da subcategoria 4.5 - Desenhando o cuidado sistematizado por meio 
de projetos de intervenção. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS 
 

- Sentindo a ausência de um cuidado sistematizado de enfermagem com crianças para 
minimizar abandono da UBSF e criar oportunidade para fornecer orientações em saúde  
- Descrevendo ferramentas teóricas que subsidiem a prática de enfermagem no crescimento 
e desenvolvimento da criança  
- Elaborando projetos de intervenção para a obesidade na infância com apoio do NASF e 
Pastoral da Criança  
- Planejando trabalho de vigilância com crianças para detecção da obesidade  
- Realizando cuidado a crianças obesas de forma amadora, sem projetos de intervenção 
planejados previamente  
- Mantendo interação do nutricionista com enfermeiro para planejar atividades de impacto 
para a comunidade 

 

 

Esta subcategoria sugere ser necessária a inclusão de um cuidado sistematizado para 

a enfermagem. Sem essa forma de cuidado, a enfermagem tem prestado assistência pontual e 

casual às crianças obesas sem, contudo, desenvolver projetos que as atinjam. Em algumas 

áreas, é possível perceber uma maior prevalência de crianças com baixo peso se sobrepondo à 

obesidade; contudo, a maior parte dos entrevistados sugeriu estar atuando em áreas com 

quantitativo relevante e crescente de crianças com excesso de peso, apesar de não prestar 

cuidado efetivo a essa população. Assim, para essas áreas de risco da obesidade infantil, é 

necessário um planejamento estratégico do enfermeiro para captar, cuidar e acompanhar essa 

população. 

 

[...]Pra poder as enfermeiras terem esse olhar direcionado a todo ciclo de vida da 

criança, ou seja de 0 a menor de 11 anos, elas precisariam ter uma sistematização, 

porque soltas as crianças não vão pro posto pra enfermeiro[...] Se tivesse uma 

sistematização, dizendo que as crianças a partir de dois anos precisam vir 

semestralmente pra consulta de enfermagem, independente de estar doente, porque a 

gente pode orientar varias coisas a uma criança[...] Isso permitiria que uma 

abordagem holística fosse identificado o sobrepeso. G01 
 
 

 

O diagnóstico situacional do território de cada unidade, pra que a equipe se debruce 

sobre o perfil epidemiológico daquela unidade, quem são, quantos são os agravos de 

saúde pra se fazer projetos de intervenção[...] A gente precisa que os nossos 

profissionais que estejam lá na ponta, eu digo novamente que precisa ter o perfil 

epidemiológico pra se fazer o projeto de intervenção[...] Uma ferramenta que se 

possa trabalhar, alinhar a conduta terapêutica de acordo com a necessidade de cada 

território[...] cada equipe se debruce diante da sua realidade e busque dentro dos 

manuais do Ministério e/ou quando necessário, dentro da própria Secretaria de 

Saúde[...] A gente tem que ter o perfil epidemiológico do seu território. G03 
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Ferramentas teóricas para subsidiar a prática de enfermagem, bem como um 

planejamento estratégico e a interação com os nutricionistas são necessários para elaborar 

atividades de impacto à população. Sem essas ferramentas, a enfermagem não exerce um 

trabalho de vigilância à criança em todas as faixas etárias e não consegue alcançar os obesos. 

 
 
 

5.1.5 Categorias 5: Movendo-se nos cenários do cuidado do enfermeiro 
 
 

 

O cenário em que o enfermeiro está inserido para prestar cuidado à criança obesa 

revelou ser um ambiente com limitada organização física, teórica, material e estrutural, onde a 

obesidade parece não ser tratada como doença crônica não transmissível, e os enfermeiros 

encontram-se distantes do cuidado por falta de planejamento da situação territorial em que 

atuam. Esta categoria é composta pelos códigos relacionados às atividades de gestão (global, 

nacional, estadual e local) e do enfermeiro para cuidar de crianças obesas. Percebe-se que as 

subcategorias têm relações entre si e são causas e consequências umas das outras, gerando um 

ciclo de cuidado incipiente a essa população específica. 
 

A partir do contexto em que o cuidado da obesidade está inserido é possível perceber 

a interação entre as lacunas existentes nos níveis de gestão, de fornecimento de recursos e de 

planejamento da enfermagem para trabalhar especificamente com essa população. Pensar 

sobre o ambiente em que esse cuidado é dispensado a essa população é enfatizar que os 

enfermeiros estão envoltos por situações que dificultam o seu caminhar com naturalidade e 

liberdade para detectar, acompanhar, tratar e reabilitar crianças obesas e suas famílias. 
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Figura 13: Categoria 5 – Movendo-se nos cenários do cuidado de enfermagem. Natal – RN, 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.5.1 Identificando suprimento insatisfatório de recursos 
 
 

 

O recurso aqui abordado diz respeito àquilo de que se lança mão para vencer uma 

dificuldade ou embaraço. É algo a que se recorre para auxiliar em atividades de cuidado de 

enfermagem à criança obesa na ABS. Nesse contexto, a enfermagem está pouco abastecida de 

recursos físicos, materiais, estruturais e teóricos para cuidar da obesidade infantil (Quadro 

20). Os poucos recursos tem impacto negativo e é encontrada como uma realidade contextual 

em que a equipe de saúde está inserida para atender as necessidades das famílias obesas. 

Nesta subcategoria, a precariedade de recursos para suprir a necessidade de atendimento de 

enfermagem à família com crianças obesas é uma marca do cenário local, e pode ser vista nos 

códigos abaixo e nas entrevistas dos participantes. 

 
 

QUADRO 20: Códigos da subcategoria 5.1 - Identificando suprimento insatisfatório de 
recursos. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Lamentando não contar com instrumentação e tecnologia necessárias para proporcionar o 
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cuidado à criança obesa  
- Incapacitando a UBSF para cuidar de casos de obesidade por limitações de recursos físicos 
e materiais  
- Considerando difícil, sem estímulo, capacitação e estrutura física para cuidar de criança 
obesa  
- Percebendo falta de incentivos governamentais para dar suporte ao enfermeiro no cuidado 
à criança obesa  
- Destacando ausência de apoio governamental e programas específicos para dar suporte ao 
cuidado da obesidade  
- Reconhecendo necessidade de avanços sociais e políticos no cuidado ao obeso 

 

 

Compreende-se que os enfermeiros estão atuando em um espaço físico, teórico, 

instrumental e material precário. Significa dizer que o ambiente de trabalho do enfermeiro não 

permite um cuidado qualificado e integral à criança, pela falta de espaço físico para 

desenvolver programas de educação em saúde e ações de saúde com as crianças da área, como 

relatam a seguir: “A nossa sensação às vezes é de impotência, porque nós não conseguimos 

mudar como gostaríamos de mudar[...] porque não temos os recursos”. E07; “A gente não tem 

um local, até pra fazer atividade educativa aqui é complicado por conta do tamanho do posto, 

e a gente não tem outro local pra fazer”. E09; 

 
 

Falta às vezes material para trabalhar. O tensiômetro quebra e a gente não tem. O de 

criança deu defeito e demora pra chegar o novo. O de adulto também. São essas 

coisas assim[...] Estrutura também, a gente não tem um lugar pra fazer palestra, pra 

colocar o grupo, sentar e conversar sobre o assunto, a gente não tem um canto, a 

unidade é muito pequena. E05 
 
 
 

A disponibilização de recursos materiais para atender crianças é insuficiente e a 

manutenção de equipamentos com danos é difícil, o que não permite um diagnóstico de 

enfermagem preciso e um acompanhamento holístico da situação de saúde da criança 

atendida. Além disso, a maior parte dos enfermeiros se considera despreparada para atuar no 

cuidado à criança obesa, o que indica quantidade insuficiente de recursos teóricos e 

tecnológicos para subsidiar essa prática. 

 
 

[...] A gente não tem um aparelho para medir a pressão arterial infantil, então não 

mede! Eu não sei qual é a pressão arterial do meu paciente, e é importante. Eu só 

trabalho com as medidas antropométricas e nada mais. Eu vou só diagnosticar que 
ele está em um grau de obesidade mas todo o resto que pode vir acompanhado com 

essa obesidade eu não vou saber. Eu vou depender de outros setores. E02 
 

 

Como enfermeira, me sinto despreparada para cuidar dessas crianças. Porque nunca 
tive treinamento pra isso. Só recebi um manual que veio do Ministério da Saúde e 
que não contempla a realidade da gente. Totalmente fora da nossa realidade. Então, 
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totalmente despreparada. Em primeiro lugar, acho que o município deveria ter um 
programa relacionado a isso, para resolver esse despreparo. Trazer isso e fazer 

treinamento conosco. E deve ter algum recurso, alguma coisa a mais que eu 
desconheço pra trabalhar com crianças obesas. E05 

 

 

Outra dificuldade estrutural está no deslocamento das famílias por longas distâncias 

físicas entre a comunidade e o atendimento especializado. Para receber esse nível de 

atendimento, necessita-se de deslocamento para áreas distantes, uma vez que não é oferecido 

nas UBSFs ou em áreas próximas do atendimento, o que é inviável para algumas famílias e 

requer das famílias recursos financeiros suficientes para, com certa frequência, se deslocarem 

para tratamento com profissionais especializados. Este é um dos motivos associados à baixa 

adesão das famílias ao cuidado de crianças obesas, visto que a estrutura física não otimiza o 

fluxo de cuidado. Assim, o deslocamento geográfico torna-se ineficiente para atendimento 

especializado às crianças com obesidade, como pode-se observar no discurso a seguir: 

 
 

A rede também é muito fragilizada, porque tem uma nutricionista que atende lá no 

Centro de Saúde das Malvinas, que é muito distante daqui; então, não tem uma rede 

que se organiza no intuito de dar esse suporte pra gente naquelas coisas que a gente 

precisa de um apoio profissional que ajude a gente nessa convenção alimentar e 

tudo mais[...] Pra gente encaminhar pra uma nutricionista de um bairro longe, 

dificilmente os usuários vão. E11 
 
 

É possível identificar que, diante da falta de recursos materiais, estruturais, físicos e 

teóricos, os enfermeiros se sintam despreparados e incapazes de prestar o cuidado às crianças 

obesas na ABS. O contexto em que o enfermeiro está inserido não favorece a prática do 

cuidado ao obeso em toda a integralidade e multidimensionalidade. Os dados demonstram 

serem necessários investimentos governamentais que deem credibilidade ao profissional 

enfermeiro na abordagem preventiva, de acompanhamento e reabilitação dos indivíduos com 

obesidade infantil e suas famílias para serem assistidos na ABS. 

 
 

 

5.1.5.2 Refletindo sobre a obesidade infantil no âmbito da gestão de saúde 
 
 

 

O “palco” em que a obesidade está sendo gerida necessita de reflexão. A doença tem 

se destacado mundialmente como problema de saúde pública, mas não tem recebido impacto 

favorável na população de forma a reduzir os índices. O investimento dos gestores de saúde 

no cuidado à criança obesa na ABS tem sido inconsistente com a intensidade da problemática, 

e cabe nesta categoria destacar os códigos revelados nos dados (Quadro 21) que 
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demonstraram a pouca ou nenhuma ação de contrapartida dos gestores de saúde em todas as 
 

esferas governamentais. 
 

 

QUADRO 21: Códigos da subcategoria 5.2 - Refletindo sobre a obesidade infantil no âmbito 
da gestão de saúde. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Citando a ausência de políticas desenvolvidas para auxiliar a enfermagem no 
acompanhamento da obesidade  
- Explicando que as poucas políticas que existem não são propagadas para as equipes para 
manter uma relação de referência e contrarreferência para melhorar na assistência  
- Sugerindo uma capacitação para todos os profissionais da UBSF para trabalharem com 
criança obesa  
- Atribuindo os entraves a gestores municipais e nacionais 

- Justificando que o PSF não tem um trabalho específico voltado para a obesidade infantil  
- Revelando não ter funções discriminadas do enfermeiro para tratar com obesos e o que 
tem é estímulo à alimentação saudável, mas não específico para obesidade para todos os 
grupos 

 

 

A abordagem dos gestores de saúde, em todas as esferas governamentais, não tem 

priorizado a obesidade infantil como área de atenção à saúde. Falta contrapartida do governo 

federal para instituir, avaliar e supervisionar ações de saúde voltadas à obesidade de forma 

que alcancem rigor no cuidado à criança obesa pelo enfermeiro, partindo da premissa de que o 

enfermeiro atua na ABS sob organização governamental das áreas de saúde. “O problema é a 

gestão, o problema é governo, é a administração, daqueles que fazem a política de uma cidade 

ou de um país. Você vê que o problema é bem mais amplo[...] Como enfermeira que cuida de 

crianças obesas, eu me sinto preocupada”. E07 

 

[...] Essa é uma dificuldade que a gente encontra, de não existirem as políticas ou, 
quando existem, não são passadas para as equipes de uma forma que a gente 

conheça, como se dá essa política, que a gente possa manter essa relação de modo a 

melhorar essa assistência a crianças que estão com sobrepeso ou obesas. E03 
 

 

Da mesma forma, a obesidade tem sido considerada pelos gestores como grande 

preocupação mundial, mas não tem investimento específico que priorize o cuidado de 

enfermagem ao obeso na prática da ABS, como é feito com outras DCNTs, de forma a 

alcançar impacto na prática e consequente redução dos índices. Assim, os enfermeiros sentem 

a ausência dos incentivos governamentais de suporte ao profissional no cuidado à criança 

obesa, sendo expresso através da falta de apoio e colaboração, também da gestão municipal. 
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Minha leitura sobre o assunto é muito pouca, só esse manual que chegou e alguma 

coisa da universidade, que eu não me lembro mais, já faz tantos anos, e também 
porque no meu trabalho na enfermagem não tem o PSF essa função específica, a 

gente não trabalha com isso. A gente faz o trabalho de acordo com o pouco que a 

gente sabe. Não tem: é função da enfermeira fazer isso e isso com o obeso, não tem.  
É função da enfermeira estimular alimentação saudável, pronto, assim te, em todos, 
não só nos obesos, em todos. É uma coisa que pode afetar os obesos, mas não é 

direcionado. E05 
 

 

É uma tônica forte hoje essa questão da obesidade em toda faixa etária, está se 

discutindo isso em todos ambientes, no país e fora. É algo atual, embora vejo 

particularmente como algo em que precisamos avançar muito[...] Acho que tem 

muita coisa pela frente[...] Acho que é algo a ser trabalhado cotidianamente como 

uma política de gestão[...] Quem consegue avançar em algum país, tem que ser algo 

de uma perspectiva mais ampla. Acho que ainda estamos engatinhando nisso. A 

obesidade é um problema sério e as coisas continuam acontecendo. G04 
 

 

É importante que haja instrumentalização desse cuidado e avanços sociais e políticos 

para atender a criança obesa na ABS. Existe a falta de investimento em capacitação, como 

também baixos incentivos governamentais para desenvolvimento de programas específicos e 

instrumentos teóricos para dar suporte ao cuidado do enfermeiro à obesidade na infância. 

 
 

Uma proposta seria essa questão de depois montar uma capacitação para os 

profissionais, todos os profissionais. A enfermagem está mais próxima dessa 

realidade de trabalhar com a questão da promoção da saúde, com a educação. Os 

profissionais médicos estão muito na questão, hoje, como falei, está mudando, mas 

estão muito na questão clínica, na questão ambulatorial, mas para gente da 

enfermagem é mais fácil, mesmo assim, a gente não tem uma capacitação. Então 

seria uma proposta, porque eu sinto dificuldade nesse sentido, porque a gente 

trabalha de forma que a gente segue os protocolos. Agora a gente buscando a nossa 

orientação por si só, não por uma coisa estruturada. E03 
 

 

Também os espaços físicos não favorecem o estímulo à prática de atividade física 

para todas as faixas etárias, atingindo diretamente as crianças. O Ministério da Saúde tem 

incentivado a implantação de polos de academia da saúde que contam com equipamentos, 

estrutura e profissionais capacitados buscando prevenir e controlar as DCNTs. Contudo, essas 

ações não têm atingido os bairros mais carentes e têm deixado os enfermeiros em um contexto 

difícil para o estímulo da prática de atividade física, uma vez que não há saneamento básico 

nas poucas áreas públicas e a problemática da insegurança dificulta a prática de atividades ao 

ar livre. Algumas vezes, é necessário o auxílio de trabalhos voluntários da própria população 

para ajudar os enfermeiros nesse aspecto. 

 
 
O contexto social da gente não é muito bom. São famílias desajustadas[...] Se 

tivesse grupos de igrejas, o bairro aqui é muito carente, nos bairros melhores tem 
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aqueles grupos de igreja que trabalham com crianças dentro dessa realidade, aqui o 

pessoal é ocioso, não tem terapia de nada, não tem praça com academia. Para o 

pessoal daqui caminhar, eles têm que se deslocar lá pro Plínio Lemos, subindo e 

descendo ladeira, não tem condição, aqui não tem onde criança brincar, só tem rua, 

ladeira, tem muito esgoto a céu aberto, a gente não tem grupo de nada, religioso, 

não tem SAB, não tem nada que possa ajudar. Aqui só tem uma senhora, que é bem 

dinâmica, que tem um grupo de criança pra jogar futebol, só isso, ela queria ajudar 

mais; ela agora está ensinando, corte e costura para as meninas. E09 
 

 

O cuidado apresenta-se como ação sem tantos investimentos governamentais 

específicos para a área, e muitas vezes sem atenção necessária por parte dos órgãos de saúde a 

nível global, nacional ou local, apresentando-se como uma área sem prioridade de atenção, 

mesmo diante da crescente prevalência e do ônus que pode vir a ser gerado para os cofres 

públicos no futuro. O cenário é de dificuldades de continuar no atendimento, seja por falta de 

material, estrutura física da UBSF, instrumental dos profissionais de saúde para avaliação 

adequada da problemática da obesidade. 

 
 

 

5.1.5.3 Apontando a falta de planejamento situacional como limitador para o cuidado do 

enfermeiro 

 
 

 

Partir de um diagnóstico situacional do território em que se atua para captar a 

necessidade da população e atuar de forma direcionada para esse público é uma ação 

necessária em todas as UBSFs. Foi encontrado (Quadro 22) um cenário em que os 

enfermeiros atuam sem saber, ao certo, quanto da sua população infantil é obesa. Assim, 

distante do panorama real da sua população, os enfermeiros têm atendido aos obesos 

unicamente que chegam as UBSFs e perdido o cuidado preventivo e evolutivo do 

desenvolvimento da criança. 

 
 

QUADRO 22: Códigos da subcategoria 5.3 - Apontando a falta de planejamento situacional 
como limitador para o cuidado do enfermeiro. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Descrevendo contexto de poucas crianças obesas na área de atendimento, mas não 
identificando quantas  
- Dizendo que não sabe ao certo quantas crianças obesas tem na área sob gestão 

- Relatando ter crianças obesas em sua área sem ter conhecimento do quantitativo  
- Revelando ter poucos casos de obesidade em crianças na UBSF sem ter um registro ou 
relatório real do quantitativo  
- Dizendo serem necessárias atividades de gestão dos enfermeiros da UBSF em que atuam 

- Explicando que os enfermeiros precisam gerenciar a área para planejar e ter resposta 
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significativa das ações de saúde  
- Descrevendo contexto de casos de obesidade na infância como raros na área de atuação, 
sem base concreta 

 

 

A atuação do enfermeiro é realizada sobre uma base frágil, devido à falta de 

planejamento para detectar e manter a vigilância das crianças obesas na comunidade. Falta 

adequação das ações de saúde desenvolvidas e da situação do território sobre o qual a equipe 

atua. “A gente tem crianças obesas, adolescentes obesos, e a gente sabe que a obesidade é um 

desencadeador de outras doenças, diabetes, hipertensão, na idade adulta”. G01; “É um 

trabalho diferente do trabalho que temos com o adulto. O obeso a gente trabalha mais com o 

adulto, é mais comum. Com crianças são poucos casos”. E05 

 
 

Mas existem casos de obesidade, mas não é um trabalho estruturado, a gente tem 

uma nutricionista, elas realizam um trabalho de acompanhamento, de estímulo à 

atividade física, tem a educadora física junto com a nutricionista e a fisioterapeuta, 

elas fazem um trabalho de acompanhamento, de orientação à criança e à família. Eu 

não sei quantos casos desse tipo existem, mas tem. G04 (grifo do autor) 
 
 
 
 

Nesse contexto, o enfermeiro precisa assumir o papel de gestor e sua habilidade 

criativa e desenvolver projetos de intervenção que tenham impacto sobre a comunidade, de 

forma específica para o contexto de saúde em que está inserido. 

 
 

Um planejamento que pressupõe o alicerce de todas as atividades da estratégia de 

saúde da família[...] Partindo desse principio elementar, a gente vai garantir o 

cronograma de atendimento[...] A gente tem que conhecer todo o universo[...] Esse é 

um princípio básico de um planejamento, partindo disso a gente vê quantos 

hipertensos, diabéticos, saúde mental, pra que a gente organize os grupos de 

atendimento[...] Partindo desse princípio da essência do cuidar, a gente tem que 

gerenciar esse cuidado pra se ter resposta significativa pra necessidade do outro. 

G03 (grifo do autor) 
 
 
 

O planejamento ineficaz dos enfermeiros para cuidar de crianças obesas levou à 

identificação de ações amadoras por não terem uma precisão de quantos são na comunidade, o 

que requer dos enfermeiros atitude de descrição peculiar da população com obesidade infantil 

que se deseja alcançar através de um cuidado integral e específico para cada criança. 
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5.1.6 Categoria 6: Atendendo a preocupação por novos processos do cuidado do enfermeiro 
 
 

 

O processo de cuidar de crianças com obesidade, por parte do enfermeiro, envolve 

uma complexidade de estratégias, a fim de alcançar a integralidade e completude. Pode-se 

dizer, a partir dos dados, que esse processo tem dado os primeiros passos no cuidado à criança 

obesa em busca de atender a preocupação dos enfermeiros com a obesidade. Sem espaço, sem 

autonomia e com sobrecarga de trabalho, o enfermeiro tem encontrado grandes dificuldades 

com o sistema de saúde, como também a resistência das famílias em compreender a obesidade 

na infância como doença e adotar hábitos saudáveis de vida. 
 

Assim, o sentido de ‘novos processos’ está em principiar, iniciar, em fase de 

implantação, introdução de um cuidado sem base teórica eficiente, com os poucos recursos 

disponíveis na ABS e sem disponibilidade de tempo, mas no anseio de suprir uma 

preocupação com crianças obesas que tem surgido na Atenção Básica de Saúde. Também 

como processo de cuidado, encontram-se incluídas nas subcategorias as ações preventivas, as 

consultas de enfermagem, as orientações, o acompanhamento, a avaliação e a concepção de 

que o enfermeiro tem de si mesmo diante da criança obesa. Igualmente, é possível que nesta 

categoria sejam abordadas ações que o enfermeiro tem se esforçado para adotar como parte da 

ABS no cuidado à criança obesa, mesmo diante dos obstáculos e da complexidade que 

permeiam a obesidade na infância, como também a falta de investimento teórico para 

capacitar a classe profissional para isso. 
 

Diante das ações apontadas pelo enfermeiro como realizadas na UBSF e em parte da 

rotina nas consultas à criança obesa, é possível compreender que o enfermeiro minimiza a sua 

atuação. Muitos enfermeiros declararam que as atividades cabíveis à enfermagem no cuidado 

à criança obesa seriam a antropometria, diagnóstico, orientação e encaminhamento, como se 

pode ver no discurso a seguir. Diante da complexidade do cuidado com o qual a enfermagem 

pode se envolver, múltiplas atividades poderiam ser desenvolvidas na busca pela prevenção, 

acompanhamento e tratamento da criança obesa na ABS e sua família. Essa reação pode estar 

interligada aos fatores citados que obstaculizam a livre atuação do enfermeiro para cuidar das 

crianças obesas. “Faço as medidas, vejo que está com obesidade ou o próprio sobrepeso e 

então vou orientar a família[...] E o encaminhamento para o nutricionista[...] Encaminhá-la 

para a médica da equipe de saúde da família, que é a que trabalha comigo” E02. 

 
 
Existem as crianças que vêm para tomar vacina, a gente recebe algumas muito acima do 

peso, daí a gente marca uma consulta[...] Para receber algumas orientações[...] Na 



179 
 
 

 

puericultura, a enfermagem faz o acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento da criança[...] A gente vê tudo, reflexos, comportamentos, a parte 

afetiva, social, a questão da alimentação e vacinas. Se a criança apresenta algum 

problema de saúde, vai para o médico[...] No acompanhamento do 

desenvolvimento, a gente vai medindo e pesando a criança[...]. E05 
 
 
 

Figura 14: Categoria 6 – Atendendo a preocupação por novos processos do cuidado de 

enfermagem. Natal – RN, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.6.1 Abordando prevenção da obesidade infantil no atendimento às gestantes 
 
 

 

Compreende-se que o desenvolvimento de ações preventivas tem impacto positivo na 

população e em sua qualidade de vida. Para a obesidade infantil, trabalhar com prevenção 

significa evitar um grande aumento nos índices de adultos obesos, com doenças coronarianas 

graves, dislipidemias, síndromes metabólicas, entre outros agravos, diminuindo, assim, o ônus 

aos cofres públicos. Essa prevenção da obesidade na infância foi destacada nos discursos dos 

participantes, partindo das consultas às gestantes. Isso abrange cuidado com a amamentação 
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exclusiva até os 6 meses, bem como nos períodos de transição nutricional em crianças a partir 
 

dos 6 meses de vida, como demonstrado nos códigos do Quadro 23. 
 

 

QUADRO 23: Códigos da subcategoria 6.1 - Abordando prevenção da obesidade infantil no 
atendimento às gestantes. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Intervindo precocemente no cuidado a gestantes em pré-natal através da orientação sobre 
aleitamento exclusivo e introdução alimentar  
- Buscando a prevenção da obesidade infantil nas orientações de enfermagem a gestantes 

- Intervindo precocemente através do pré-natal e orientações na fase de introdução alimentar  
- Minimizando riscos de desenvolvimento da obesidade a partir do estímulo à amamentação 
exclusiva  
- Partindo do estímulo à amamentação exclusiva e transição nutricional saudável no cuidado 
a crianças e seu estado nutricional  
- Observando trabalho preventivo realizado pelo enfermeiro com crianças 

 
 
 
 

É perceptível que os enfermeiros compreendem o impacto da prevenção da 

obesidade na infância através das orientações às gestantes no pré-natal, como se pode ver no 

discurso da E07. Os profissionais de saúde e gestores reconhecem o papel da enfermagem na 

sua atuação junto aos pais no trabalho preventivo da obesidade infantil, em consultas pré-

natais e no acompanhamento a partir dos primeiros dias de vida, a partir de orientações sobre 

qualidade nutricional. 

 

Um dos problemas sérios que temos é que as mães não querem amamentar... Com 

isso temos o aumento da obesidade, que não teríamos no leite materno. Porque 

vemos que quando a criança é alimentada exclusivamente com o leite materno ela 

cresce, se desenvolve[...] Ela está se desenvolvendo de forma saudável[...] São 

crianças mais inteligentes, mais saudáveis, mais ágeis, e menos obesas. Então é isso 

que tentamos mostrar para elas[...] Então se temos uma boa adesão ao aleitamento 

materno, nós já temos o controle dessa obesidade também, nós já temos uma 

redução[...] Porque você vê com 15, 17, 18 está com AVC, está infartando? É o que 

ele comia só na adolescência? Não. Nos já sabemos, cientificamente comprovado, 

que é o que ele recebe desde bebê, e o que ele come desde bebê. E quando ele 

chegou com 17, 18 aos, 19, ele infartou ou teve um AVC, porque ele já tem 

colesterol, triglicerídes, porque ele tem gordura em grande quantidade circulando no 

sangue, dentro do seu organismo[...] Levou a complicações pelo estilo de vida, que 

foi ensinado para ele desde bebê[...]. E07 
 

 

[...] Porque elas têm o acompanhamento que é justamente o pré-natal, então aquela 

que já está perto de ter, ela está indo quase toda a semana, e as que estão no início 

ou já no meio da gestação ou vão semanalmente ou vão mensalmente[...] Existe um 
trabalho de acompanhamento da Enfermeira que se chama Puericultura. É uma coisa 

que eles têm desde bebezinho[...]. PS03 



181 
 
 

 

[...] O que observo é que a partir do pré-natal deve-se começar uma orientação. 

Quando o bebê nasce, vai se dando uma continuidade e ampliando isso pra dentro 

das escolas quando a criança chega na idade escolar... Orientamos nas unidades 

através da consulta de pré-natal, a partir dessa concepção de filho, deve-se começar 

esse trabalho pra que essa criança tenha uma alimentação saudável, que seja 

amamentada exclusivamente. Após os seis meses, a alimentação deve ser 

disponibilizada de que forma, e ela deve ser acompanhada na unidade. G04 
 

 

Intervir precocemente nas orientações às gestantes apresentou-se como estratégia em 

destaque no cuidado à criança obesa pelo enfermeiro. Os enfermeiros têm utilizado os espaços 

já determinados pelo Ministério da Saúde, como o acompanhamento pré-natal, para intervir 

precocemente nas orientações às gestantes sobre amamentação exclusiva até os 6 meses de 

vida e alimentação saudável da família. As puérperas também são abordadas e orientadas 

sobre a fase de transição nutricional, de forma que esta seja feita da forma mais saudável 

possível dentro da realidade contextual das famílias. “Na puericultura, é feito todo o trabalho 

de orientação às mães com relação à alimentação das crianças, desde o estímulo ao 

aleitamento materno e seus benefícios, como também a orientação da transição alimentar, que 

eu faço bem direitinho”. E05 
 

Os enfermeiros demonstram esforço nas orientações preventivas da obesidade 

infantil às gestantes e aos seus acompanhantes; da mesma forma, iniciam um cuidado com a 

criança obesa em fase de formação, através da conscientização da família sobre o importante 

papel de adotar e manter um estilo de vida saudável para a criança. 

 
 

A gente tenta passar aquele processo de convencimento, ter uma adesão do pré-natal 

do casal e a gente tenta fazer o possível pra trazer não só a mulher, mas os pais e os 

familiares pra ajudarem a gente, pois a gente trabalha também esse aspecto da 

importância da alimentação, da prática de atividades físicas desde antes e a gente faz 

o despertar também da importância de não ganhar muito peso anteriormente ao 

nascimento da criança, porque a gente sabe que isso vai interferir futuramente. Tenta 

controlar esse ganho de peso pra ver a saúde do bebê e vai acompanhando desde o 

início, estimula o aleitamento materno, pra que quando for necessário fazer a dieta 

de transição, a gente consiga controlar o peso adequado dessa criança. E11 
 

 

Os dados revelam uma preocupação atenuada dos enfermeiros com a amamentação e 

as dietas de transição dos bebês. Essa atuação pôde ser identificada nas entrevistas, uma vez 

que os enfermeiros fazem uso de espaços preconizados nacionalmente para atendimento de 

enfermagem na ABS e direcionam para a qualidade nutricional das famílias na busca, muitas 

vezes frustrada, de mudar o estilo de vida e fazer com que a criança nasça e cresça já em outro 

contexto nutricional e de atividade física. 
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5.1.6.2 Assimilando a consulta de enfermagem como princípio do cuidado à criança obesa 
 
 

 

As consultas de enfermagem da ABS, na atualidade, são instituídas principalmente 

para cuidar de hipertensos, diabéticos, realizar pré-natal, puericultura com crianças até 2 anos 

de idade e atendimento à mulher. A população reconhece que essas são atribuições da 

enfermagem; contudo, pouco se tem detectado consultas do enfermeiro às crianças obesas. Os 

enfermeiros estão iniciando uma percepção de que faz parte das suas atribuições o cuidado a 

essa população, e que precisa ser inserido na rotina das consultas de enfermagem. Assim, esta 

subcategoria revela (Quadro 24) um crescimento e envolvimento do enfermeiro em realizar 

consultas de enfermagem para cuidar da obesidade infantil. 

 
 

QUADRO 24: Códigos da subcategoria 6.2 - Assimilando a consulta de enfermagem como 
princípio do cuidado à criança obesa. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Mantendo-se alerta para a antropometria em crianças e diagnosticando e avaliando desvios 
nutricionais  
- Realizando consultas de enfermagem para captação, antropometria e identificação de 
fatores de risco  
- Avaliando a criança e seu estado nutricional na puericultura 

- Identificando desvios nutricionais em crianças na consulta de enfermagem  
- Realizando antropometria, orientação, acompanhamento até 2 anos de idade e solicitação de 
exames laboratoriais na consulta de enfermagem  
- Atuando pela antropometria, encaminhamentos, esclarecimento às mães dos resultados 
detectados, solicitação de exames laboratoriais e sensibilização das mães de crianças  
- Destacando a caderneta da criança como maior aliado do cuidado de enfermagem 
 

 

A consulta de enfermagem é o espaço onde o enfermeiro se sente capaz para captar 

as crianças com excesso de peso, realizar antropometria, manter-se alerta a desvios 

nutricionais e avaliar a evolução das crianças obesas. Essas foram ações muito citadas nos 

discursos como parte das funções do enfermeiro no cuidado a essa população e isso é 

demonstrado no discurso a seguir, onde uma enfermeira descreve de que forma é feita a 

consulta de enfermagem para a criança obesa. 

 
 

A gente faz a consulta, se for preciso a gente solicita exames dessa criança e vê se 

tem alguma anormalidade, orienta a família quanto à alimentação e, dependendo, se 

faz o encaminhamento pra outro profissional. Se for obesidade, normalmente a gente 

encaminha pra nutricionista e pra endocrinologista. A parte da enfermagem, na 

nossa consulta, como a gente faz a puericultura, a gente tem a capacidade de captar 

essas crianças; quando começo a completar o cartão da criança, vejo que a curva 

dela tá subindo muito, está com sobrepeso, eu já começo minha intervenção ali, já 

coloco um alerta. Acho que a gente tem mais a parte da captação mesmo e também a 
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vigilância é mais nossa, acredito. E, dependendo da nossa vigilância, a gente 

encaminha pros outros profissionais, a vigilância que a gente faz é verificar se a 

criança está vindo todos os meses, se a curva dela está subindo, com sobrepeso ou 

chegando já na obesidade, a gente vê que precisa de uma intervenção, que a gente só 

não está conseguindo, então procuro ajuda da nutricionista, da médica, da 

endocrinologista, isso no caso de menores de dois anos. Nos maiores de dois anos, a 

vigilância a gente deixar um pouco a desejar, porque a gente acompanha mais até 

dois anos na puericultura, depois fica um pouco solta a vigilância. E10 

 

 

Além disso, a consulta é um ambiente para observação dos fatores de risco para a 

obesidade, encaminhamentos e solicitação de exames laboratoriais, quando o enfermeiro tem 

autonomia para isso. Todas as ações são realizadas seguindo rigorosamente os protocolos 

governamentais e utilizando, como maior aliada do cuidado de enfermagem, a caderneta da 

criança do governo federal. 

 
 

A gente já também solicita, adianta alguns exames em conjunto com a Médica. 

Passa para a Nutricionista do NASF e também para o endócrino, já uma consulta 

especializada com o Endocrinologista[...] A gente já, desde a nossa formação 

acadêmica, a gente sabe que tem que verificar todos os sinais[...] A gente olha o 

aspecto geral da criança, desde a parte da genética, se tem alguma coisa relacionada. 

Como foi a gestação[...] Essa visão global do paciente, não só o foco, não só a 

doença, não só o porquê. “Ah, está gordo, porque[...]”, é pontual, não é? Mas é uma 

questão mais globalizada, digamos assim. E04 
 

 

Dentro do cronograma para a criança, em termos de consulta, eu só tenho a de 
puericultura, que é o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, para 

as crianças menores de dois anos. Quando é uma criança pequena, a gente tem uma 

caderneta já vendo um gráfico. De acordo com o gráfico, a gente já vai 
orientando[...]. E03 

 

 

A gente tenta trabalhar com obesidade na unidade através do cartão, o maior aliado 

nosso acho que é o cartão da criança, a caderneta da criança, porque aí eu vou 

mostrar a curva de crescimento e peso à mãe, quando ela está no percentil adequado, 

quando corre risco, quando está com baixo peso, quando está obesa ou com 

sobrepeso[...] Eu fico sempre tentando fazer isso e o que uso de instrumento pra 

tentar convencer essa mãe é mais o cartão da criança[...] Utilizo o cartão da criança 

em todas as consultas a gente trabalha com o cartão da criança, mostro esse cartão 

da criança, faço aferição tanto de crescimento como de peso e mostrando a ela, 

referenciando que está bem, que precisa melhorar ou baixar de peso. E08 
 

 

Contudo, é informado que esse cuidado ainda é realizado de forma discreta, por ser 

um atendimento basicamente direcionado às crianças menores de 2 anos e, por esse motivo, as 

mães encontram dificuldade de perceber a atuação do enfermeiro na vigilância, captação e 

avaliação das crianças maiores nas consultas de crescimento e desenvolvimento. Também a 

falta de autonomia tem bloqueado, em alguns casos, os encaminhamentos e a solicitação de 
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exames laboratoriais, o que torna ainda mais discreta a atuação de enfermagem no cuidado à 

criança na ABS. 

 
 

Existem as crianças que vêm para tomar vacina, a gente recebe algumas muito acima do 

peso, daí a gente marca uma consulta para o médico ou para mim, mesmo que não esteja 

nessa faixa etária de 0 a 2 anos, para receber algumas orientações[...]. E05 

 

 

Assim, a consulta de enfermagem à criança é realizada com propriedade pelo 

profissional, uma vez que ele se sente capacitado para atender essa faixa etária. Contudo, a 

consulta direcionada para crianças obesas gera desconforto nos enfermeiros, apesar de existir 

uma compreensão de que esse é o espaço apropriado para captar, avaliar, identificar, 

examinar, acompanhar e encaminhar esse paciente. Há indícios de que a obesidade inicia o 

processo de cuidado às crianças obesas em espaço preconizado pelo MS (puericultura) e a 

partir da utilização da caderneta da criança. 

 
 

 

5.1.6.3 Utilizando o atendimento cotidiano no enfrentamento da obesidade infantil por meio 

de orientações 

 
 

 

Compreende-se que as orientações são parte das consultas de enfermagem. Contudo, 

essa estratégia para cuidar de crianças obesas foi revelada nesta categoria (Quadro 25) com 

propriedade pelos enfermeiros como algo tangível, alcançável e com apropriação dessa ação 

no cuidado à criança obesa; por esse motivo, recebeu destaque em uma subcategoria à parte. 

Os enfermeiros parecem se sentir capazes de cuidar da criança obesa por meio da orientação e 

do encaminhamento (como será visto na próxima subcategoria -7.4) e realizam essas ações 

como reais e concretas da profissão. 
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QUADRO 25: Códigos da subcategoria 6.3 - Utilizando o atendimento cotidiano no 
enfrentamento da obesidade infantil por meio de orientações. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Fornecendo orientação alimentar de acordo com a prática de enfermagem 

- Elaborando orientações alimentares 

- Desenvolvendo orientações de enfermagem aos familiares não colaborativos 

- Priorizando a orientação ao paciente em consulta de enfermagem 

- Promovendo orientações até que se alcance acesso aos profissionais especializados 

- Realizando orientações de enfermagem  
- Construindo novos conceitos de alimentação saudável através da orientação de 
enfermagem  
- Sentindo necessidade de assistência de enfermagem à família obesa através de orientações 
e esclarecimentos no tratamento e ações preventivas  
- Sugerindo orientações de enfermagem sobre obesidade na mesma intensidade das 
direcionadas à diabetes e a outras doenças  
- Sugerindo ações de orientações de enfermagem a pacientes obesos e suas famílias 

- Observando orientações de enfermagem aos pais de crianças obesas 
 

 

As orientações de enfermagem para a criança e famílias de obesos estão focadas na 

qualidade alimentar e na mudança de hábitos sedentários. Para isso, os enfermeiros têm feito 

uso dos rótulos dos alimentos para esclarecer o que é saudável e o que é dispensável na 

nutrição das crianças, a fim de evidenciar os maus hábitos alimentares que as famílias têm 

adotado e a baixa qualidade de alimentos que têm sido postos na mesa das famílias. Da 

mesma forma, os lanches escolares também são alvo das orientações de enfermagem, como 

explica o E03. 

 

 

[...] No mais eu dou todas as orientações na sala[...] O que deve mudar na 

alimentação[...] Eu oriento os pacientes falando sobre a alimentação, em termos de 

horário, como a criança deve se alimentar a cada três horas. Na verdade são noções 

básicas de uma alimentação saudável[...] Que é importante que a criança não tome 

refrigerante, não coma comidas gordurosas, aquele leque de alimentos que a criança 

adora e que a gente sabe que toda criança usa: o salgadinho de pacote, a bolacha 

recheada, o refrigerante na hora do lanche, o achocolatado de caixa, material 

industrializado, os embutidos (o presunto, a salsicha)[...] tudo que já vem pronto, 

além de vir com muita gordura vem com muito sal. Então, eu dou essas orientações 

básicas sobre alimentação[...] E quando é uma criança assim já de cinco anos, ou até 

menos do que isso, o que ela gosta de brincar, se ela gasta energia ou se é uma 

pessoa que fica o tempo todo na televisão. Se ela tem oportunidade de correr um 

pouquinho, fazer alguma atividade física, algo que faça ela gastar energia, se na 

escola ela é assim ou se é uma criança muito paradinha. Eu oriento nesse sentido. 

Mas a alimentação é o principal. A alimentação e a atividade física. Eu sempre digo 

isso: ‘Olhe, quando você for dar uma comida que tenha rótulo, as comidinhas 

prontas sempre vem com rótulo, tudo que vem pronto já vem lá[...]. E02 
 

 

Come, no caso de escola: “Come salgadinhos?”, “Come enlatados?”, salsicha. A 
gente sabe que é uma realidade muito grande. É linguiça, salsicha, é assim, muito 
comum tá na alimentação deles[...] Poder se alimentar dessa forma que a gente tá 



186 
 
 

 

tentando meio que quebrar isso aí, orientando de que a forma saudável não é 
essa[...] Então, primeiro a gente investiga, porque a gente vai tentar orientar. E03 

 

 

As causas e consequências da obesidade são abordadas pelos enfermeiros como parte 

importante da ação de orientar os pacientes. Para eles, conhecer sobre o problema pode 

reduzir os índices de obesidade na infância, através de palestras de orientação preventiva, e 

aumentar as chances de sucesso no tratamento, como pode ser visualizado nos discursos a 

seguir. 

 
 

Quando a gente capta a criança e vê que ela está com sobrepeso , dá as orientações 

iniciais[...] Nas orientações feitas pela enfermagem, a gente primeiro tenta mostrar 

as vantagens de uma alimentação natural, investindo mais em frutas e verdura[...] A 

gente vai dando orientações nesse sentido de enriquecer a alimentação dessas 

crianças com verduras e frutas e tentar tirar aquilo, porque afinal de contas você 

come o que você tem[...] É difícil, mas a gente tenta orientar e mostrar as vantagens 

desses alimentos naturais[...] Então, a gente orienta com relação ao teor de calorias 

que os alimentos têm, o que elas podem causar, as doenças que elas podem ter[...] A 

questão de não ser só uma criança gordinha, mas também estar vindo junto 

problemas de circulação, hipertensão, diabetes, explicamos o que é esse problema de 

hipertensão e diabetes, o que eles podem causar... Não é só o alimento em si, mas as 

consequências daquela alimentação, que não está sendo ideal, pode trazer praquela 

criança. E06 
 

 

Como enfermeiro, o que tento valorizar nele é o porquê dele perder peso, não só 

pelo valor estético, mas pela saúde, a gente trabalha o binômio saúde-doença, 

obesidade, quais as doenças que vêm junto com a obesidade, que pode vir uma 

diabetes, doenças cardíacas, dores nos ossos, sobrecarga de peso na idade de 

crescimento. A gente tenta fazer ele entender por que precisa emagrecer e não só a 

questão de estético e de ficar magro. Eu, como enfermeira, tento convencer, criar a 

cultura do porque emagrecer, ter cuidado com a comida dele, não ir na onda do 

colega[...]. E08 
 

 

Os enfermeiros têm aproveitado todos os espaços de assistência para orientar sobre 

alimentação saudável e estilo de vida, demonstrando que esta é uma pauta de inquietação dos 

enfermeiros e um comprometimento da enfermagem com a população em prestar 

esclarecimentos de saúde. 

 
 

Cabe a nós, como enfermeiros, fazer a parte de orientação às mães, fazer as 

palestras[...] Tenta conscientizar eles e isso vai desde uma puericultura, uma sala de 

espera, a gente fazer uma orientação com relação à alimentação dessas crianças[...] 

Então, a gente tem que aproveitar essas brechas pra poder orientar esse pessoal[...] A 

orientação é feita através de palestras normalmente em grupos. Individual quando a 

gente tem a oportunidade de passar algum conhecimento[...] Quando a gente aborda 

alimentação, a gente orienta sobre as vantagens do alimento praquele pessoal. Por 

que para um avô? Porque são eles que muitas vezes ficam com os netos para que os 

pais trabalhem[...] é obrigação da gente passar essa informação e a gente passa. A 

gente tenta da melhor forma[...] A enfermagem contribui para o tratamento da 

criança obesa no acompanhamento e na orientação. E06 
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O que a gente atende aqui, a nossa parte, a gente orienta, a prática de atividade 

física, tentar ver se tira a criança do ócio, deixar ela brincar, porque hoje a gente vê 

mais as crianças sentadas em frente da TV só comendo pipos, biscoito recheado, 

essas coisas, não brinca, não pula, não corre, não faz atividade e tudo isso contribui 

pra obesidade. E10 
 

 

Essas orientações são fornecidas nas consultas de enfermagem e em grupos de 

gestantes, hipertensos e diabéticos buscando alcançar as crianças dessas famílias, onde é 

estimulada a alimentação saudável, a prática de atividade física e mudança de hábitos 

sedentários, como explica a E03. Tanto os familiares não colaborativos quanto os cuidadores 

das crianças obesas estão no foco das orientações de enfermagem, buscando construir novos 

conceitos sobre as práticas alimentares das famílias. 

 

A gente começa a discutir no grupo de idoso, quando a gente está discutindo ‘O que 

era que vocês comiam antes? O que é que come hoje?’. Então a gente vai ver, 
realmente, que antigamente eles eram mais saudáveis... Aí depois que ela diz o que 

comeu, aí a gente vai ver: ‘O que é que a gente pode tirar, o que é que a gente pode 

trocar?. E03 
 

 

Entram as orientações, o bate papo de forma muito informal no ato da consulta com 

os pais ou os responsáveis, se é avó, se é tia. Todo o aspecto mesmo nutricional para 

que a gente possa conseguir êxito. Se for uma criança já com quase cinco anos já 

entra também... A gente já se preocupa de tentar fazer, inserir ela num programa de 

educação física na escola[...] Então é importante orientar os pais[...] Quanto a 

alimentação porque[...] Tem acesso informação bem aberta, porém é uma 

informação distorcida da realidade[...] São informações distorcidas e a gente procura 

fazer essa orientação. E04 
 

 

Esta prática de orientação de enfermagem também se mostrou presente para assistir 

famílias que aguardam por atendimento especializado, de forma que elas não se encontrem 

sem auxílio nesse espaço de tempo. Contudo, foi possível perceber que as orientações de 

enfermagem direcionadas à obesidade precisam de investimento, de forma a ganhar a mesma 

força que possuem em outros grupos de risco, como a diabetes e hipertensão. 

 
 

[...] Daqui que esse paciente venha a conseguir esses itens, essa atenção 
multidisciplinar, vai demorar um pouquinho. Enquanto isso eu já orientei alguma 

coisas mas não é tudo[...] Eu vou orientar mas sem saber o que realmente está 
acontecendo com ele[...] E02 

 
 

Devido à dificuldade da gente marcar com o endocrinologista, quando a gente 
detecta, a gente sempre acompanha aqui, quando o caso é obesidade, a gente ficar 

orientando em relação à alimentação, se encontrar dificuldade de marcar para a 
endocrinologista. E10 
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No centro de especialidades, os enfermeiros foram identificados pelas mães como 

muito participativos nas atividades de orientação que antecediam as consultas com 

nutricionista e médico. 

 
 

A enfermagem conversava sobre alimentação também, dava orientações. Todas elas 

muito boas e participativas[...] Falando sobre alimentação, a pirâmide alimentar, os 
alimentos coloridos. O que pode comer e o que não pode, sempre, antes da 

nutricionista, a enfermagem estava presente. C04 
 
 

Quanto aos resultados das orientações às crianças obesas, os enfermeiros consideram 

fundamentais, apesar de ser um exercício de persistência, uma vez que não é uma atividade 

fácil de ser adotada pelas famílias e tem resultados lentos. 

 
 

Então, não vai ser uma mudança do dia pra noite, é toda uma construção[...] Às 
vezes a gente não consegue 100%, mas pelo menos as refeições principais a criança 
faz, consome os alimentos da família e aumenta a diversidade pra família também e 

é quando a gente tem sucesso. E11 
 
 

A orientação de enfermagem é revelada, por todos os participantes, como de grande 

relevância para o paciente obeso e sua família. O enfermeiro se sente capaz de fazer 

atividades de educação em saúde e se esforça para prestar esse tipo de cuidado incluindo as 

crianças, os idosos, os familiares, cuidadores e outros grupos, com o objetivo de resultar em 

melhoria da qualidade de vida das famílias. Esta parece ser uma estratégia tangível aos 

profissionais da enfermagem e que pode ser facilmente implementada em suas práticas; para 

os pais, são de grande relevância para esclarecimento de dúvidas e abordagem da obesidade 

na infância em algum espaço da ABS. 

 
 

 

5.1.6.4 Instituindo o acompanhamento sistemático da criança obesa na ABS: a perspectiva do 

enfermeiro 

 
 

 

Refletir sobre o acompanhamento de enfermagem a grupos de risco é compreender 

que existe atenção contínua e periódica a esse paciente. A criança obesa, apesar de ainda não 

ser considerada como grupo de risco na UBSF, necessita desse acompanhamento em 

intervalos curtos entre as consultas, para garantir um estímulo à permanência nos planos 

terapêuticos, uma vez que é um tratamento lento e que envolve uma variedade de mudanças, o 

que pode levar ao desânimo e à desistência. Nesta categoria (Quadro 26), destaca-se a 
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compreensão  dos  enfermeiros  de  que  se  faz  necessário  esse  apoio  à  criança  obesa  em 
 

tratamento, e a iniciação de um acompanhamento contínuo, da avaliação de resultados e da 
 

percepção do enfermeiro como parte da equipe que presta cuidado sistemático na obesidade 
 

infantil. 
 

 

QUADRO 26: Códigos da subcategoria 6.4 - Instituindo o acompanhamento sistemático da 
criança obesa na ABS: a perspectiva do enfermeiro. Natal – RN, 2016  

CÓDIGOS  
- Acompanhando tratamento de criança obesa nas consultas de enfermagem 

- Planejando atendimento a crianças obesas 

- Procedendo com acompanhamento e retornos periódico de crianças obesas em tratamento 

- Acompanhando pela enfermagem as condutas estabelecidas pelos especialistas 

-Revelando trabalho de enfermagem de acompanhamento nas consultas às crianças 

- Acompanhando crianças na consulta de enfermagem com periodicidade  
- Avaliando resultados positivos ou negativos na perda de peso durante a realização de 
antropometria e pela investigação de cumprimento do plano alimentar  
- Investigando e avaliando hábitos alimentares e manutenção do seguimento nas consultas 
de enfermagem a crianças  
- Atuando na avaliação antropométrica e dificuldades associadas ao tratamento 

- Necessitando de apropriação da enfermagem sobre o cuidado de crianças obesas 

- Destacando a importância da enfermagem no cuidado à criança obesa  
- Visualizando a capacidade de o enfermeiro atender obesos: visão dos pacientes e 
nutricionista sobre a essencialidade do enfermeiro no tratamento desses pacientes  
- Considerando a enfermagem essencial e indispensável à UBSF 

 
 
 

 

Acompanhar crianças obesas em tratamento em consultas de enfermagem é uma 

estratégia para reduzir o abandono e os maus hábitos das famílias e deve ser adotada nas 

UBSFs. A permanência de um acompanhamento de enfermagem a crianças obesas, de forma 

sistemática, não parece ser uma tarefa fácil, por precisar ultrapassar a negatividade das mães e 

investigar com frequência hábitos de vida e a permanência no tratamento com a equipe 

multiprofissional ou com a equipe da UBSF. No entanto, precisa do envolvimento da família 

para que sejam desconstruídos hábitos alimentares e de vida errados. 

 

No caso de detectar uma criança com obesidade aqui na unidade, o 

acompanhamento dessa criança pela enfermagem ela passa a vir com menos tempo 

do que é preconizado. Se for um atendimento de seis em seis meses, a gente vai 

pedir pra ela vir todos os meses, principalmente se ela estiver em dieta, às vezes ela 

passa pelo nutricionista do NASF. Com a dieta do NASF, a gente pede que a criança 

venha de 15 em 15 dias, de mês em mês pra pesar, pra medir pra ver qual a 

dificuldade que está encontrando, se está conseguindo fazer direito, se os pais estão 

ajudando. Os pais precisam ter essa consciência[...] Então, a gente pede que toda a 

família abrace a causa e trabalhe nisso porque colocar uma criança em dieta e o 

adulto não ajudar, fica meio complicado, pra criança o entendimento já fica 

diferente. E08 
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O acompanhamento pelo enfermeiro é um meio de investigar as condutas das 

famílias diante do cuidado com a obesidade infantil. Assim, é considerado importante por 

poder vislumbrar a adesão das famílias às metas estabelecidas pela equipe de saúde. O 

enfermeiro assume esse papel de permanecer no acompanhamento para conferir e estar 

próximo da família durante o tratamento: 

 

[...] É importante demais porque a gente conversava com ela e perguntava se estava 

seguindo direitinho as orientações[...] a gente todo mês conversava, tentava explicar 
bem direitinho para ela isso: a importância delas com o filho, porque se elas não 
seguissem não tinha como o filho perder peso de forma nenhuma. E01 

 
 

Às vezes a gente identifica algumas crianças com sobrepeso e obesidade até com o 

aleitamento materno, mas aí elas ficam no acompanhamento conjunto, intercala uma 

consulta comigo e uma consulta com a médica; quando a gente precisa de um 

suporte da nutricionista, a gente solicita[...] Essas coisas a gente vai acompanhando, 

como é a relação da mãe com a criança, do cuidador com a criança[...] Todas as 

crianças que estão com sobrepeso e obesidade, a gente continua com 

acompanhamento[...] Quando a criança passa dos dois anos de idade e tem risco, ela 

continua sob acompanhamento, a gente monitora, estamos com vários depois de 2 

anos[...] Essas crianças que estão com sobrepeso e obesidade que a gente sabe, que 

são das áreas acompanhadas[...] Elas vêm pro acompanhamento. E11 
 

 

No acompanhamento do enfermeiro, também é possível manter retornos periódicos 

com proximidade e acompanhar as condutas dos especialistas, como revela a E11. No entanto, 

o que enfraquece o acompanhamento da enfermagem a crianças obesas na ABS é que essa 

atividade demonstrou não ser considerada como cabível ao profissional de enfermagem; por 

conta do profissional não se apropriar desta função, em alguns casos, as crianças perdem o 

acompanhamento e isso evidencia a redução das chances de sucesso do tratamento. Os 

enfermeiros também reconhecem que são falhos nessa atividade e poderiam melhorar no 

acompanhamento das crianças obesas que estão em tratamento. 

 

Quando a criança está acima dos dois anos e está acima do peso, ela não tem a alta, 

como a gente chama, a gente continua monitorando. Todas as crianças que estão 

com sobrepeso e obesidade, a gente continua com acompanhamento[...] Quando a 

gente encaminha pra nutricionista, eu ligo pra ele e fico sempre acompanhando. A 

gente faz o encaminhamento e manda pra lá, a nutricionista pega o prontuário e fica 

acompanhando junto com a gente[...] Mas quando a criança vem pra gente, a gente 

pede pra ela vir mensalmente. E11 
 
 

 

Eu como enfermeira poderia fazer muito mais. Até na questão de continuar o 

cuidado, de continuar vigiando a saúde dessa criança [...] No sentido de ver como 
ela está, se ela está aderindo ao tratamento, ela ta indo para as consultas 

especializadas? Então, eu acho que falta muito isso[...]. E02 
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Parte do processo de acompanhamento sistemático da criança obesa pelo enfermeiro 

consiste em avaliar o impacto do cuidado do enfermeiro a criança obesa. A avaliação de 

resultados pela equipe de enfermagem é necessária em todas as ações de saúde em que se 

investe na ABS. Contudo, avaliar resultados de tratamento de criança obesa pode ser uma 

atividade de risco, já que sugere desestimular o paciente em casos negativos. 
 

A avaliação de desempenho, realizada pelo enfermeiro, diante das condutas 

terapêuticas sugeridas pelos profissionais de saúde, pode gerar uma cobrança de resultados 

positivos, diante das expectativas estabelecidas em consultas anteriores e reprimir os 

resultados tangíveis, de forma que a família e as crianças se sintam pressionadas a alcançá-los. 

Dessa forma, a avaliação de enfermagem do impacto do cuidado é uma atribuição necessária, 

no sentido de registrar e apreciar os resultados; contudo, deve ser realizada de forma a reverter 

os resultados negativos em saltos para novos passos, e não como cobrança contínua por 

implicações positivas das metas estabelecidas previamente. 
 

Analisar os resultados positivos e negativos, pela perda de peso e o nível de 

comprometimento com o plano alimentar das crianças, são métodos adotados pelos 

enfermeiros para avaliar a permanência dos obesos no cuidado e nas metas estabelecidas em 

consultas anteriores. Os enfermeiros utilizam o questionamento para avaliar o envolvimento 

dos pais e crianças com as orientações fornecidas. Pode-se observar, nos discursos a seguir, 

um exemplo de enfermeiro que utiliza o método coercitivo para avaliar as crianças que 

retornam às consultas de enfermagem (E01). Esse método, em geral, não acolhe a criança; 

pelo contrário, tende a desestimulá-la a manter uma continuidade. Na segunda fala descrita 

(E02), a enfermeira tenta avaliar possíveis erros nas condutas alimentares das crianças, a 

partir de uma investigação, para identificar em que momento está a falha na conduta. Assim, a 

criança não se sente pressionada a sempre acertar e compreende que essa é uma forma de 

corrigir os erros. 

 
 

Na consulta de enfermagem, a gente avaliava se realmente a criança estava perdendo 

peso, pesava a criança, media a circunferência abdominal para saber se a criança 

estava perdendo peso, se estava perdendo medidas e se não tivesse a gente 

questionava com a mãe o que estaria acontecendo[...] Porque a criança não estava 

respondendo as orientações[...] Essa orientação a gente perguntava se ela tava 

seguindo mesmo, porque não adiantava a nutricionista passar uma dieta e ela não 

fazer[...] A avaliação era da seguinte forma, a gente pesava, todos os meses a gente 

pesava a criança e a gente media a circunferência abdominal. Então era essa a 

avaliação de a gente fazia[...] Quando os pais chegavam nas consultas com o 

enfermeiro a gente ia pesar e vamos dizer que a criança não tivesse perdido peso 

nenhum ou tivesse ganho de peso, a gente ia perguntar, investigar o que era que tava 

acontecendo, porque era que aquilo estava acontecendo. Porque se a gente tava 
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fazendo um trabalho todo para que a criança perdesse peso e a criança não perdesse 
peso então é porque alguma coisa tava acontecendo, ai na conversa a gente ia ver o 
que era. E01 

 

 

‘O que está acontecendo? O que ela está comendo?’ ‘seu bebê está comendo o que?  
O que você dá para ela quando acorda? E depois qual o outro horário que ela vai 

comer? Ela come de quantas em quantas horas? Ela se alimenta bem?’ Se está na 

fase escolar ‘o que ela leva no lanche?’ Geralmente a investigação é essa. Faz 

alguma atividade física? A gente sempre pergunta, se na escola se brinca, se na hora 

do recreio[...] Se em casa ela brinca com uma atividade que gaste energia. A 

investigação é nesse sentido de descobrir como está a vida da criança nesses termos. 

E02 
 

 

Esse tipo de abordagem pode gerar, nos pais, sentimentos negativos e sugerir 

cobrança de mudanças, que podem estar sendo adotadas lentamente e com dificuldades. 
 

Utilizar o momento de acompanhamento para avaliar mudanças nos hábitos 

alimentares e de atividade física, a antropometria para avaliar perda de peso, investigar 

dificuldades associadas ao tratamento e passar com a família pelos sucessos e fracassos 

próprios do tratamento da obesidade infantil, essas são atribuições de enfermagem necessárias 

para avaliar positivamente o tratamento das crianças obesas, de forma a não se posicionar com 

cobranças e exigências das famílias e crianças, mas como ajudador e colaborador no processo 

de cuidado. 

 

Não é uma consulta de agenda aberta, é uma consulta de encaixe mesmo, assim eu a 

avalio. Estamos fazendo isso, vimos que está baixando de peso, tentando seguir as 

orientações[...] E continua com o acompanhamento da equipe: de ver se foi, se está 

seguindo as orientações e até complementando essas orientações, assim vemos se 

estamos conseguindo um resultado realmente satisfatório. E03 
 

 

O grande desafio é porque algumas mães não têm paciência[...] Por isso que o 

cuidador é muito importante nessa hora, porque se a mãe não tem essa estrutura 

emocional, a pessoa que está cuidando pode dar esse suporte. Tem que trabalhar 

com os avós, tios, essas pessoas que estão próximas. E eu escuto os cuidadores, 

tento conversar com eles, digo que a gente vai fazer um teste, que eles precisam 

confiar em mim, vamos tentar. E no mês seguinte peço que elas falem, com 

sinceridade, pergunto se elas ofereceram o alimento[...] a gente tenta escutar pra ver 

o que fazer e sempre[...] Tem uma mãe aqui com muita dificuldade porque a dieta de 

transição da criança era complicada porque ela tem um monte de menino pequeno 

colocar a mamadeira na boca do mais novo, foi um desafio[...] A gente diz às 

famílias nesse caso que não é só correção alimentar, e não é coercitiva[...] A gente 

precisa do suporte da família no sentido de estar inserindo a criança em outras 

atividades, não é só o consumo alimentar, é uma serie de coisas[...]. E11 
 
 
 

A forma de abordagem do enfermeiro, com as crianças e familiares em tratamento 

para avaliar obesidade, parece ser essencial para permanência no acompanhamento e para 
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conquistar a credibilidade dos envolvidos nesse processo. A cobrança se revela como fator de 

repulsão nas crianças, mas manter o diálogo e buscar identificar falhas no processo para 

corrigi-las demonstra revelar, para a criança e para a família, uma preocupação com o estado 

atual de saúde e um desejo de vencer os obstáculos junto ao paciente. 
 

Para que o enfermeiro sistematize um acompanhamento a criança obesa e promova 

uma avaliação de resultados de forma positiva, é necessário que encontre o potencial existente 

na suas atribuições. Isso porque, instaurar processo de cuidar de criança obesa perpassa a 

concepção que o enfermeiro tem de si como profissional integrante da equipe de saúde no 

cuidado de crianças obesas. 
 

A visão que o enfermeiro tem da sua capacidade e potencial para assistir à criança 

obesa sugere determinar o comprometimento com o cuidado dessa população. Assim, 

percebe-se nesta subcategoria uma distorção do que o enfermeiro pensa de si frente ao que os 

outros profissionais compreendem ser o enfermeiro diante da criança obesa. 
 

Diante dos dados, capta-se a busca da enfermagem em atuar na consolidação da 

profissão como arte do cuidar, de forma a prestar atendimento integral e humano às crianças 

em atendimento. Algumas enfermeiras demonstraram buscar a descentralização do cuidado da 

doença, mas atender à criança em sua integralidade, investigando com cuidado e alcançando 

as causas do excesso de peso, demonstrando grande potencial para cuidar da criança obesa. 

 

Eu acho que a enfermagem tem um papel muito[...] até mesmo porque a 
enfermagem é a arte do cuidar, essa vigilância, essa condição nos termos de 

prevenção de agravos, de outros agravos já que a gente está falando de um deles que 
é a obesidade, mas de repente ele traz outras coisas com ele também, a essência da 

enfermagem, o cuidar, o vigiar, o orientar[...] E02 
 

 

Porque tem mães[...] Elas conseguem, vem de outras áreas, não fazem o pré-natal 

junto conosco, então a gente tem que pegar o histórico de como foi para pode 

encaixar, se cabe, na situação da criança, o porquê dela encontrar-se naquele padrão 

ou se são hábitos alimentares[...] O profissional tem que estar empenhado no 

caso[...] As vezes eu não posso atender no sábado e no domingo, mas eu deixo uma 

informação, eu deixo um recado, olho depois. Não se preocupe não que eu estou 

ligada. Eu tenho essa preocupação. Porque eu sofri isso, e eu me ponho no lugar do 

outro. Temos que ter essa visão de ajuda mesmo. Digamos esse potencial de olhar 

humano da enfermagem, onde entra nosso termo de responsabilidade, nossa ética, 

nosso compromisso, nosso juramento[...] Devemos ter essa visão holística do ser 

humano. Dentro do PSF também é essa a visão que precisamos ter. E04 
 

 

Mesmo diante disso, os discursos a seguir revelam que o enfermeiro se considerando 

incapaz e sem apropriação do cuidado da criança obesa, enquanto que a visão dos pais e 

outros profissionais de saúde considera o enfermeiro importante, essencial, capaz e 
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indispensável no cuidado à criança obesa. Trata-se de uma linha tênue e ambígua da 

percepção do enfermeiro dentro dos cuidados às crianças obesas na ABS, que pode fragilizar 

o cuidado a essa população específica. “Para cuidar de criança obesa no meu contexto eu 

ainda me sinto incapaz, que precisava de oficinas, algum apoio[...] Mas ainda não me sinto 

totalmente preparada para trabalhar obesidade com criança, muita coisa poderia ser investida 

nos profissionais” E08; “Eu me sinto às vezes incapaz, porque eu sozinha como enfermeira 

não sou capaz de cuidar de uma criança obesa, eu precisa de ajuda[...]” E09; “Para mim, a 

enfermagem cuidar de criança obesa é muito bom[...] É o nosso trabalho enquanto enfermeira 

é um olhar diferenciado, a gente vê desde o nascimento e acompanha, e vê que a criança vai 

se tornar feliz em todo esse processo”. G02 

 
 

Eu vejo que a enfermagem já se apropriou da obesidade como problema de saúde, 

os profissionais me ligam perguntando sobre o que fazer, pra onde encaminhar. Eu 
vejo esse comprometimento das pessoas, dos profissionais da enfermagem, eu sinto 

isso. Cada um tem um olhar, e eu vejo as coisas num olhar mais macro, mais da 

equipe mais focada no enfermeiro. G04 
 

 

Os pacientes vêm a enfermeira como a salvação, eles vêm como quem vai resolver 

todos os seus problemas. Eles realmente têm na enfermeira, muitas vezes a gente 

sabe que o paciente se apega ao pessoal da enfermagem naquela dificuldade, 

patologia que ele tem. E acredita no que o enfermeiro diz[...] Quem tem o maior 

contato com o paciente é o enfermeiro. O que ele fala, os pacientes seguem. O que 

vejo é isso, que o paciente tem no enfermeiro a maior importância, não 

desmerecendo os outros profissionais dentro da unidade. PS05 
 

 

Assim, é importante que o enfermeiro compreenda sua importância dentro do 

processo de cuidado da criança obesa e se aproprie dessas ações como próprias da profissão, 

de forma tangível e com capacidade, como reforça a gestora de saúde em seu discurso a 

seguir. 

 
 

É necessário que não só médicos e nutricionistas, mas os enfermeiros também 

precisam se apropriar desse conhecimento, de algum instrumento pra realmente 

trabalhar com as crianças, descobrir, encaminhar, observar. Nessa semana, 

aconteceu algo interessante, a coordenadora do bolsa família me chamou, dizendo 

que numa unidade uma criança tinha 1,39m e 82 kg, uma obesidade bem acentuada, 

quase mórbida. Eu liguei pra unidade, e quem tinha feito a bolsa família dessa 

criança tinha sido a assistente social. Pra ela, passou desapercebido, porque é uma 

coisa que não é da alçada dela, ela não achou que tinha muita significância[...]. G01 
 

 

O acompanhamento de enfermagem é essencial para manter a criança próxima de 

algum profissional da saúde, com o conhecimento da obesidade e suas consequências. Da 

mesma forma, é um espaço para avaliar avanços e retrocessos no tratamento, estabelecer 
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vínculo e oferecer espaço para dúvidas e inquietações do paciente e da família. Apesar de ser 

pouco realizado na prática do enfermeiro da ABS, o acompanhamento de crianças obesas é 

fundamental para se alcançar resolutividade da problemática e manutenção do paciente nos 

cuidados de saúde, além de ser altamente possível de ser implementado na rotina do 

enfermeiro. 

 
 

 

5.2 Apresentando a categoria central: “o enfermeiro preocupando-se com o cuidado à 
 

criança obesa como área negligenciada na Atenção Básica de Saúde” 
 
 

 

Ao extrair dos dados todas as categorias e suas propriedades e dimensões, 

desenvolvidas densamente a nível conceitual, foi elaborado um conceito central que se 

relacionasse intimamente com cada uma delas e expusesse qual o fenômeno que melhor 

descrevesse o cuidado de enfermagem à criança obesa. 
 

A categoria central elaborada sugere a compreensão dos participantes sobre a 

enfermagem como cuidadora de crianças obesas e abrange esse cuidado a ações e interações 

não hierarquizadas que requerem um olhar mais amplo sobre a problemática. 
 

As categorias, subcategorias e o conceito central aqui apresentados se relacionam de 

forma dinâmica e contínua. A obesidade é compreendida como doença crônica, de ordem 

multifatorial e de impacto em toda a população, independentemente da faixa etária ou estado 

social e econômico em que o indivíduo obeso está inserido. Os participantes demonstraram 

perceber a relevância de conhecer, diagnosticar e tratar a obesidade ainda na infância, 

prevendo as consequências negativas que a doença poderia gerar no indivíduo quando adulto, 

como demonstram as falas dos participantes: “[...] hoje a gente vê a questão do aumento da 

obesidade infantil e que é preciso trabalhar desde a obesidade infantil para não se chegar a 

existirem adultos obesos e doentes devido às complicações relacionadas à obesidade”. E01; 
 
“A última pesquisa do VIGITEL está esperando uma epidemia gigantesca de diabetes, 

hipertensão na população adulto/jovem, no adolescente”. G03 

 

 

A gente sabe que hoje a obesidade é um problema de saúde pública, considerada um 

dos maiores problemas do século XXI, tanto na vida adulta quanto infantil [...] Nós 

temos observado que um dos fatores que tem mais contribuído pra essa obesidade é 

o sedentarismo, os hábitos alimentares e a gente cita aí a diminuição de atividades 
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físicas e o consumo de dietas cada vez mais calóricas, que é o exagero nos produtos 
 

industrializados, que contêm gordura e açúcar. E07 
 
 
 

 

Dessa forma, a obesidade se mostrou como preocupação relevante e de destaque 

para os profissionais de saúde da ABS e revelou a urgência da inclusão da doença como 

prioridade no cuidado de enfermagem nesse nível de atenção à saúde. 
 

A preocupação, nesse sentido, se apresentou como consciência de uma doença 

crônica em constante ascendência, a nível mundial, que requer ações de saúde direcionadas. 

Também demonstrou ser uma angústia dos profissionais de enfermagem diante da 

responsabilidade em inserir as crianças obesas em um acompanhamento e cuidado individual, 

humano e integral, mas bloqueado pelas lacunas e dificuldades encontradas no percurso desse 

processo: 

 
 

[...]um estilo de vida totalmente contrário ao que é recomendado é que tem gerado 

esse cenário mundial que nós estamos vendo hoje, a obesidade que chega a 

preocupar, porque a gente sabe que não é só a questão da estética, a obesidade traz 
muito mais do que isso, ela compromete o equilíbrio do organismo. E07 

 
 

Diante das ações e interações dos participantes, percebe-se que a preocupação 

ultrapassa a enfermagem e engloba todos os envolvidos, partindo dimensionalmente da 

família que receberá o cuidado na ABS, passando pelo profissional da ponta, que está em 

contato direto com as famílias, até os gestores de saúde nacionais e mundiais. 
 

No entanto, apesar de ser uma preocupação incontestável de todos os envolvidos, 

ainda configura-se como uma área de saúde em que o cuidado é negligenciado, como se pode 

ver no discurso da enfermeira: “E eu acho que hoje a obesidade ainda não está sendo tratada 

como um grande problema de saúde pública aqui na nossa realidade, e é um problema de 

saúde pública” E02. 
 

A negligência neste estudo assume o sentido de distração diante da gama de cuidados 

que a população da atenção básica requer; é estar desatento aos problemas que aparentemente 

se mostram menos urgentes diante das doenças crônicas que se apresentam com grandes 

danos à saúde do indivíduo. 
 

A obesidade é uma doença de avanço lento e muitas vezes não chama a atenção dos 

profissionais de saúde na infância, por não se mostrar com sequelas imediatas. Contudo, é 

notório que se trata de uma doença crônica não transmissível com impacto altamente negativo 

ainda na infância, se estendendo por toda a vida. Atualmente, é possível detectar doenças 
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associadas à obesidade em crianças, como a diabetes, hipertenção, agravos no 

desenvolvimento musculoesquelético, entre outros. 
 

Percebe-se que os enfermeiros sentem a necessidade de incluir a obesidade como 

doença crônica com urgência de se atuar dessa forma, mas não o fazem por identificar que 

esse é um campo de ação na saúde negligenciado, como demonstra o discurso: 

 
 

[...]se for uma criança com três, quatro, cinco ou seis anos de idade, ela não vem 

mais nem para mim, vai marcar para o médico mesmo, eu não vou nem tomar 

conhecimento de que tem uma criança obesa na minha equipe, .as vezes passa 

despercebido, de repente está só com o médico e não comigo[...] porque a obesidade 

é para ser tratada como os hipertensos, a gente sabe, tem o cadastro, conhece, cuida, 

vai atrás, ta sempre em cima para vê. O diabético do mesmo jeito e a obesidade, de 

uma forma geral, não só a infantil, que é até mais grave, mas de uma forma geral ela 

não é tratada dessa forma. Ainda está distante enxergar essa realidade da obesidade. 

E02 
 

 

Os gestores de saúde, municipais ou estaduais, não sinalizam para priorização de 

ações que foquem na obesidade e insiram o cuidado à criança no calendário primordial de 

ações de saúde. Há uma falha no planejamento dos gestores que ponha em evidência a 

obesidade infantil. Em contrapartida, os gestores nacionais e mundiais desenvolvem manuais 

e cadernetas que orientam as ações de saúde direcionadas ao obeso, mas não lançam um 

cuidado próprio para a enfermagem; de igual forma, não promovem campanhas de impacto 

para incluir a obesidade na infância nos cronogramas de atendimento, oferecendo apoio 

insuficiente dos profissionais especializados à disposição das UBSFs de suporte ao cuidado de 

crianças obesas. 

 
 

[...] essa é uma dificuldade que a gente encontra, de não existirem as políticas ou, 
quando existem, não são passadas para as equipes de uma forma que a gente 

conheça, como se dá essa política, o fluxo, que a gente possa manter essa relação de 

modo a melhorar essa assistência a crianças que estão com sobrepeso ou obesas. E03 
 
 

Não tem um programa específico para a parte de controle de peso. Embora que 

quando cheguei na unidade, já existia um livro com o nome das pessoas que 

estavam obesas, tinha esse livro e o acompanhamento. Tinha um trabalho iniciado, 

mas não era maduro, está nos primeiros passos ainda. Mas dentro desse livro não 

tinha crianças, apenas adultos[...] Acho que o município deveria ter um programa 

relacionado a isso[...] A gente faz o trabalho de acordo com o pouco que a gente 

sabe. Não tem: é função da enfermeira fazer isso e isso com o obeso, não tem. E05 
 
 

Outro aspecto relevante e que envolve os gestores nacionais consiste na vigilância e 

supervisão do cuidado de enfermagem à criança. O pouco rigor no acompanhamento de 

crianças maiores de 2 anos permite uma quebra na continuidade do cuidado, perdendo as 

crianças de 3 a 11 anos incompletos. A falta de supervisão no cuidado de crianças maiores 
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com o mesmo rigor com que se acompanham crianças até 2 anos de idade gera menor 

vigilância nessa faixa etária, ocasionando a busca pelo atendimento de saúde mediante a 

queixa e não com aspecto preventivo, como demonstram os discursos a seguir: 

 

 
A captação da criança é feita no sentido de quando a criança vem pra cá e procura o 
serviço pra fazer o acompanhamento da puericultura[...] Se ele vier com idade acima 

da puericultura, nós já atendemos até dois anos. Nós captamos ela nesse primeiro 

momento[...] Incluímos exclusivamente menores de dois anos porque aí quem capta 
o programa. E06 

 
 

Acho que precisava de mais incentivo, ou dentro da gestão ou fora, ou vindo do 

Ministério, ou recomendações das universidades, que tivessem alguns instrumentos 

que permitisse às enfermeiras esse olhar mais apurado. Realmente, os enfermeiros 

precisam de uma capacitação pra essa temática, a gente não pode jogar um cuidado 

sem ter uma base teórica, uma fundamentação científica, precisava que tivessem 

algumas capacitações pra obesidade na infância, protocolos, que elas pudessem 

trabalhar[...]. G01 
 
 

Por esses motivos, a negligência aqui abordada se refere a todas as instâncias de 

saúde e às famílias de crianças obesas, que estão desatentas para o estado de saúde e as 

consequências associadas à obesidade na infância; isso tem permitido o crescimento da 

obesidade por não se trabalhar com prevenção. Uma enfermeira entrevistada percebeu que 

poderia atuar de forma mais eficaz para alcançar, tratar e acompanhar crianças obesas: 
 
“[...]Mas, eu como enfermeira poderia fazer muito mais. Até na questão de continuar o 

cuidado, de continuar vigiando a saúde dessa criança, no sentido de ver como ela está, se ela 

está aderindo ao tratamento, ela ta indo para as consultas especializadas..” E02. Da mesma 

forma os pais também se reconhecem como falhos nessa supervisão alimentar e são incluídos 

no ato de negligência. “Do jeito que eu forçava ela a comer o arroz, feijão, macarrão, carne, 

eu poderia ter forçado também pra ela comer fruta. Deixei de passar isso pra ela, que comer 

fruta era bom, verdura também[...] Mas a gente às vezes descuida, foi o que houve na minha 

casa[...]” C02 

 
 

Comeu muito quando pequeno[...] No início, eu não percebi que ele tava 

engordando . A vizinha foi que me disse, olha os braços dele, as pernas. Ai foi dos 

sete aos dez anos, quando começou o tratamento. E engordou demais. Quando 
chegou aqui, a médica disse que ele estava pré-diabético. C03 

 
 

Assim, a preocupação do enfermeiro com a obesidade na criança como área 
 

negligenciada na ABS ultrapassa a individualidade do fazer do enfermeiro e adentra as 
 

demais instâncias do processo, o que envolve o trabalho multidisciplinar, a interação com a 
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família, a iniciativa dos gestores de saúde, o planejamento e envolvimento do enfermeiro para 
 

prestar assistência a um público específico, ultrapassando os fatores limitantes. 
 

O  enfermeiro  preocupando-se  com  o  cuidado  à  criança  obesa  como  área 
 

negligenciada na Atenção Básica de Saúde é um retrato da prática dos enfermeiros 

obstaculizados pelos processos burocráticos que limitam a sua atuação, como também pela 

dificuldade dos enfermeiros de agendar consultas subsequentes após o atendimento das 

crianças na puericultura e pela sobrecarga de trabalho em que se encontra o enfermeiro dentro 

das UBSFs. 
 

A centralização do cuidado em profissionais médicos e o atendimento de 

enfermagem baseado na queixa e no modelo curativo/assistencial revelam que o cuidado de 

enfermagem é aqui deslocado para segundo plano por negligência da população e dos 

próprios enfermeiros, que desconhecem as suas atribuições diante do cuidado de crianças 

obesas. 
 

O  enfermeiro  preocupando-se  com  o  cuidado  à  criança  obesa  como  área 
 

negligenciada na Atenção Básica de Saúde pode ser observado na medida em que os 

enfermeiros e os gestores, ainda que diante de uma apreensão sobre as crianças obesas e da 

crescente ascensão dos números destas na população mais carente, promovem poucas ou 

nenhuma mudança nos cronogramas de atendimento; os enfermeiros estão ocupados com os 

atendimentos de alta prioridade a ponto de não terem tempo, ou mesmo disposição, para se 

empenharem em atender as crianças obesas e se apropriarem desse cuidado como próprio da 

profissão. Qualquer esforço será despendido caso o problema se torne grave o suficiente para 

encaminhar a outros especialistas, uma vez que deve cumprir rigorosamente o cronograma 

estabelecido com ações preconizadas nacionalmente. 
 

A preocupação com a obesidade como área negligenciada na saúde ultrapassa os 

limites dos profissionais envolvidos e adentra os lares e as famílias das crianças obesas. 

Refletir sobre os cuidadores e os pais das crianças obesas é perceber que os fatores culturais 

exercem grande influência negativa e distorcem a visão dos pais sobre o excesso de peso dos 

filhos. Paralelamente, estão as influências sociais e econômicas, que excluem as mães da 

rotina do lar e deixam os filhos sem orientação alimentar e no estilo de vida sedentário, 

impulsionando-os a adotar uma alimentação prática e rápida, o que mais uma vez será 

transmitido para os filhos. Apesar de terem algum conhecimento sobre o problema da 

obesidade na infância, os pais resistem às mudanças e se omitem do cuidado da criança obesa. 
 

Dessa forma, os enfermeiros estão inseridos em um contexto debilitado de cuidado à 

criança obesa, onde faltam recursos materiais, físicos, estruturais, humanos e teóricos, como 
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também estão envolvidos múltiplos sujeitos que têm se ausentado da responsabilidade 

compartilhada do cuidado. 
 

A negligência nesse contexto não remete ao desleixo dos sujeitos envolvidos, no 

sentido de descaso, relaxamento ou descuido, mas sim, distração, inobservância ou 

desmotivação. Assume o significado de área da saúde em que há pouco investimento para o 

desenvolvimento de ações efetivas, consistentes, específicas e contínuas, e por esses motivos, 

os números de crianças obesas permanecem em ascensão no Brasil. 
 

Diante disso, construir um modelo teórico que expusesse o enfermeiro 
 

preocupando-se com o cuidado à criança obesa como área negligenciada na Atenção 
 

Básica de Saúde foi desafiador, uma vez que requeria grande integração e compartilhamento 

das relações estabelecidas entre as categorias com o conceito central e entre si. Dessa forma, 

apresenta-se o modelo, em que estão representados os aspectos macro e micro do cuidado de 

enfermagem à criança obesa, de forma a envolver todos os responsáveis por compartilhar esse 

compromisso na ABS. Compreende-se que os conceitos macro e micro se relacionam entre si 

e fazem parte de um contexto situacional. 
 

Inicialmente, foi pensado construir o modelo com um alimento saudável como plano 

de fundo, representado as mudanças progressivas da sociedade quanto ao seu perfil alimentar; 

contudo, essa não é a realidade descrita pelos participantes desta investigação. Assim, a 

representação de um alimento de alto teor calórico e de grande aceitação na sociedade atual 

representa as escolhas alimentares das crianças e dos seus responsáveis. O hambúrguer figura 

os altos índices de alimentos processados e industrializados presentes na mesa das famílias e 

centraliza o conceito de negligencia de todos os envolvidos em atuar no combate a essas 

práticas alimentares erradas. 
 

O caminho no qual se sugere que as categorias estão inseridas diz respeito às relações 

entre elas, uma vez que não existe uma ordem cronológica, organizacional ou situacional das 

categorias dentro de um contexto, nem mesmo linhas de conectividade entre elas, mas sim 

uma dinâmica, quando em um instante encontra-se íntima relação entre a segunda e terceira 

categorias, mas em outro momento elas podem se relacionar de forma mais próxima da quarta 

categoria, por exemplo. O conceito incluído hoje em uma categoria pode exercer influência 

(positiva ou negativa) sobre outra e, por esse motivo, adotou-se a figura de um caminho para 

ilustrar a dinâmica da relação entre as categorias. O caminho tem sentido duplo, 

demonstrando a relação de exercer influência e ser influenciada das categorias. Da mesma 

forma, revela movimento, onde todas as categorias estão inter-relacionadas. 
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Apesar de o modelo se apresentar com múltiplos fatores que obstaculizam o cuidado 

do enfermeiro à criança obesa, como a burocratização e a sobrecarga de trabalho, diante do 

fenômeno em questão (a preocupação diante de uma área de saúde negligenciada) um deles 

ficou evidente como forma de romper com a negligência, a saber, a interação da equipe 

multiprofissional e disciplinar. Assim, nesse caminho, ele é representado de forma lúdica 

através da mordida no hambúrguer e pelas migalhas que interligam a categoria ao conceito 

central, como forma de interromper o caminho da negligência participativa do cuidado de 

enfermagem à criança obesa. 
 

A representação dos contextos em que a criança está inserida e onde recebe 

influência para o aumento de peso pode ser configurada no modelo a partir da escola, da 

residência, da família e igreja, e os locais onde a criança recebe o cuidado de enfermagem 

através das figuras representativas da UBSFs e pastoral da criança. Também os ambientes 

virtuais são representativos dos contextos que permitem a vivência e influência da criança 

com os ambientes obesogênicos. As instituições de ensino superior representam as influencias 

positivas que podem ter sobre a criança por meio do ensino, da pesquisa e dos projetos de 

extensão. 
 

Assim, buscou-se construir um modelo ludicamente, a fim de expressar e incluir a 

figura da criança envolvida em todo o processo de cuidar, uma vez que se apresentou como 

sujeito com menor poder de influência sobre o seu estado de saúde e que recebe, sem 

consciência de escolha, a transmissão de hábitos dos pais e interferências dos profissionais de 

saúde e gestores. 
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Figura 15: Modelo teórico o enfermeiro preocupando-se com o cuidado à criança obesa como área negligenciada na Atenção Básica de Saúde. 
 

Natal – RN, 2106. 
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5.3 Construindo a teoria substantiva 
 

 

Ao se tentar compreender o máximo sobre o cuidado de enfermagem à criança obesa 

como uma parte da preocupação negligenciada na ABS, buscou-se acompanhar o fenômeno 

contextualmente e suas relações de ações/interações através de suas consequências. Essas 

informações foram organizadas, de acordo com as suas relações, metodologicamente, em um 

modelo teórico composto por um contexto, condições causais, condições intervenientes, 

ações/interações estratégicas e consequências. 
 

Trata-se de um modelo para o desenvolvimento de uma teoria substantiva que 

busca compreender os processos envolvidos no cuidado de crianças obesas pelo enfermeiro na 

ABS. A teoria substantiva nomeada: O enfermeiro preocupando-se com o cuidado à 

criança obesa como área negligenciada na Atenção Básica de Saúde se propõe a servir de 

base para a prática de enfermagem no cuidado à obesidade infantil, a fortalecer as ações de 

saúde para prevenção, tratamento e reabilitação da criança obesa e a despertar todos os 

envolvidos nesse processo para romper com a negligência e caminhar como facilitadores do 

cuidado a essa população específica, compartilhando responsabilidades. 
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Figura 16: Demonstração da teoria substantiva com a integração entre as categorias e os 

elementos teóricos correspondentes. Natal – RN, 2106. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.1 Contexto 
 
 
 
 

O cuidado de enfermagem à criança obesa ocorre dentro de um contexto na ABS 

com grandes necessidades de reestruturação. Os fatos e situações que acompanham o 

enfermeiro preocupando-se com o cuidado à criança obesa como área negligenciada na  

Atenção Básica de Saúde são representados pelos conceitos da categoria Movendo-se nos 

cenários do cuidado de enfermagem. Essa categoria tem dimensões de conceitos micros e 

macros do cuidado de enfermagem à criança obesa, diante da negligência de todos os 

envolvidos. Dessa forma, compõem essa categoria as subcategorias identificando 

suprimento insatisfatório de recursos, refletindo sobre a obesidade infantil no âmbito da 

gestão de saúde e apontando a falta de planejamento situacional como limitador para o 

cuidado do enfermeiro. 
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Importa perceber que os enfermeiros atuam no cuidado à criança obesa de forma 

arbitrária e com pouca estrutura física, teórica ou material. O contexto em que os enfermeiros 

estão inseridos para prestar uma assistência qualificada não lhes permite ir além do pouco que 

é feito na atualidade. Mesmo diante da grande divulgação da mídia sobre a problemática da 

obesidade infantil e do conhecimento teórico das multicausalidades e consequências da 

obesidade na infância perdurando por toda a vida, os enfermeiros não têm um cenário 

favorável e que estimule essa prática. 
 

Tem recaído sobre a gestão ineficiente a falta de ferramentas necessárias para que o 

enfermeiro atue na problemática da obesidade. Isso porque existe a falta de recursos materiais 

(como tensiômetro infantil), de estrutura física para realização de atividade de educação em 

saúde com foco na obesidade infantil, de disposição das UBSFs de forma a facilitar o acesso 

da população de baixa renda aos postos e NASFs, e, de forma destacada, a falta de 

capacitação para os enfermeiros. 
 

A falta de capacitação e de treinamento específico para enfermeiros atuarem no 

cuidado à criança obesa tem gerado sentimento de incapacidade e despreparo nos 

profissionais, como também enfraquecido as ações de saúde, que poderiam acontecer com 

naturalidade nas consultas de enfermagem e em momentos oportunos para atender crianças 

obesas, prevenindo o excesso de peso em outras. Essas ações poderiam ser captadas pelos 

enfermeiros com propriedade e resultar em um movimento em massa para redução dos índices 

ou estabilização dos mesmos. Ao contrário disso, os números de crianças obesas têm 

crescimento exponencial, e nenhuma ação promovida nos últimos anos tem sido efetiva para 

redução desses índices. 
 

De igual forma, no que cabe ao enfermeiro, o cuidado à criança obesa tem sido 

negligenciado por aquele não conhecer a sua comunidade com profundidade e por mensurar, 

sem base sólida, a existência de obesos e de crianças com excesso de peso, mas sem saber ao 

certo quantas são e como estão na atualidade, por não possuir um acompanhamento próximo 

ao paciente e à sua família, excetuando-se poucos casos. Diante disso, compreende-se que a 

obesidade não tem sido enfrentada como um problema grave de saúde pública, nem como 

uma doença crônica não transmissível com graves consequências para a saúde física, 

emocional e social da criança. 
 

Assim, o contexto do cuidado de enfermagem à criança obesa na ABS perpassa os 

gestores de saúde, sejam estes mundiais, nacionais, estaduais e municipais, e de enfermeiros 

sem planejamento sobre a situação da área em que atuam, para gerar ações de impacto contra 

a obesidade na infância. 
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Estimular a prática de atividade física é uma atribuição necessária ao cuidado de 

enfermagem à criança obesa; contudo, o contexto em que as crianças estão residindo limita o 

rompimento do sedentarismo, porque a população das unidades pesquisadas reside em áreas 

sem infraestrutura e praças e locais propícios à prática de exercícios físicos, como quadras 

poliesportivas, academia pública, via para ciclismo ou caminhadas. 
 

Para os entrevistados, atuar no contexto sem tecnologias e instrumentos que 

possibilitem o cuidado à criança obesa é lamentável e torna a UBSF incapacitada para acolher 

essa população específica. Esse sentimento é fortalecido quando se deparam com a ausência 

de incentivos governamentais e programas de saúde implementados na ABS específicos para 

a obesidade, que apoiem o cuidado de enfermagem a essa população. 
 

Assim, o contexto reflete o enfermeiro preocupando-se com o cuidado à criança 

obesa como área negligenciada na Atenção Básica de Saúde está representada em um 

cenário de inquietações pelos fatores relacionados à obesidade na infância, e de lamentação, 

preocupação e sentimento de incapacidade frente às ausências dos gestores e das iniciativas 

dos enfermeiros em mapear a área de atuação para prevenir, acompanhar, detectar, cuidar e 

interagir com a população obesa da área. Os dois últimos fatores mencionados remetem à 

negligência em prover recursos necessários e na investigação da área. 

 
 
 

5.3.2 Condições causais 
 
 
 
 

As condições causais refletem as vivências e experiências dos enfermeiros da ABS 

no cuidado à criança com obesidade. Diante do fenômeno o enfermeiro preocupando-se 
 
com o cuidado à criança obesa como área negligenciada na Atenção Básica de Saúde, as 

causas apresentam-se como incidentes ou acontecimentos que exercem influência sobre a 

preocupação negligenciada, no caso do fenômeno em questão. Assim, endossa as condições 

causais desta pesquisa a categoria 1: Identificando processos que determinam a 
 
descontinuidade do cuidado a criança obesa nas unidades de saúde. 
 

Os participantes sugeriram que o cuidado era incipiente e, além disso, enfrentam 

bloqueios, impedimentos e barreiras que limitam ainda mais suas ações. Diante das 

fragilidades de planejamento dos gestores de saúde, que não põem em evidência a 

problemática da obesidade infantil, constituem causas ou acontecimentos que fortalecem a 

negligência no cuidado à criança obesa: a falta de recursos humanos, como profissionais 

especializados; a presença de centros de referência em tratamento para encaminhamento; os 
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poucos núcleos de apoio à saúde da família disponíveis para a UBSF ou integrados a elas; e o 

baixo quantitativo de enfermeiros para atender toda a população, gerando sobrecarga de 

trabalho. 
 

Os enfermeiros não conseguem atuar no cuidado da obesidade infantil sozinhos. A 

presença de uma equipe especializada é indispensável para atingir sucesso e distribuir 

responsabilidades, de forma que os enfermeiros não se sintam cansados de permanecer 

insistindo com a família. Atuar como combatente solitário da obesidade infantil é entrar 

desarmado em uma guerra, é desmotivador e desafiante. A falta de apoio de outros 

profissionais no cuidado e prevenção do excesso de peso é lamentada pelos enfermeiros e 

considerada como entrave no cuidado de enfermagem à criança com obesidade. Os 

enfermeiros compartilham esperanças de realizar um cuidado efetivo junto à equipe de 

profissionais da saúde, como apoio para essas ações, e criam expectativas que rompam com a 

negligência no cuidado a crianças obesas. 
 

A ausência do profissional nutricionista, como parte da equipe base, como também a 

presença de múltiplas e grandes responsabilidades que o enfermeiro assume na UBSF são 

elementos causais da negligência de enfermagem no cuidado à criança obesa. Pode-se dizer 

que a negligência, nesses casos, termina na enfermagem, mas parte da fragilidade da gestão 

em suprir a ABS de recursos humanos qualitativa e quantitativamente. 
 

Os pais das crianças obesas também sentem o impacto do difícil acesso aos 

atendimentos especializados na ABS para cuidar das crianças obesas. Eles precisam se 

deslocar a locais distantes da sua comunidade, caso consigam atendimento com profissionais 

especializados. Dessa forma, compreende-se que a insuficiente disponibilidade de 

profissionais especializados na ABS, para estabelecer parcerias com o enfermeiro no processo 

de cuidar de crianças obesas, é uma das causas da negligência no cuidado à criança obesa com 

integralidade e uma das maiores causas de desistência dos pais do acompanhamento da 

obesidade infantil. O baixo investimento para suprir a ABS de recursos humanos necessários, 

ocasionado pela falta de planejamento dos gestores, leva o profissional de enfermagem a se 

sentir fragilizado e desmotivado a permanecer cuidando da criança obesa. 
 

Diante das áreas estratégicas de atuação do enfermeiro na ABS preconizadas 

nacionalmente a partir de planejamento de ações de saúde pelos gestores, a obesidade infantil 

se destaca como um problema de saúde pública que tem despertado inquietação em todos os 

envolvidos nesse processo, pelo salto de crescimento em todos os países, desenvolvidos e em 

desenvolvimento, incluindo o Brasil. Contudo, a ausência de políticas voltadas diretamente à 

prevenção e tratamento da obesidade permite que os enfermeiros cuidem dessa criança de 
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forma primitiva e sem rigor no acompanhamento. Paralelamente, existe o sentimento de 

despreparo pela falta de capacitação desses profissionais, despertando neles a sensação de 

incapacidade e incerteza de qual seria o real papel do enfermeiro ao cuidar da obesidade 

infantil. O resultado disso é a ausência do enfermeiro no processo de cuidar da criança obesa. 
 

Os cronogramas inflexíveis de atendimento são estabelecidos de acordo com 

atividades preconizadas nacionalmente, visando atingir os problemas mais evidentes e de 

maior risco para a população. Assim, diante das agendas lotadas, a obesidade tem sido 

deixada em segundo plano. 
 

Atender a comunidade apenas para controlar os danos da obesidade na saúde é uma 

negligência de todos os envolvidos no processo, sendo resultado de uma desconsideração com 

o cuidado preventivo e com o tratamento das crianças ainda na fase preliminar da doença. 
 

Os planejamentos de gestão para pôr em evidência a obesidade infantil em ações de 

saúde preventivas, curativas e reestabelecimento, têm se apresentado como frágeis na ABS. 

Os gestores se empenham em manter os índices nutricionais da criança acima da faixa de 

desnutrição, mas não despertam para permanecer nessa mesma vigilância nos casos de 

obesidade, os quais estão em destaque mundial. Assim, apesar da desatenção com a 

obesidade infantil, a preocupação perpassa os profissionais de enfermagem e da saúde e 

envolve os gestores em saúde mundiais e, principalmente, os nacionais, e pode encontrar 

como causa a fragilidade dos planejamentos das ações de saúde no cenário nacional, sem foco 

na obesidade, por parte dos gestores. 
 

A falta de estratégias que incluam a obesidade nos calendários de atendimento 

semanal mostrou-se não como indolência dos enfermeiros, mas sim como limitação no 

processo de trabalho, uma vez que os profissionais precisam se empenhar em prestar 

atendimento à comunidade doente e com risco iminente de adoecer. A falta de compreensão 

de que a obesidade é uma doença crônica de ordem multifatorial supera o conhecimento sobre 

suas causas, consequências, fatores de risco e aumento dos índices na atualidade e resulta na 

ausência de atendimento à população obesa, principalmente quando se trata de crianças. 
 

Paralelamente, a postura popular e de alguns profissionais de saúde e gestores 

estabelece convencionalmente o modelo biomédico. Por um lado, a população privilegia 

unicamente o atendimento médico, as prescrições rígidas e uma assistência unicamente 

curativa; de outro lado, os profissionais da saúde perdem a visão da real função do 

enfermeiro, refletindo no tipo de assistência que a enfermagem pode oferecer às crianças 

obesas na UBSF e transformando-se em obstáculo para atingir esse público. Isso ocorre 

porque os pais e os demais envolvidos não conseguem valorizar e visualizar, no enfermeiro, 
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um profissional capaz de prestar assistência à criança obesa, passando a acreditar unicamente 

no profissional médico e impulsionando o enfermeiro ao desinteresse em prestar cuidado 

próximo a esse público. 
 

A cultura popular da centralização do cuidado no médico surge como causa da 

negligência do cuidado de enfermagem à criança obesa, uma vez que interfere no fenômeno 

em questão. Assim, o enfermeiro se descuida na orientação aos pais sobre o que é obesidade e 

como pode ser percebida ainda na infância; os familiares tendem a não saber, de forma clara, 

qual a atuação da enfermagem no cuidado à criança obesa, retornando à centralização do 

cuidado no médico, como citado anteriormente. 
 

O cuidado voltado para a queixa fortalece o modelo biomédico. No momento em que 

os profissionais de saúde da ABS se propõem a receber o paciente apenas ao sentir 

debilidades na saúde, ocupando suas agendas com ações curativas, ocorre uma falha na 

captação precoce de casos de crianças obesas e no acompanhamento integral e preventivo. 

Essa lacuna também pode ser percebida na medida em que os gestores de saúde se imbuem 

em fiscalizar com proximidade o atendimento rigoroso das equipes de saúde às crianças 

menores de 2 anos, mas não ampliam essa perspectiva para todo o período da infância. 
 

A associação da prevalência do modelo biomédico de cuidado por queixa-conduta no 

atendimento às causas do desestímulo do enfermeiro para cuidar da criança obesa torna-se 

perceptível e reforça que a obesidade permanece como área de atenção à saúde negligenciada. 
 

Outro fator que direciona o profissional de enfermagem a se desmotivar para cuidar 

da criança obesa é a burocratização dos sistemas de saúde. O sistema de encaminhamentos 

passa por um longo percurso repleto de burocratização e retarda o cuidado de enfermagem 

quando precisa desenvolver essa ação no cuidado da criança obesa. Da mesma forma, para 

marcar exames laboratoriais, os enfermeiros são bloqueados na maioria das vezes, e 

direcionados a solicitar ao profissional médico da UBSF o desempenho dessas funções. 
 

A central de marcação de exames e de encaminhamentos foi citada como motivo de 

grande retardo no cuidado à criança obesa, como também de desistência dos pais, uma vez 

que aguardam por consultas especializadas ou por exames laboratoriais por longos períodos e 

se sentem desestimulados a continuar no acompanhamento. Igualmente, os profissionais de 

enfermagem sentem-se desanimados e incapacitados para prosseguir, o que os leva a relaxar 

no cuidado de enfermagem a crianças obesas. 
 

A falta de autonomia dos enfermeiros para encaminhar e solicitar exames 

laboratoriais para acompanhar crianças obesas limita a atuação desses profissionais e os leva a 

sentirem-se despreparados para realizar atividades de impacto nessa população. 
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A diferenciação de atendimento do enfermeiro, de acordo com a faixa etária, está 

associada à falta de planejamento dos gestores, como também à prevalência do modelo 

biomédico e aos processos burocráticos nos atendimentos de saúde, que promovem a 

descontinuidade do cuidado do enfermeiro à criança obesa e determinam a preocupação 

negligenciada. 
 

As crianças maiores de dois anos recebem o impacto desse atendimento, por não 

serem incluídas no cronograma. O atendimento prioritário às menores de  dois anos consiste 

de um atendimento com agendamento prévio, recomendações vigorosas para o retorno às 

consultas de enfermagem e busca ativa em casos de faltas. Já as crianças maiores de dois anos 

são atendidas por demanda espontânea, no momento em que as mães procuram a unidade pela 

queixa. Assim, o atendimento de enfermagem à criança obesa encontra uma lacuna, uma vez 

que o acompanhamento é feito com rigor até dois anos de idade e, em poucos casos, esse 

mesmo atendimento permanece com a mesma severidade até completar o ciclo da infância. 
 

Quando há uma seleção da faixa etária que será atendida, o cuidado de enfermagem à 

criança obesa encontra lacunas e passa a ser uma das causas da negligência no sistema de 

atenção nesse processo. A negligência, nesse sentido, está também ligada à ausência da 

enfermagem no cuidado preventivo, visto que o acompanhamento de medidas corporais da 

criança só é realizado com frequência até os dois anos de idade. 
 

A consulta de puericultura, ou crescimento e desenvolvimento, instituída 

nacionalmente, é mencionada de forma enfática pelos participantes como medida de 

acompanhamento de crianças na ABS. Contudo, a vigilância, captação, busca ativa e 

acompanhamento contínuo são realizados em crianças até dois anos de idade. As crianças 

maiores dessa idade raramente recebem o mesmo tratamento. A negligência nesse ponto é 

causada pela falta de acompanhamento do estado nutricional das crianças em todo o seu ciclo 

de vida, bem como pelo ato de improvisar um espaço no cronograma para incluir crianças 

com casos visíveis e urgentes de obesidade. Para os gestores, a causa de haver uma 

negligência nesse cuidado está em não se formalizar um acompanhamento de enfermagem às 

crianças obesas e permitir que se busque trabalhar sem capacitação ou portabilidade de um 

instrumento formal. 
 

Os poucos casos citados nos dados de enfermeiros que revelaram realizar 

acompanhamento periódico, sem burocratização, com agendamento prévio das consultas e 

vigilância contínua das crianças nas UBSFs, demonstraram alcançar maior sucesso no cuidado 

de enfermagem à criança com obesidade, o que fortaleceu as impressões de que a restrição do 

cuidado de crianças obesas associada a processos que determinam a
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descontinuidade do cuidado de enfermagem constituem causas da preocupação negligenciada 

no cuidado de enfermagem à criança obesa na ABS. 
 

Observando a categoria incluída nas condições causais, pode-se compreender o 

porquê, como e onde o cuidado de enfermagem à criança obesa se constitui uma preocupação 

negligenciada na ABS e as situações que permeiam esse fenômeno. 

 
 
 

5.3.3 Condições intervenientes 
 
 
 
 

Por se tratar de estratégias que limitam a repercussão das condições causais sobre o 

fenômeno, podem ser compreendidas como intervenções que atuem positivamente ou 

negativamente sobre o fenômeno. Nesta pesquisa, as condições intervenientes são 

representadas pela categoria Interagindo com a equipe multiprofissional no cuidado que, 

nesse caso, exerce uma influência positiva sobre a preocupação negligenciada no cuidado de 

enfermagem à criança obesa. 
 

A interação com a equipe multiprofissional se mostrou ser intangível à população 

atendida na assistência básica de saúde. Como citado anteriormente, o quantitativo e acesso a 

profissionais é precário. Contudo, para se alcançar a efetividade do cuidado dispensado às 

crianças obesas pelo enfermeiro na ABS, é imprescindível a presença da equipe 

multiprofissional e disciplinar compartilhando dessa responsabilidade. 
 

Alcançar esse nível de atenção é poder partilhar de conhecimentos diversos e atuar 

na captação, vigilância do perfil nutricional das crianças, discutir estado clínico, endócrino e 

metabólico, tratar e acompanhar a criança obesa e manter-se ativo mediante possíveis sinais 

de desânimo ou desistência. O maior objetivo da equipe multiprofissional está em alcançar 

resultados positivos no tratamento e acompanhamento da criança obesa, mas, também, em 

desenvolver ações que gerem impacto na sociedade a ponto de reduzir os índices de 

obesidade. 
 

Na luta contra a obesidade, um guerreiro não pode se empenhar sozinho para ganhar 

a guerra. Por esse motivo, atuar em equipe auxilia o enfermeiro a se encaixar no quadro de 

profissionais capacitados para atuar com crianças obesas e desenvolver estratégias que os 

façam romper com a negligência e prestar cuidado qualificado e integral, para alcançar 

índices menores de obesidade na infância. 



212 
 
 

 

Uma equipe integrada, entre si e com a família do paciente obeso, permite o diálogo, 

a exposição das dúvidas e sentimentos, proximidade e uma relação de liberdade, a ponto de 

poder interferir positivamente nos hábitos alimentares da família. 
 

À medida que os profissionais de saúde se integram e desenvolvem estratégias de 

atuação em busca de um objetivo comum, também desenvolvem ações que podem exercer 

impacto sobre as condições causais da negligência. A exemplo disso, pode-se citar que, 

quando os profissionais de saúde atuam como equipe multiprofissional no cuidado de crianças 

obesas, eles encontram espaços nas agendas para interação com a população, como também 

passam a adotar essas ações como área de interesse dos profissionais da UBSF e da 

comunidade, rompendo com as ações restritas às áreas específicas preconizadas 

nacionalmente. 
 

A interação entre a equipe da UBSF e uma equipe multiprofissional se apresenta 

como essencial para os enfermeiros cuidarem de crianças obesas, uma vez que as chances de 

alcançar sucesso nesse cuidado são aumentadas. Uma equipe envolvida no cuidado ao obeso 

apresentou-se com maior probabilidade de persuadir as famílias a adotarem um estilo de vida 

saudável e a manterem-se mais vigilantes no tratamento, por seguir uma maior dinamicidade 

no trabalho com crianças. 
 

A atuação da equipe multiprofissional na ABS pode ser apresentada através dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs), pelas parcerias com centros especializados no 

cuidado de crianças obesas, por meio dos profissionais especializados integrados na UBSF ou 

pelo serviço de referência em atenção especializada na ABS. 
 

Os NASFs são grupos de apoio às UBSFs, que dispõem de profissionais 

nutricionistas, preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social. Eles atuam no 

sentido de dar suporte às ações de saúde que são desenvolvidas nas unidades de saúde da 

família e promover maior resolutividade e abrangência à oferta de saúde na rede de serviços. 
 

Os centros de referência, neste caso específico, estão disponíveis para o município a 

fim de atuar especificamente com crianças obesas. Em Campina Grande, recebem crianças 

encaminhadas das UBSFs e por livre demanda. Infelizmente, possuem quantidade limitada de 

vagas para atendimento, mas dispõem dos profissionais: médico endocrinologista, 

nutricionista, enfermeiro e preparador físico atuando mutuamente em um único espaço. Os 

enfermeiros concordam que um lugar especializado em atender crianças obesas ajuda e 

fortalece o cuidado de enfermagem a esse público, mas sentem dificuldades de encaminhar os 

pacientes a esses locais devido ao número reduzido de vagas, demonstrando que ainda é 

insuficiente para o município. 
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Dentro da equipe multiprofissional, percebe-se que as unidades que contam com, no 

mínimo, o psicólogo e o nutricionista atuando integrados à UBSF alcançam maior resultado 

na captação e acompanhamento da criança obesa. De acordo com os dados, o enfermeiro se 

sente mais confiável em cuidar dessas crianças na presença dos profissionais da nutrição e do 

psicólogo. Isso ocorre devido ao enfrentamento sem capacitação do enfermeiro com os 

transtornos psicológicos das famílias e ao impacto social que a obesidade tem na vida das 

crianças. Da mesma forma, a falta de capacitação para orientar dieteticamente as famílias faz 

os enfermeiros se sentirem mais seguros na presença do nutricionista. 
 

O modelo de interconsulta favorece uma estratégia para atuar, mesmo em meio à 

falta de recursos humanos, que se apresentou como causa da negligência no cuidado à criança 

obesa. A partir de consulta mensal, onde os pais sentem-se animados para participar por terem 

um atendimento individual e em grupos, os profissionais se reúnem e realizam uma consulta 

única com todos os profissionais envolvidos e dedicados a planejar estratégias junto com o 

paciente, para mudança no estilo de vida da família obesa. 
 

Dessa forma, o que seria uma causa da negligência, como a falta de disponibilidade 

dos profissionais especializados a serviço da UBSF para atender crianças obesas, passa a 

requerer uma visita única de toda a equipe integrada a fim de estabelecer metas para a família. 

Em outros momentos, durante o mês, a enfermagem e demais profissionais da unidade se 

reúnem com as famílias e promovem ações em grupos para estimular, sanar dúvidas e dividir 

experiências de sucessos e fracassos. 
 

Os pais se mostraram favoráveis ao trabalho multidisciplinar e descreveram como 

uma forma de maior incentivo à permanência no tratamento da família obesa, pelo fato de as 

famílias sentirem-se assistidas diante de uma equipe que se empenha em cuidar da criança 

obesa; como resposta, as famílias também se empenham para mudar o estilo de vida. Assim, 

compartilhar da responsabilidade de cuidar de crianças com obesidade em uma equipe 

multiprofissional e prestar uma assistência individual, integral, com alto poder de 

resolutividade e adequada para a realidade econômica e social da família, repercute na 

resposta da família ao cuidado da obesidade infantil. 
 

Apesar de, na atualidade, essa não ser uma realidade visível em todas as Unidades 

visitadas, pode-se perceber que é uma forma efetiva de romper com a negligência no cuidado 

de enfermagem à criança obesa, e partir para a efetividade do cuidado a esse público, de 

forma a alcançar resultados positivos e integrais. 
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5.3.4 Ações/interações estratégicas 
 
 
 
 

As categorias que respondem às estratégias que foram adotadas pelos participantes 

para enfrentar ou responder o fenômeno endossam as ações/interações. Assim, as categorias 4 

e 6 são os meios utilizados pelos enfermeiros e participantes para lidar com a preocupação 

negligenciada do cuidado de enfermagem à criança obesa na ABS. São elas: Vislumbrando 

novas perspectivas para o cuidado do enfermeiro e Atendendo a preocupação por novos 
 
processos do cuidado de enfermagem. 
 

Os enfermeiros da ABS têm expectativas sobre as ações que ainda são possíveis de 

se desempenhar nas UBSFs no cuidado de crianças com obesidade. Em meio à negligência, há 

sinais de que existe uma preocupação com esse público, e algumas ações de enfermagem 

estão sendo adotadas primariamente para prestar cuidado. A atuação revela-se como pontual 

diante das muitas atribuições que o enfermeiro poderia desenvolver ao se deparar com a 

obesidade infantil. 
 

Os dados sugerem que as ações adotadas pelos enfermeiros para lidar com a 

negligência têm se mostrado primitivas, por esses profissionais não compreenderem de forma 

clara qual a função do enfermeiro nesse processo. No entanto, na medida em que alcançam 

esse entendimento, desenvolvem ações relevantes para a melhoria de vida da população. 
 

Assim, como exemplo, perceber que os enfermeiros são os profissionais que têm o 

primeiro contato com a população tem sido difícil, mas, ao alcançar essa visão, é capaz de 

conhecer a população e desenvolver projetos que tenham impacto positivo sobre as crianças 

obesas, conseguindo a adesão de outros profissionais da saúde e das famílias. Para as famílias, 

principalmente, é importante que o enfermeiro assuma esse papel, uma vez que facilita o 

acesso ao tratamento, promove incentivo à permanência e conscientização da problemática, 

além de conseguir atuar na prevenção e tratamento da obesidade infantil. 
 

Outras estratégias para romper com a negligência e facilitar o processo de captação 

das crianças, principalmente as maiores de 2 anos, dizem respeito ao programa de saúde na 

escola, às visitas domiciliares, às atividades educativas em grupos e ao cadastramento das 

famílias que recebem incentivo financeiro do governo federal (Bolsa Família). 
 

Sair dos muros das Unidades Básicas e prestar cuidado às crianças nos ambientes que 

em que elas passam a maior parte do dia, como a escola e as casas, é conhecer a realidade 

social e econômica em que a família vive; permite maior envolvimento das crianças e 

cuidadores com os profissionais de saúde, que muitas vezes são inalcançáveis pelas famílias 
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por estarem sempre atrás de uma mesa, no ambulatório. Assim, essas são estratégias que 

podem levar os envolvidos a romperem com a negligência e prestar cuidado ao que tem sido 

motivo de preocupação, a obesidade infantil. 
 

Outras atividades alternativas, que têm se destacado como interessantes ao cuidado 

de crianças obesas, são as atividades educativas, que são efetivas no alcance dos cuidadores e 

na desmistificação dos fatores culturais sobre alimentação e excesso de peso. Também são 

uma ferramenta importante para prevenir a obesidade, quando realizadas com grupos de 

gestantes e puérperas. Apesar disso, ainda são uma estratégia difícil de ser adotada pelos 

enfermeiros, por exigir empenho e tempo para planejamento e insistência para alcançar o 

público alvo, uma vez que requer frequência contínua. 
 

O programa Bolsa Família foi adotado como estratégia para captação e 

acompanhamento no mínimo semestral para crianças maiores de 2 anos. Para os enfermeiros, 

a avaliação de saúde periódica dos beneficiados pelo programa de incentivo financeiro do 

governo federal foi uma oportunidade para resgatar as crianças para as consultas de 

enfermagem. Assim, está sendo adotada por todas as equipes para avaliação de estado 

nutricional das crianças. 
 

A enfermagem pode ser o ator principal no cuidado à criança obesa na medida em 

que passa a estabelecer vínculo com a população. Essa estratégia pode resgatar o desistente, 

captar os que desconhecem a obesidade e suas consequências e conquistar os que estão em 

tratamento para permanecer. O espaço para diálogo, o contato pessoal, próximo, sem 

imposição de resultados positivos, com disponibilidade para ajudar, confiança e mantendo um 

espaço aberto para dúvidas e exposição das falhas é o caminho mais perto para conquistar a 

adesão dos pais no tratamento da obesidade infantil. 
 

O estabelecimento de parcerias com IES apresentou-se como interação estratégica 

para lidar com a negligência associada à burocratização para marcação de consultas e o 

quantitativo insuficiente de profissionais especializados. A disposição de vários profissionais 

na UBSF, através de estágios supervisionados, pode fortalecer o cuidado de enfermagem à 

criança obesa e trata-se de uma ação de simples implantação, rompendo com a negligência de 

todos os envolvidos nesse processo. 
 

Apesar de estar sendo desenvolvido em fase inicial e não sendo um cuidado 

completo, a categoria atendendo a preocupação por novos processos do cuidado de 

enfermagem revela ações estratégicas para romper com a negligência e cuidar da criança 

obesa. Dentro do complexo processo de cuidar de crianças obesas, foram reveladas cinco em 

destaque. 
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O trabalho preventivo de orientação a gestantes e puérperas foi revelado como 

estratégia de maior persistência dos enfermeiros na ABS. Para eles, aproveitar o espaço dos 

cronogramas de atendimento para prestar esse cuidado é uma forma efetiva de não se omitir 

quanto à obesidade na infância. Dessa forma, as orientações sobre amamentação exclusiva, 

qualidade nutricional da família e no período de transição nutricional são as estratégias mais 

utilizadas pelos enfermeiros no cuidado da criança obesa. 
 

As consultas do enfermeiro também estão em processo de iniciação para apreciação e 

cuidado à criança obesa, uma vez que, até pouco tempo, o foco estava em prevenir, detectar e 

tratar de crianças com baixo peso; para isso, foram desenvolvidos trabalhos intensivos até que 

o enfermeiro recebesse essa atribuição como própria da profissão. Na atualidade, com a 

inversão do perfil nutricional da população, a enfermagem começa a se ver como responsável 

também pelo cuidado com o excesso de peso e, assim, incorpora em sua consulta a captação, 

realização da antropometria, detecção dos fatores de risco, encaminhamento e evolução da 

criança obesa. 
 

Orientar e acompanhar crianças obesas são ações estratégicas adotadas pelos 

enfermeiros para guiar as famílias na qualidade nutricional e hábitos de vida. Esclarecer os 

familiares sobre as causas e as consequências da obesidade enfraquece os aspectos culturais 

que levam as famílias a se ausentarem da responsabilidade compartilhada no cuidado à 

criança obesa. Da mesma forma, a orientação e o acompanhamento de familiares de crianças 

obesas são realizados na perspectiva de manter a família em atendimento até que consiga 

assistência especializada. 
 

Diante de todas as ações/interações estratégicas aqui mencionadas, é possível 

perceber que existem possibilidades de romper com a negligência e tornar a preocupação em 

ação; contudo, por ser uma parte do modelo, as estratégias influenciam a negligência de forma 

positiva, mas também recebe influência de outras partes, como das condições causais da 

negligência. Diz-se, então, que existem expectativas dos enfermeiros de prestarem um 

cuidado efetivo através de todas as estratégias anteriormente citadas, mas a sobrecarga de 

trabalho, a falta de profissionais especializados, a omissão da obesidade do calendário de 

atendimento UBSFs, a burocratização e demais fatores causais da negligência obstaculizam 

esse cuidado e dificultam o caminho para alcançar as novas perspectivas. 
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5.3.5 Consequências 
 
 

 

Em uma primeira leitura dos dados, a categoria 2 – Caracterizando a fragilidade 
 

do cuidado compartilhado dos pais e profissionais de saúde no cuidado à criança obesa – 
 

mostrou-se mais como condição interveniente para o cuidado de enfermagem do que como 
 

consequência. Contudo, ao pensar sobre o fenômeno o enfermeiro preocupando-se com o 
 

cuidado à criança obesa como área negligenciada na Atenção Básica de Saúde, 
 

identificou-se a fragilidade dos pais em participar na qualidade de cuidador da criança obesa 

como reflexo da falta de envolvimento dos gestores e profissionais da saúde em conscientizar 

a população da obesidade infantil. 
 

É bem verdade que os gestores de saúde se empenharam no passado em conscientizar 

a população e treinar, capacitar e estimular os profissionais de saúde na luta contra o baixo 

peso e desnutrição. Essas ações foram tão bem realizadas a ponto de perpetuarem uma cultura, 

na população geral, da criança gorda como saudável e bonita. O sucesso foi tamanho que o 

Brasil hoje apresenta níveis aceitáveis de crianças desnutridas. Entretanto, os números de 

crianças obesas têm aumentado exponencialmente e gerado preocupação em todos os que 

estão envolvidos, sejam gestores, profissionais de saúde, pais ou cuidadores. 
 

Diante do questionamento sobre a responsabilidade dos profissionais de saúde e dos 

gestores referente à disseminação de uma nova vertente sobre alimentação saudável e hábitos 

de vida não sedentários que possam se perpetuar de geração em geração, percebeu-se que os 

pais compartilham a função de cuidar do seu filho na medida em que sejam conscientizados e 

percebam os riscos associados à obesidade na infância. Da mesma forma com que se atuou 

com veemência no passado sobre a problemática da desnutrição, a fim de conscientizar uma 

população sobre os riscos iminentes de vida a que a criança estava exposta, também deve-se 

envolver todos os responsáveis possíveis para gerar, na população, uma concordância sobre as 

problemáticas associadas à obesidade na infância. 
 

Os pais foram citados como fator de grande dificuldade para o enfermeiro cuidar da 

criança obesa, pelo fato de serem os principais responsáveis pelo envolvimento da família, 

pelas mudanças no estilo de vida e pela motivação da criança em perpetuar os hábitos de vida 

saudáveis. Contudo, compreende-se que, diante da obesidade não ser priorizada pela gestão 

como área focal da atuação na ABS e da ausência dos profissionais de saúde em se 

envolverem nesse cuidado, a única resposta tangível aos pais seria também se ausentar dessa 

responsabilidade. 



218 
 
 

 

Existem inúmeros fatores que exercem influência sobre os pais de crianças obesas 

para distanciá-los do cuidado de enfermagem. Para manter uma família em cuidado contínuo 

da criança obesa, é necessário um envolvimento por parte dos profissionais de saúde e dos 

gestores para esclarecerem as possíveis dificuldades com que os mesmos estarão envolvidos 

nesse processo. Isso diz respeito aos fatores culturais, sociais, econômicos e psicológicos. 
 

A interrupção da amamentação de forma precoce, a introdução de alimentos com alto 

teor calórico ainda nos primeiros dias de vida e a transição nutricional da criança acima de 

seis meses de forma errada são alguns exemplos de influências culturais que foram 

perpetuadas de pais para filhos, para que os bebês não se encontrassem em baixo peso e 

desnutridos e estivessem livres de danos à saúde. Todavia, não foram transmitidos os danos 

que a criança pudesse vir a ter, caso desenvolvesse a obesidade; assim, os pais permanecem 

na cultura de que é mais favorável, para o filho, estar acima do peso a ficar desnutrido. Isso é 

consequência da ausência dos responsáveis por passar informações de saúde para a população 

e gerar uma consciência de que os extremos causam danos à saúde da criança, sejam a 

desnutrição ou a obesidade. 
 

Outra influência cultural diz respeito à escolha alimentar de baixa qualidade 

nutricional, com alto teor calórico, mas prático e de rápido preparo, adotada pelos pais no 

estilo de vida moderno. Assim, o cuidado à criança obesa, na atualidade, requer dos 

envolvidos um maior comprometimento para planejar junto com as famílias a alimentação que 

seja melhor em sua qualidade, mas adequada ao padrão de tempo de que disponham para o 

preparo dos alimentos. Isso quer dizer que os enfermeiros precisam de um espaço nas agendas 

para se envolverem com as famílias obesas, bem como obterem preparo teórico. 
 

Da mesma forma, os profissionais de saúde e os gestores precisam pensar em 

crianças obesas como uma população que, ao mesmo “conhece”, mas “desconhece” quais são 

os alimentos de risco, uma vez que os pais julgam que alimentos de alto teor calórico são 
 
“normais” para a criança e, assim, adotam esse tipo de alimentação por um padrão cultural 

errado. 
 

Os enfermeiros, atuando em conjunto com a equipe multiprofissional, podem assistir 

às famílias obesas de baixa renda, que afirmam não comprar alimentos naturais e orgânicos 

pelo alto preço, através de uma orientação sobre substituição de alimentos calóricos pelos 

presentes nas casas, adequando as refeições à realidade das famílias e das suas dispensas. 

Nesse caso, se existisse um trabalho em equipe multiprofissional e disciplinar, seria possível 

chegar a essa forma de atuação e, talvez, às famílias de crianças obesas com mudanças 

alcançáveis nas refeições. 
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O trabalho multiprofissional e disciplinar também possibilitaria que o enfermeiro 

atuasse junto à equipe nos aspectos sociais e psicológicos das famílias, sendo possível 

alcançar tratamento para as compulsões alimentares e para os impactos que a obesidade causa 

da saúde psicológica da criança. 
 

Os pais caminham em uma rota de conhecimentos e desconhecimentos com a 

obesidade. Através da grande divulgação da mídia, conhecem a existência da doença e o mal 

que faz às crianças, mas não compreendem a sua severidade e impacto real na saúde da 

criança até sua idade adulta. A cultura de que a obesidade na infância é algo normal e 

passageiro ainda é muito prevalente na população e requer uma atuação dos responsáveis pela 

saúde da criança, a fim de que os pais estejam cientes da necessidade de cuidar dos filhos 

ainda com pouca idade. A omissão de esclarecer as famílias sobre os riscos da obesidade 

resulta em colaborar com a perpetuação da doença como algo temporário e natural, ou até 

mesmo como possível de ser cuidado no futuro. Esse ainda é o pensamento de alguns 

profissionais de saúde atuantes na UBSF que revelam a obesidade na infância como um 

cuidado negligenciado. 
 

É preciso mediar um cuidado à criança obesa mesmo nas ausências maternas dos 

labores do lar, como o preparo das refeições. Isso quer dizer envolver o cuidador da criança 

obesa e as crianças para não burlarem o tratamento na ausência da mãe; e também a mãe, para 

perceber o preparo de alimentos saudáveis como prático e reduzir os fracassos no tratamento 

da obesidade infantil. 
 

O foco do cuidado da criança obesa precisa estar voltado principalmente aos pais, 

uma vez que esses são os principais influentes no estilo de vida dos filhos. Os hábitos 

alimentares e sedentários que os filhos adotam durante a vida são transmitidos pelos pais, bem 

como a percepção do que é bom e ruim, geralmente associando o ruim aos alimentos 

saudáveis, já que não são adotados pelos pais como parte da rotina alimentar da família. 
 

Compreende-se, então, que se os profissionais de saúde e os gestores investissem 

mais no cuidado à família obesa, certamente os pais não resistiriam com tanta veemência às 

mudanças sugeridas. Os envolvidos estariam se empenhando em desenvolver uma nova 

cultura alimentar, que requer tempo e pode não ser adotada em curto prazo, exigindo também 

persistência e compreensão dos profissionais de saúde. Perceber esse momento para os pais é 

necessário, umas vez que adotar um novo estilo de vida pode ser desgastante e cansativo para 

os pais e pode gerar uma tensão e estresse na família, precisando ser um cuidado lento e cheio 

de adaptações e tolerância com os fracassos. 
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Assim, pensar nas consequências do enfermeiro preocupando-se com o cuidado à 
 

criança obesa como área negligenciada na Atenção Básica de Saúde consiste em saber que 

os gestores e os profissionais de saúde precisam investir para conquistar a colaboração dos 

pais no cuidado à criança obesa, como também conscientizá-los da obesidade como doença e 

suas comorbidades associadas (ESTRADA, 2014), gerando a compreensão de que tanto a 

desnutrição quanto a obesidade são danosas à saúde da criança e podem levar ao adoecimento 

precoce e, por fim, ao óbito. 
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Figura 17: Modelo paradigmático com indicação dos elementos da teoria substantiva. Natal – RN, 2016. 
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5.4 Validando o modelo teórico e a teoria substantiva 
 
 

 

Os resultados extraídos desta pesquisa foram apresentados aos enfermeiros 

convidados a validar o modelo teórico, suas interações e relações com os elementos da teoria 

substantiva (APÊNDICE 6). As contribuições foram valiosas e auxiliaram a elevar o conteúdo 

do modelo teórico, bem como a confiar que as suas informações são precisas e fiéis na 

representatividade da prática do enfermeiro no cuidado à criança obesa. 
 

Os enfermeiros da prática revelaram se reconhecer como enfermeiro do cuidado de 

criança obesa a partir do modelo apresentado. Foi perceptível a identificação desses 

profissionais com os conceitos apresentados, demonstrando fidelidade aos dados brutos 

captados a partir das entrevistas. Somente uma enfermeira especialista em obesidade infantil 

não conseguiu se ver diante do conceito central. Assim, buscando adequar o modelo central 

para compreensão e aceitação de todos os validadores, reformulou-se o conceito para “O 
 
enfermeiro preocupando-se com o cuidado à criança obesa como área negligenciada na 
 

Atenção Básica de Saúde”. Conduzir o enfermeiro a visualizar sua prática no cuidado à 

criança obesa, a partir do modelo teórico e dos elementos da teoria substantiva, sugere que os 

conceitos são apropriados para a investigação, como pode ser observado nos discursos a 

seguir: “[...] Como enfermeira que atende essa criança, casualmente e realiza algumas ações 

pontuais, sou capaz de me ver como o enfermeiro desse modelo.” V01; “O modelo demonstra 

a prática esporádica do cuidado à criança obesa.” V02 

 
 

Não sei se esse é o objetivo da mensagem a ser transmitida na sua categoria central. 

Talvez você esteja incluindo a enfermagem, gestores, família, escola. Porém, ao ver 

o modelo, interpreto que há uma negligência apenas da enfermagem [...] de fato, 

acredito que a enfermagem na AB precisa avançar muito na resolutividade desse 

problema[...] No entanto, acredito que há muitas estratégias de enfermeiros em 

várias partes do país em busca da melhoria da assistência à criança obesa[...] V03 
 
 

Diante do que estava acontecendo com o cuidado à criança obesa, os validadores 

conseguiram perceber que existem outros sujeitos envolvidos no processo e compreender as 

relações das categorias com os elementos da teoria substantiva. Os nomes das categorias 

parecem estar bem claros e explicativos para os validadores, e o modelo suficientemente 

abstrato para ser generalizado, conseguindo expor a maior parte dos casos do cuidado de 

enfermagem à criança obesa, o que pode ser visto nos dados a seguir: “É possível perceber 

todos os atores envolvidos, inclusive o enfermeiro que negligencia o problema. Com certeza, 
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o modelo consegue representar o contexto que se insere essa criança obesa e o cuidado de 

enfermagem”. V01 

 

É possível perceber o que ocorre na realidade desse cuidado: a tentativa de cuidar; a 

dificuldade em realizar esse cuidado pelo excesso de outras atividades delegadas 
pela secretaria de saúde e que reduzem o tempo disponível para atender a essa 

clientela[...] V04 
 

 

A negligência do cuidado à mesma (criança obesa) e a necessidade de envolvimento 

dos vários atores do contexto em que se encontra é o que eu percebo que está 

acontecendo no cuidado a criança obesa a partir do modelo. Visualizando facilita a 

compreensão e tomada de decisão. O problema da investigação se encontra no 

centro interagindo com as categorias, contexto e atores envolvidos. Reflete a 

realidade do cuidado à criança obesa habitualmente e em que contextos esta se 

encontra. V02 
 

 

É possível perceber o que está acontecendo no cuidado de enfermagem à criança 

obesa. Antes de ler sua descrição acerca do modelo, não havia compreendido o 

motivo de os pais estarem na condição “Consequências”. Achei interessante sua 

análise sobre isso. É possível verificar uma relação de rede, de influência entre 

categorias e o fenômeno central. O modelo demonstra de forma muito criativa essa 

relação e interação entre as categorias. V03 
 

 

Fortalecendo os dados encontrados e expostos no modelo teórico, o validador 

especialista em obesidade infantil reafirmou a necessidade de capacitação voltada aos 

enfermeiros, com vistas a cuidar de crianças obesas, diante de experiências pessoais na prática 

da pesquisa no município em que atua. Os dados dos validadores também evidenciaram a falta 

de iniciativa dos gestores de saúde, de promover espaços públicos para prática de atividade 

física segura para a população, como pode ser visualizado nos discursos a seguir. 

 
 

O modelo consegue explicar a maioria dos casos do cuidado de enfermagem. Com 

reforço ao fato das enfermeiras das UBSF do município de Natal/RN afirmarem 

necessitar de atualização sobre o que compete ao cuidado de enfermagem 

propriamente dito, elas afirmam desconhecer o conjunto de ações próprios da 

enfermagem, por exemplo, foi apresentado e discutido o conjunto de atividades 

contidas na NIC para o diagnóstico "Nutrição desequilibrada mais do que as 

necessidades corporais" e elas afirmaram não saber como instituí-las, por exemplo: 

como orientar sobre alimentação? Mando para nutricionista? Como orientar para 

atividade física? Não tem educador físico na UBSF. V04 
 
 

 

“Sugiro a reflexão sobre a escassez de espaços públicos para a prática de atividade física, em 

muitos municípios brasileiros, e/ou a insegurança pública, o que dificulta a prática de 

atividades ao ar livre [...] sugiro destacar a corresponsabilidade dos gestores” V03 
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Para o validador especialista em TFD, a categoria que representa as condições 

intervenientes não foi descrita com clareza, uma vez que não revelou com transparência se 

estava interferindo ou favorecendo o conceito central. Desse modo, o verbo foi modificado e 

aprimorado para revelar o seu poder de interferir na negligência e atuar para promover ações 

efetivas e de impacto na população obesa. Da mesma forma, o validador julgou que os 

caminhos ilustrativos das relações entre as categorias foram bem desenvolvidos e representam 

a negligência do cuidado à criança obesa. 

 
 

Sugiro modificar o verbo das considerações intervenientes para ficar mais claro que 

se trata deste componente. O título não me indica se está favorecendo ou 
interferindo. Tente deixar isso mais claro no título deste componente. Interessante 

que os caminhos percorridos ao longo dos contextos que envolvem o cuidado à 

criança obesa não são uniformes. V05 
 
 

Diante dos resultados dos validadores, foi possível confirmar a viabilidade do 

modelo teórico para a prática de enfermagem no cuidado à criança obesa, como também 

compreender que o modelo parece ser adequado para representar as relações e interações 

complexas, envolvendo vários sujeitos e contextos no enfrentamento da obesidade infantil. 
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6 DISCUTINDO OS DADOS 
 

 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade infantil é destaque no 

século 21 por ser o problema de saúde mais agravante da atualidade. Isso se deve ao fato de 

atingir populações de média e baixa renda em áreas urbanas, e por estar em constante aumento 

de prevalência. Dados globais indicam que, em 2010, o número de crianças com sobrepeso 

ultrapassou os 42 milhões, e destes, 35 milhões residem em países em desenvolvimento 

(OMS, 2016). Essa geração pode, então, ser observada como adultos doentes no futuro e 

reforça a necessidade de atuação dos profissionais de saúde para prevenir, planejar estratégias, 

tratar e acompanhar crianças obesas. 

 
 

 

6.1 Identificando processos que determinam a descontinuidade do cuidado a criança 
 

obesa nas unidades de saúde 
 
 

 

Para os enfermeiros, neste estudo, cuidar da criança obesa significa se deparar 

diariamente com desafios e entraves que permeiam a ABS no Brasil. A partir das entrevistas 

com os enfermeiros percebeu-se que o cuidado a essa população específica sofre impactos de 

processos que descontinuam suas ações. A primeira categoria diz respeito à condição causal 

do enfermeiro preocupando-se com o cuidado à criança obesa como área negligenciada 
 
na Atenção Básica de Saúde, e foi composta pelas subcategorias: Descobrindo fragilidades 

de gestão para estruturar o cuidado do enfermeiro à criança obesa na ABS; Limitando o 

cuidado do enfermeiro à criança obesa pelo quantitativo insuficiente de recursos humanos e 

falta de capacitação; Revelando organização do processo de trabalho a partir do modelo 

biomédico. Estas representam as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro no processo de 

cuidado da criança obesa, de forma a ter suas ações com essa população limitadas. 
 

A primeira subcategoria revela os planejamentos frágeis dos gestores para por em 

evidência a obesidade infantil. Está incluído nesse contexto o número reduzido de 

profissionais especializados disponíveis na ABS, a falta de investimento em capacitação, a 

assistência dos enfermeiros a comunidade prestada por livre demanda e cronogramas de 

atendimento e a omissão da obesidade das práticas de cuidado da ABS. 
 

Dentre as dificuldades que impactam o cuidado relatadas pelos enfermeiros, o baixo 

quantitativo de profissionais especializados, seja nos NASFs, integrados à própria UBSF ou 



226 
 
 

 

mesmo em centros especializados, é destaque juntamente com a sobrecarga de trabalho. Estas 

dificultam o atendimento à população em todas as suas necessidades de saúde. 
 

A maior parte das ações de saúde prestadas no atendimento à população na ABS 

requer o conhecimento compartilhado de várias áreas e da criatividade da equipe para 

alcançar um resultado favorável. Com a obesidade não é diferente, uma vez que esta é uma 

doença permeada por uma complexidade de fatores que requerem o envolvimento de uma 

equipe multiprofissional. No entanto, o que foi referido pelos participantes desta pesquisa é 

que existe uma fragilidade de recursos humanos na rede de apoio da ABS no Brasil para esse 

cuidado. Tal vertente é sustentada por estudo que indica como dificuldade em cuidar de obeso 

o quantitativo insuficiente de profissionais especializados; diante disso, há um retardo no 

avanço da prestação de cuidado à família e à comunidade, na busca pela prevenção e 

tratamento da obesidade (MATOS et al., 2015). 
 

É verdade que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs) são 

disponibilizados para as equipes de saúde da família em números variados, podendo cobrir de 

oito a 20 unidades, e podem contar com a participação de até 19 especialidades, entre as quais 

estão: psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. A sua implantação tem sido 

realizada em larga escala no Brasil, uma vez que em 2008 se contava com três desses núcleos 

e em 2011 esse número atingiu 1.498 (BRASIL, 2011). No entanto, para os profissionais dos 

NASFs, é preocupante que o serviço assuma o papel de outros níveis de atenção, ocasionado 

pelas grandes filas de espera na atenção secundária, que conduzem o usuário a procurar o 

serviço NASF para esse atendimento, fragilizando o atendimento à atenção básica (SILVA et 

al., 2012a). Assim, torna-se essencial que os NASFs potencializem a atenção primária à 

saúde, ampliem as ações das equipes de saúde da família e articulem as redes de atenção à 

saúde. Dessa forma, essas ações podem fortalecer o cuidado de enfermagem às crianças 

obesas na ABS e minimizar a problemática do quantitativo insuficiente de profissionais 

especializados, prestando apoio aos enfermeiros no cuidado da obesidade infantil. 
 

Para Silva et al. (2012a), desde sua criação, a Estratégia de Saúde da Família enfrenta 

limitações no sistema de saúde, que, muitas vezes, não responde em sua totalidade às 

necessidades de saúde da população. Trindade e Pires (2013) revelam que a demanda pelos 

sistemas de saúde no Brasil é conflitante com o quantitativo de profissionais, estrutura, 

equipamentos e materiais disponíveis. Em sua pesquisa, foi constatada que uma das causas 

associadas ao excesso de trabalho dos profissionais de saúde está relacionada à alta demanda, 

o que produz uma sobrecarga de trabalho para o enfermeiro. 
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Para minimizar essa alta demanda, o NASF atua também no sentido de desobstruir as 

UBSFs e aliviar a sobrecarga de trabalho do enfermeiro, quando disponível em seu 

quantitativo e em qualidade, para dar suporte aos profissionais das equipes e buscando 

repensar a organização dos trabalhos e as agendas superlotadas. Contudo, pelo número 

reduzido de profissionais especializados, o acesso torna-se restrito e desestimulante para as 

famílias de pacientes obesos. 
 

Para alcançar a corresponsabilização, o plano terapêutico compartilhado com a 

equipe e assim não aumentar a sobrecarga das equipes e a superlotação das agendas, chama-se 

a atenção para a necessidade de repensar a organização do trabalho e as agendas dos 

profissionais, tanto no que se refere à assistência individualizada quanto para a construção do 

trabalho interdisciplinar que repercute diretamente na qualidade do cuidado prestado na ABS 

(SILVA et al., 2012a). 
 

Quanto ao cuidado de enfermagem a crianças na ABS, em sua maioria, torna-se 

difícil cobrir todas as crianças da área de abrangência pela diversidade de atividades 

desenvolvidas, o que impossibilita o estabelecimento de rotina de marcação de consultas de 

enfermagem (CAMPOS, 2011). Dessa forma, se os enfermeiros não têm disponibilidade para 

cobrir o atendimento a todas as crianças de sua área, torna-se difícil focar no atendimento 

específico a crianças obesas, gerando uma preocupação para a estruturação dos sistemas de 

saúde no que tange às atribuições de enfermagem na ABS. 
 

Diante da insalubre quantidade de profissionais especializados para viabilizar o fluxo 

de cuidado à criança obesa, os profissionais de enfermagem reagem com o sentimento de 

desânimo e sem motivação para prestar esse tipo de cuidado. As inúmeras atividades a serem 

desenvolvidas por esses profissionais impõem que o cuidar de criança obesa passe a ser um 

trabalho secular, o que é fortalecido uma vez se que sentem sem apoio para vencer os 

obstáculos inerentes a esse processo, como o enfrentamento com os familiares, as visões 

distorcidas do que é o excesso de peso, a falta de recursos materiais, entre outros. 
 

Apesar disso, os enfermeiros aspiram ao momento em que possam contar com uma 

equipe multidisciplinar, para atender crianças obesas em sua integralidade, e prestar a 

assistência necessária a essa população. Essa consciência é gerada diante da percepção da 

obesidade como doença crônica não transmissível de grande impacto na saúde do adulto, 

como também do conhecimento das consequências danosas que a obesidade pode vir a ter na 

saúde da criança e durante toda a sua vida. Da mesma forma, há uma compreensão de que a 

equipe multiprofissional, compartilhando as responsabilidades, parece interagir melhor com a 
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família, de forma a gerar uma consciência crítica acerca da problemática da obesidade na 

infância. 
 

Na descontinuidade do cuidado de enfermagem à criança obesa ocasionada pela falta 

de gestão na área de capacitação, também é possível detectar a falta de oportunidade e de 

incentivos para capacitação dos enfermeiros, que despertam nos profissionais o sentimento de 

incapacidade, limitação, despreparo e impotência. Outros estudos (ARAÚJO et al., 2012; 

CAMPOS et al., 2011) têm refletido sobre o despreparo e a falta de capacitação dos 

enfermeiros no enfrentamento da obesidade infantil e percebido que os enfermeiros 

demonstram ter domínio da puericultura; contudo, para abordar problemas alimentares na 

mesma faixa etária, os enfermeiros revelam ter uma formação negativa nessa área e 

conhecimento incipiente, perdendo, assim, o vínculo com a equipe multiprofissional e 

deslocando o enfermeiro do manejo clínico da obesidade e das tomadas de decisões. 
 

Portanto, surge a necessidade de investimento em cursos de capacitação para 

enfermeiros da ABS que envolvam problemas emergentes e em ascensão na comunidade, 

como a obesidade infantil. Pesquisas sugerem que são poucos os investimentos dos gestores 

nessas ações, uma vez que, entrevistando enfermeiros da ESF, quase a totalidade dos 

profissionais entrevistados não participou de, minimamente, uma capacitação por ano, 

refletindo o baixo investimento dos governantes, e por iniciativa própria, em educação 

continuada (CORRÊA et al, 2012). 
 

Os processos de descontinuidade do cuidado de enfermagem à criança obesa estão 

interligados a priorização dos atendimentos na ABS por áreas específicas, conduzindo os 

enfermeiros a atender por livre demanda e cronogramas. Para Silva et al. (2012b), o cuidado 

do enfermeiro na ABS direciona suas práticas de cuidado no modelo tradicional de 

assistência. Dessa forma, as ações de saúde são direcionadas para áreas estratégicas, sendo 

para a mulher principalmente o pré-natal e puerpério, à criança pela puericultura e ao idoso. 

Também são parte desse acompanhamento os usuários com patologias como diabetes, 

hipertensão, hanseníase e tuberculose, componentes dos programas do Ministério da Saúde. 
 

Dessa forma, os enfermeiros desta investigação afirmaram elaborar cronogramas 

para alcançar as metas e quantitativos requeridos mensalmente pelos sistemas de informações, 

fato que pode ser observado também em outro estudo, onde apontam para a prerrogativa da 

quantidade pela qualidade do atendimento nos serviços de saúde da atenção básica (SILVA, 

2012a). 
 

Privilegiar grupos de atendimento na ABS reflete no atendimento à criança, uma vez 

que aquele se concentra na vigilância do estado de saúde e crescimento saudável da criança
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até dois anos de idade. Assim, as enfermeiras entrevistadas nesta investigação esclarecem que 

as crianças maiores de 2 anos são orientadas a frequentar a UBSF de forma periódica, o que 

não é alcançado na prática, uma vez que as consultas não são agendadas, as mães enfrentam 

trâmites burocráticos para marcação das consultas; não há uma vigilância contínua como aos 

menores de dois anos e, dessa forma, as crianças de maior faixa etária tendem a buscar os 

serviços de saúde baseado na queixa. Percebe-se, assim, que não há esforços dos profissionais 

de saúde, seja por sobrecarga de trabalho ou por priorização de estratégias de ação 

preconizadas nacionalmente, que não se empenham em desfazer o paradigma do modelo 

biomédico na sociedade. 
 

Esses dados podem ser confirmados na literatura atual, quando os profissionais de 

saúde percebem que existe uma cultura de medicalização e indicam como função da equipe 

multidisciplinar “reestruturar a atenção à saúde a partir da crítica sobre o complexo médico-

industrial; definir um plano terapêutico em conjunto com as equipes de saúde da família; criar 

respostas individualizadas e reduzir a medicalização” (SILVA, 2012a, p.2082). Da mesma 

forma, é importante reestruturar a ABS, ampliando a compreensão do processo saúde/doença 

e das intervenções para além das práticas curativas, incluindo a necessidade de protocolos de 

atendimento que permitam a padronização dos intervalos de consultas das crianças, de forma 

a incluí-las em todo o seu ciclo de crescimento e desenvolvimento (VIEIRA et al., 2012). 
 

O mesmo autor também destaca, em suas narrações, enfermeiros que declaram 

prestar atendimento às crianças até dois anos mensalmente e, após essa faixa etária, não 

promovem mais nenhum tipo de acompanhamento; assim, ainda é necessário modificar esta 

realidade com o objetivo de difundir a importância do seguimento periódico e contínuo dos 

programas de puericultura, estimulando os pais a procurarem, com assiduidade, as unidades 

de saúde (VIEIRA et al., 2012) 
 

A centralização do cuidado a crianças menores de dois anos, pelo enfermeiro na 

ABS, pode ser reflexo de décadas de incentivo à redução dos índices de desnutrição a níveis 

aceitáveis no Brasil. Isso traz maior complexidade à abordagem da obesidade infantil pelo 

fato de muitos países ainda não terem se adequado, em suas políticas e programas de nutrição, 

aos novos perfis epidemiológicos, requerendo, assim, esforço extra dos gestores e 

profissionais da saúde para enquadrar a obesidade nos cronogramas de atendimento da ABS. 
 
Dessa forma “esse ‘paradoxo nutricional’, ou a coexistência de déficit e excesso nutricional 

em pessoas e populações deve ser levado em consideração quando os governos da América 

Latina projetarem estratégias nacionais de controle da obesidade infantil” (ONIS, 2015, p. ). 



230 
 
 

 

A falta de espaço nas agendas dos profissionais da ABS, a cobrança da gestão por 

números de consultas (SILVA et al., 2012a) e a centralização das ações do enfermeiro em 

buscar alcançar as populações-alvo estratificadas pelo Ministério da Saúde (CORRÊA, 2012) 

têm omitido a obesidade infantil das práticas de saúde da UBSF, como foi possível observar 

nesta pesquisa. A negligência em manter a vigilância do crescimento e desenvolvimento 

infantil, em todo o seu ciclo, tem impacto na saúde das crianças, de prevenção de possíveis 

agravos e promoção de melhor qualidade de vida da criança e da família (REICHERT, 2012). 
 

A obesidade atualmente pode ser observada em todas as idades; contudo, as crianças 

de faixa etária entre dois a dez anos apresentam maiores índices de excesso de peso, quando 

comparadas aos menores de dois anos. Um estudo realizado em 2012 demonstrou que o 

excesso de peso é mais prevalente em crianças entre oito a dez anos, seguido das de dois a 

seis e, por fim, as menores de dois anos (PEREIRA, 2012). Assim, reforça-se a necessidade 

de inclusão da criança em toda a sua faixa etária no cuidado de enfermagem, a fim de prevenir 

a obesidade na infância e a descentralização da vigilância quanto ao perfil nutricional dessa 

população exclusivamente até os dois anos de idade. 
 

A subcategoria que trata de processos burocráticos limitando a atuação do enfermeiro 

no cuidado à criança obesa pode ser observada na falta de autonomia e a burocratização dos 

serviços de saúde para marcação de consultas e exames laboratoriais, bem como a falta de um 

sistema de referência e contrarreferência entre os diversos serviços foram descritas como 

dificuldades de prestar um cuidado efetivo na ABS às crianças obesas. Em seu estudo, 

Trindade e Pires (2013) reafirmam que essas são dificuldades recorrentes nos serviços de 

saúde da atenção básica, incluindo a tradicional e a ESF. Evidenciam-se nacionalmente os 

problemas gerenciais na organização e distribuição das atividades, o excesso de burocracias e 

baixa resolutividade dos serviços como dificuldades em prestar uma assistência integral e 

contínua à população (TRINDADE; PIRES, 2013). Ainda, as dificuldades de implantação de 

sistema de referência e contrarreferência nas UBSFs relacionadas ao déficit de recursos 

humanos também prejudicam a comunicação e a continuidade do cuidado (MACHADO et al., 

2011). Nesse sentido, esta investigação propõe a organização do trabalho de enfermagem para 

minimizar as burocracias a partir de agendamentos contínuos, procedendo conforme sugere 

Costa (2010), de forma que intervenções múltiplas sejam incorporadas às avaliações regulares 

das crianças obesas, e alcancem um atendimento periódico e contínuo com vistas a combater a 

epidemia da obesidade. 
 

Um outro condicionante que impacta na descontinuidade do cuidado do enfermeiro 

diz respeito à prevalência do modelo biomédico nos serviços. A descentralização do cuidado 
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do poder médico torna-se essencial nesse contexto. A obesidade é uma doença multicausal e, 

por assim ser, requer uma intervenção multidisciplinar (MARIZ, 2012). Contudo, a 

prevalência do modelo biomédico na sociedade e nos profissionais de saúde direciona a 

comunidade a privilegiar a consulta médica, compreendendo que esse é o profissional com 

maior poder de resolutividade para os problemas de saúde. O enfermeiro, envolvido nesse 

contexto, e associado à visão da comunidade do profissional que é parte da “equipe médica”, 

desconhece as possibilidades de atuação no processo de cuidar de crianças obesas e 

transparece à população essa dependência do profissional médico, distorcendo suas reais 

atribuições. 
 

Coaduna-se com os achados desta pesquisa o fato de que descentralizar o cuidado na 

ABS é um desafio para os médicos, por envolver uma organização do cuidado em equipe. As 

dificuldades estão em ultrapassar as consultas clínicas e propor diagnósticos e intervenções 

em conjunto (SILVA, 2012b). 
 

No tocante aos enfermeiros, romper com o paradigma da biomedicina, distribuir as 

atividades competentes a cada profissional da ESF e se apropriar das suas atribuições no 

cuidado à criança obesa ainda é uma dificuldade, uma vez que estes se isentam de assumir 

condutas que gerem resultados de impacto, seja na promoção da saúde, prevenção dos agravos 

ou tratamento das crianças obesas, conferindo a outros profissionais a maior responsabilidade 

sobre a obesidade infantil (TRINDADE; PIRES, 2013; VIEIRA et al., 2014). Merece 

destaque pesquisa em que uma parcela dos enfermeiros demonstrou que ainda não tinha 

clareza das suas competências na promoção e prevenção da saúde da criança na ESF, uma vez 

que revelou se eximir de sua função, permanecendo-se distantes da problemática, delegando 

diretamente a responsabilidade do cuidar da criança aos outros profissionais da equipe, como 

nutricionistas e médicos (ARAÚJO, 2012). 
 

Os enfermeiros desta investigação demonstraram que a organização dos serviços de 

enfermagem e a inclusão da criança, em todo o seu ciclo na rotina dos atendimentos de saúde 

de forma a não perder a vigilância, podem ser estratégias eficientes a fim de alcançar o 

sucesso no cuidado de crianças com obesidade, desde a sua prevenção até o acompanhamento 

periódico. Essas vertentes podem ser confirmadas mediante estudo com enfermeiros, onde a 

maior parte realizava o seguimento das crianças identificadas com obesidade na comunidade 

em conjunto com equipe multiprofissional, sendo esse um fator positivo no cuidado dessa 

população (ARAÚJO, 2012). 
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6.2 Caracterizando a fragilidade do cuidado compartilhado dos pais e profissionais de 
 

saúde no cuidado à criança obesa 
 
 

 

A segunda categoria diz respeito às consequências do fenômeno e têm como 

subcategorias: Recebendo influência de fatores culturais, socioeconômicos e psicológicos nas 

escolhas alimentares; Visualizando a ausência materna como potencializador para a obesidade 

infantil.; Reconstruindo o circulo vicioso: hábitos dos pais sendo reproduzidos pelos filhos; 

Deparando-se com impossibilidades para estabelecer parcerias com os profissionais e 

familiares no cuidado à criança obesa; (Des)conhecendo a obesidade infantil como doença. 
 

Esta categoria merece destaque nesta pesquisa por se referir à participação dos pais 

no cuidado à criança obesa. Estudos têm demonstrado que a obesidade é uma doença crônica 

que necessita do envolvimento de toda a família para alcançar sucesso em seu tratamento. 

Esse fato torna-se mais evidente em crianças, uma vez que essas assimilam os hábitos 

alimentares e de vida dos pais (LIMA-VERDE, 2014, MARIZ, 2012). 
 

Para os enfermeiros, encontrar nos pais parceiros para compartilhar a 

responsabilidade do cuidado das crianças obesas tem sido uma tarefa árdua. Os pais têm se 

apresentado como os principais agentes de dificuldades em cuidar da obesidade infantil, 

principalmente os pais obesos. Contudo, qualquer intervenção que busque reverter a 

obesidade na criança necessita de compartilhamento de responsabilidades entre os pais, a 

criança, os profissionais de saúde e os gestores (LIMA-VERDE, 2014). 
 

As dificuldades de cuidar de crianças obesas parecem estar associados às influências 

socioeconômicas, culturais e psicológicas, à baixa frequência dos pais de crianças maiores de 

dois anos nas UBSFs e, mediante a ausência materna no lar, os hábitos alimentares errados 

são perpetuados de pais para filhos, uma vez que os pais não se esforçam para promover 

mudanças nos hábitos de vida da família. Paralelamente, há uma precária parceria dos 

profissionais da saúde com toda a família que inviabiliza todo o processo de cuidado a essa 

população. 
 

Os fatores culturais demonstram serem os mais influentes, negativamente, no 

cuidado dos profissionais de saúde à criança obesa. Os enfermeiros se deparam diariamente 

com diferenças culturais sobre os alimentos, de forma que essas divergências têm tornado as 

conversas e aconselhamentos com os pais em momentos difíceis. A mais comum das 

diversidades culturais é a percepção errada do estado nutricional dos filhos, na qual se 

pressupõe que, quanto mais peso a criança tiver, mais isso representará riqueza, poder, 
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prosperidade e, para a maior parte desses adeptos, sinônimo de saúde (ISMA, 2012; LIMA-

VERDE, 2014). Alguns pais subestimam o excesso de peso dos filhos e passam a adotar como 

definição da obesidade a falha na mobilidade. Relacionam a saúde e o peso de tal forma que 

veem a magreza como representando problemas de saúde e a obesidade como declínio da 

capacidade física (COELHO, 2013). 
 

Nesse sentido, a interrupção da amamentação de forma precoce também está 

relacionada aos fatores culturais. A esse respeito, sabe-se que já há evidências científicas que 

demonstram que a amamentação exclusiva, até o sexto mês de vida, associada à introdução da 

alimentação saudável a partir dessa idade, funciona como fator protetor da obesidade em 

crianças. Contudo, é possível perceber que os fatores culturais das avós passados para as mães 

impulsionam a interrupção da amamentação precoce e favorecem a ingestão energética 

inadequada (VICARI, 2013; SOUSA, 2015). 
 

Há de se reconhecer, porém, que para os pais assumir a responsabilidade do cuidado 

dos filhos obesos também pode ser uma tarefa difícil. Uma vez que o impacto psicológico que 

a obesidade gera nos filhos é desafiador. A percepção errada do corpo, a falta de acesso a 

roupas e acessórios condizentes com a faixa etária e tamanho, bem como a privação de 

alimentos consumidos em larga escala por crianças próximas ou familiares podem representar 

um transtorno emocional para os pais, levando-os, muitas vezes, a optar por não se envolver. 
 

Assim, é essencial a participação da equipe multiprofissional próxima ao 

acompanhamento da saúde mental dos pais e das crianças, a fim de gerar uma consciência de 

que vale a pena prevenir as consequências que a obesidade pode trazer para a criança até a 

fase adulta. É importante que os profissionais andem em linhas tênues entre o ser confidente, 

oferecer orientações de saúde, estabelecer metas e ao mesmo tempo não ofender os pais 

quanto ao estado nutricional do filho e suas consequências, de forma a não perdê-los pelo 

excesso de cobrança (EDVARDSSON, 2009). 
 

No entanto, é importante que os profissionais estejam vigilantes sobre o repasse de 

atitudes negativas pelos pais. As más experiências vivenciadas pelos pais com alimentação 

saudável, as tentativas frustradas de reeducação alimentar, a perda de peso e experiências 

relacionadas ao excesso de peso na sua infância, quando transmitidas para os filhos, podem 

ocasionar que estes passem a perceber o acompanhamento nutricional como ruim e restritivo. 

Paralelamente, pode ocorrer o fato de os pais terem vergonha de falar sobre a obesidade e não 

estarem dispostos a enfrentar esse sentimento (ISMA, 2012). 
 

Adicionalmente, os fatores sociais e econômicos são destacados neste estudo como, 

em parte, responsáveis pelo distanciamento dos pais do cuidado de crianças obesas. Essas 
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influências se referem à vivência dos pais com a alta nos preços dos alimentos saudáveis, 

como também à falta de compreensão dos males advindos da escolha de alimentos 

industrializados de rápido preparo e alto teor energético. Nesse contexto, estão as indústrias 

alimentícias, que oferecem à população vários alimentos com densidade energética aumentada 

e de alta saciedade. São alimentos aceitáveis e de baixo custo, o que os torna acessíveis às 

classes de alta e baixa renda (MARIZ, 2015). 
 

Outro fator que influi no distanciamento da corresponsabilidade dos pais com a 

equipe de saúde para o cuidado da criança obesa diz respeito ao nível social da família. Isma 

(2012) relata que o baixo nível educacional e econômico contribui na escolha alimentar das 

famílias e nos índices de crianças obesas. Para os enfermeiros, neste estudo, a baixa renda dos 

pais determina a seleção de alimentos mais baratos com teor nutricional pobre, e essas 

famílias são mais difíceis de serem alcançadas nas ações de saúde, salientando a necessidade 

de o enfermeiro considerá-las como prioridade no cuidado à criança obesa. 
 

Da mesma forma, as crianças que têm pais ausentes das atividades do lar devem ser 

prioridade nos atendimentos de enfermagem. Nesta investigação, foi possível perceber que os 

participantes compreendem ser relevante a presença das mães no cuidado à criança obesa. A 

ausência da figura materna das atividades do lar potencializa a obesidade na infância, uma vez 

que a obesidade é um problema complexo intrínseco ao estilo de vida dos pais (ISMA, 2012). 
 

A esse respeito, na situação econômica da atualidade, se pode pensar que a 

subsistência da família coloca os pais em excessivas jornadas de trabalho, deslocando-os, 

portanto, dos seus papéis como condutores das práticas nutricionais adequadas dos filhos. O 

aumento da carga horária de trabalho dos pais e a ampliação da produção e consumo de 

alimentos congelados (industrializados) são fatores importantes na transição dos hábitos 

alimentares das crianças. O consumo imposto pela sociedade moderna e pelo esquema social 

de produção-consumo dispõe de alimentos de preparo rápido e de baixo custo, conduzindo os 

indivíduos da sociedade imediatista a reduzir o gasto de tempo em preparos de alimentos 

nutritivos e a aumentar o consumo de enlatados, alimentos industrializados e fast-food 
 
(MARIZ, 2015). Da mesma forma, os pais compensam sua ausência através da oferta desses 

tipos de alimentos. Também os aparelhos de televisão são utilizados como babás, quando os 

pais não têm tempo para sair e brincar com eles após o trabalho (ISMA, 2012). 
 

Assim, o contexto em que as famílias modernas estão inseridas é propulsor do 

distanciamento dos pais na corresponsabilização do cuidado à criança obesa, e requer dos 

profissionais de enfermagem maior empenho em envolvê-los no acompanhamento, mantendo 
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o vínculo e oferecendo espaço para questionamentos, verbalização de sentimentos negativos 

(quanto às condutas) e comemorando os avanços. 
 

Além disso, a resistência às mudanças por parte dos profissionais da saúde deve ser 

enfrentada com naturalidade, uma vez que o processo de mudança pode ser desgastante e 

cansativo para os pais, como se pode perceber nos dados desta pesquisa, quando afirmam ser 

difícil o processo de mudança na família, precisando de compreensão dos enfermeiros para 

que não haja desânimo ou descontinuidade no tratamento. Morais e Dias (2013) revelam que 

alguns pais consideram difíceis as mudanças na rotina da casa relacionadas ao tratamento da 

criança obesa, uma vez que isso envolve todo o núcleo e a cultura familiar. Também foi 

importante, em sua investigação, a percepção de que os filhos apresentam sentimentos de 

ansiedade, tristeza, irritabilidade e agressividade, quando em tratamento; dessa forma, “as 

famílias apresentam dificuldades para gerenciar essa questão, pressionadas, por um lado, pela 

necessidade de a criança perder peso e, por outro, pela sensação de deixarem a criança 

insatisfeita e, assim, aumentarem seus sentimentos negativos” (MORAIS; DIAS, 2013, p.54) 
 

Pesquisa realizada com enfermeiros suecos revela que existe uma dificuldade por 

parte dos pais de dizer não aos seus filhos, uma vez que o alimento tem um significado 

emocional e pode ser utilizado como um substituto para o amor parental. Somado a isto, está o 

fato de os pais (des)conhecerem a problemática da obesidade, como revelam os participantes 

desta investigação quando expressaram que a maioria dos pais de crianças com sobrepeso 

parecem estar cientes de excesso de peso de seus filhos mas, não necessariamente, 

reconhecem sobrepeso da criança como um problema. Os pais de crianças com excesso de 

peso facilmente se distanciam do fato de que seu filho é mais pesado do que é reconhecido 

como apropriado para sua idade; da mesma forma, esperam que o problema se resolva ao 

longo do tempo, além de considerarem seus filhos como muito jovens para que se atenham a 

se preocupar com o excesso de peso (ISMA, 2012). 
 

Diante destes fatores que exercem influência na família da criança obesa, é 

importante destacar que os pais e cuidadores são essenciais no desenvolvimento dos 

comportamentos dos filhos frente aos alimentos, e servem de modelo para promover 

interações saudáveis com a alimentação (COELHO, 2013). A maior parte dos estudos revela 

que o excesso de peso na infância é determinado, de forma mais relevante, pelos pais do que 

pelas crianças, uma vez que essas últimas são dependentes do que os pais oferecem para 

comer e do que as ocupa durante o dia (ISMA, 2012). Dessa forma, essas pessoas devem ser 

incluídas pela equipe multidisciplinar e precisam ser o foco do cuidado da criança com 

obesidade na ABS, como afirma Coelho (2013). Os profissionais de saúde devem se 
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empenhar em educar os pais para o tamanho da porção de acordo com o tamanho e idade da 

criança. Os enfermeiros de cuidados de saúde primários devem oferecer apoio e orientação 

sobre o aleitamento materno, nutrição, paternidade, sono seguro, segurança, imunização e 

problemas de saúde. 

 
 

 

6.3 Interagindo com a equipe multiprofissional no cuidado 
 
 

 

A terceira categoria representa os fatores intervenientes do fenômeno, uma vez que 

se mostra como estratégia capaz de estruturar, pelos meios possíveis, a negligência no cuidado 

de enfermagem à criança obesa. Compõem essa categoria as seguintes subcategorias: 

Mantendo relação com o trabalho multiprofissional e disciplinar na atenção à criança obesa e 

contando com centro especializado de referência para o cuidado de crianças obesas. 
 

Sobre a equipe multidisciplinar, os dados desta pesquisa estão de acordo com outras 

(BIANCHINI et al., 2012; MIZIARA; VECTORE, 2014), ao perceberem que a interação da 

equipe no cuidado de crianças obesas é imperativa para aumentar as chances de sucesso na 

prevenção, acompanhamento e tratamento da obesidade infantil. Para prevenir e acompanhar 

sobrepeso e obesidade, o apoio interdisciplinar sugere uma representação de avanço, uma vez 

que as equipes contariam com suporte de profissionais especialistas (MATOS, 2015). 

Associado a isso, o pensar coletivo proporciona a definição de nós críticos ou pontos-chave, 

buscando conhecimentos e compreensões, levantando hipóteses de soluções e desenhando 

planos de ação compatíveis com a realidade, o que é relevante quando se trata de obesidade 

infantil (SILVA, 2012a). 
 

Abordar problemas de ordem multifatorial como a obesidade requer intervenções de 

saúde a partir de uma equipe multiprofissional, de forma a ultrapassar os aspectos nutricionais 

e de sedentarismo, sendo necessária uma abordagem psicológica, social e econômica, com o 

envolvimento da família. Para alcançar os contextos de envolvimento da criança, é 

imprescindível a busca de parcerias interdisciplinares e intersetoriais que cooperem no 

planejamento e implementação de intervenções de saúde de abrangência individual, familiar e 

comunitária, que proporcionem e facilitem a adoção de hábitos de vida mais saudáveis e que 

resultem em melhorias na qualidade de vida (RODRIGUES, 2013). 
 

Sobre a equipe multiprofissional no cuidado à criança obesa, os enfermeiros 

entrevistados consideraram indispensável a presença do nutricionista e psicólogo atuando em 

conjunto com as equipes de saúde da família nas UBSFs, uma vez que o nutricionista 
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planejará intervenções nutricionais e o psicólogo abordará os transtornos psicológicos. É certo 

que as chances de sucesso no tratamento da obesidade são intensificadas quando se conta com 

a equipe multidisciplinar, mas, especificamente para a enfermagem, o estudo de Rodrigues 

(2013) identificou os principais diagnósticos de enfermagem (segundo a Classificação 

Internacional das Práticas de Enfermagem – CIPE) que poderiam ser elaborados para o 

cuidado da obesidade. Todos os diagnósticos podem ser intensificados em sua implementação 

com o apoio do nutricionista e do psicólogo como parte da equipe de saúde, como: “Risco 

para Obesidade”; “Risco para Déficit de conhecimento sobre o regime dietético”; “Risco de 

ingestão de alimentos excessiva”; “Autoimagem negativa”; “Risco para autoestima baixa” e 

“Risco de bem-estar social comprometido”. 
 

Assim, baseado nos dados desta investigação, há indícios de que a atuação em equipe 

multiprofissional aumenta o poder de persuasão das famílias de crianças obesas, o nível de 

vigilância para captação, acompanhamento e tratamento, e torna o tratamento dinâmico e 

convidadito para as famílias e crianças. Um estudo de caso elucida isso ao apresentar o 

trabalho desenvolvido em um centro de obesidade infantil, onde as crianças são envolvidas, 

junto com os pais, em atividades lúdicas de educação em saúde e são atendidos por uma 

equipe de saúde que discute o estado clínico, encontra espaço para diálogo e esclarecimento 

de dúvidas (MARIZ, 2012). Outro caso também demonstra resultados significativos do 

acompanhamento e tratamento de obesos a partir do trabalho com equipe multiprofissional em 

Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade (PMTO), com impacto positivo na 

saúde das crianças (SILVA et al., 2013). 
 

Estratégias são utilizadas pelos enfermeiros desta pesquisa na ABS, para auxiliar a 

equipe de saúde da família no cuidado à criança com obesidade. Dentre delas, estão os centros 

especializados no tratamento da obesidade e a prática de interconsulta. Ambos revelaram a 

possibilidade de cuidar de crianças obesas sem burocracias e com um atendimento 

multiprofissional, o que leva o paciente a acreditar de forma mais efetiva no trabalho 

multidisciplinar e no poder de resolutividade que há nessa interação, bem como sentir-se 

amparado por um cuidado integral e integrado pela equipe especializada. Para Oliveira et al. 

(2015), essa relação entre profissionais de diferentes áreas promove maior envolvimento dos 

pacientes e da família no tratamento, o que é fundamental para a obtenção de bons resultados 

no seguimento de doenças crônicas em crianças e adolescentes. 
 

Assim, é possível compactuar com a ideia de que o tratamento multiprofissional às 

crianças obesas promove o acolhimento e o respeito às famílias; é uma estratégia facilitadora 

da relação entre a família e os profissionais, na tentativa de não tornar a intervenção uma 
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ameaça à identidade do grupo familiar, mas sim possibilitar o envolvimento e a participação 

das famílias no processo de mudança (RODRIGUES, 2013). 

 
 

 

6.4 Vislumbrando novas perspectivas para o cuidado do enfermeiro 
 
 

 

A quarta categoria foi definida como ações/interações estratégicas do fenômeno 

porque se refere às expectativas do enfermeiro em prestar cuidado às crianças obesas. 

Compreende as seguintes subcategorias: Atuando como suporte à UBSF para ser porta de 

entrada ao cuidado da criança obesa; Rompendo os limites da UBSF para captar e 

acompanhar crianças obesas; Estabelecendo vínculo com as famílias da criança obesa; 

Desenhando cuidado sistematizado por meio de projetos de intervenção. 
 

Apesar da influência descrita anteriormente do trabalho multiprofissional no cuidado 

à criança obesa, e o impacto positivo que este tem sobre a negligência dos serviços da ABS 

para tratar a obesidade na infância, é lamentável o quantitativo insuficiente de centros 

especializados, de profissionais de múltiplas especialidades que ofereçam cobertura total à 

população nacional e de estratégias elaboradas para facilitar o acesso dos obesos ao cuidado 

especializado; como, por exemplo, a parceria com instituições de ensino superior, para incluir 

os alunos de graduação na ABS. Essa última foi identificada como parte das novas 

perspectivas para o cuidado de enfermagem à criança obesa nesta pesquisa. Para uns, os 

estudantes e o tutor presente na UBSF podem significar lentidão no processo de cuidar; 

contudo, existe a compreensão de que o novo, o olhar externo, a juventude parecem renovar o 

vigor do trabalho, com seus conflitos e tensões que o fazem desafiador. Assim, predominam 

visões de que os estudantes na ABS ajudam no trabalho e atualizam os conhecimentos dos 

trabalhadores (ARAÚJO, 2013). 
 

Outra perspectiva para prestar cuidado à criança obesa mencionada pelos enfermeiros 

nesta investigação foi a capacidade em atuar como suporte à UBSF por se posicionar como 

porta de entrada na ABS. Isso reflete a competência do enfermeiro em captar e detectar a 

obesidade na infância, por conhecer a população, estar próximo da comunidade e, com base 

nisso, ter a capacidade de planejar intervenções, estimulando e atuando junto com outros 

profissionais da saúde. Para Coelho (2013), o enfermeiro é a ligação mais próxima com as 

crianças, famílias e comunidade, que busca sanar dúvidas, articulação com outros 

profissionais ou resolver as necessidades mais prioritárias. Uma vez que o enfermeiro 

reconheça as suas atribuições e atue, com propriedade, no que é exercer o cuidado integral a 
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crianças na ABS, pode ser considerado o elemento-chave para o sucesso da reorganização de 

todo o setor de saúde (CORRÊA, 2012). 
 

Por sua compreensão de que é difícil que a criança chegue à UBSF, o enfermeiro 

ultrapassa os muros das unidades de saúde e busca prestar cuidado ao obeso através do 

Programa de Saúde na Escola (PSE) e das visitas domiciliares. Outro estudo coaduna com 

essa perspectiva, na medida em que os participantes afirmaram que a procura de crianças e 

adolescentes pela Unidade de Saúde é pequena, limitando as ações à prevenção e combate à 

obesidade infantil, quando relacionadas somente dentro da unidade (MATOS, 2015). 
 

Para os entrevistados desta investigação, apesar de já vivenciarem uma iniciação à 

prática do PSE, reconhecem que essa é uma estratégia eficaz para alcançar as crianças obesas 

que não visitam os serviços de saúde na atenção básica. Em outra realidade, é possível 

perceber que o PSE já é um programa efetivado com atuação concreta dos enfermeiros e, para 

alguns, é o foco para o desenvolvimento de trabalhos preventivos e controle da obesidade 

(MATOS, 2015). 
 

A escola oferece a oportunidade de atuar no cuidado aos obesos por ser um ambiente 

propício para a educação nutricional, otimizando a alimentação e a prática de atividade física 

(AVERY, 2013). Também constitui um elo muito importante para a promoção da saúde e tem 

representatividade na promoção da alimentação saudável das crianças; por isso é necessário 

que exista uma relação entre o enfermeiro de cuidados de saúde primários e a escola 

(COELHO, 2013). 
 

Paralelamente, a escola é um ambiente que envolve os educadores, a comunidade, os 

familiares e crianças em todas as faixas etárias e, na medida em que todos se integram para 

articular os saberes à estratégia de educação em saúde nas escolas, atinge-se um grau de 

efetividade. Contudo, apesar de os enfermeiros terem consciência da importância dessa 

atuação para a prevenção, acompanhamento e tratamento da obesidade na infância, as 

temáticas citadas como de maior atribuição do enfermeiro nas orientações nas escolas foram 

as de sexualidade e de imunização (VIEIRA, 2014). 
 

Nessa realidade, estão as dificuldades atribuídas pelos enfermeiros na realização de 

ações de saúde nas escolas. Apesar de se entender como fundamental a assistência à criança 

obesa na escola, essa é uma área de difícil atuação por requerer a ausência do enfermeiro dos 

serviços da atenção primária, pelo excesso de trabalho e a baixa articulação com as escolas 

(VIEIRA, 2014). 
 

Por outro lado, a atuação do enfermeiro como profissional de saúde na escola é 

fundamental, uma vez que a prevenção e controle da obesidade desenvolvidos em programas 



240 
 
 

 

nas escolas são mais eficazes quando feitos por pessoas destinadas para esse fim, do que 

quando exercidos pelos professores. Os professores não dedicam muitas horas às atividades 

de intervenção devido a outras responsabilidades e, habitualmente, não recebem treinamento 

especializado e supervisão adequada (MATOS, 2015). Também os educadores baseiam sua 

percepção de desnutrição e obesidade no senso comum, tornando, assim, fundamental que o 

enfermeiro atue como educador no ambiente escolar, criando conhecimentos baseados em 

protocolos, sendo essa a forma mais fácil e eficaz para combater a obesidade e reduzir sua 

incidência (RIBEIRO, 2015). 
 

Outra estratégia que pode ser observada como perspectiva para o cuidado de 

enfermagem à criança obesa são as visitas domiciliares. Essa prática já é aceita pelos 

enfermeiros como parte do cuidado na ABS para pacientes acamados, para puérperas e outros 

casos específicos. É conhecido que as visitas domiciliares aumentam a responsabilidade 

materna, melhoraram a alimentação materna, incrementam o tempo da amamentação com 

práticas adequadas e aprimoraram os padrões de crescimento infantil e a satisfação das mães 

(COELHO, 2013). 
 

A consulta de enfermagem deve ser realizada durante a visita domiciliar, de forma a 

compreender o meio no qual se insere a criança. Essa estratégia é considerada ferramenta 

importante na ESF por permitir que o profissional conheça as condições reais de vida e saúde 

das famílias, as concepções que têm acerca do processo de adoecer, seus hábitos e as 

estratégias que usam para prevenir e tratar doenças (SOUSA et al., 2012). 
 

Apesar de os enfermeiros conhecerem os benefícios dessa prática, ainda é pouco 

adotada para atuação de enfermagem em casos de obesidade infantil. Os dados de outras 

pesquisas demonstram uma minoria envolvida em tratar uma criança em sua área de 

convivência, por meio das visitas domiciliares. Essa conclusão é preocupante quando se 

entende a obesidade infantil como uma afecção multifatorial, cuja prevenção se torna mais 

eficaz quando o profissional se apropria do contexto no qual a criança está inserida (ARAÚJO 

et al., 2012). 
 

Estudo realizado para avaliar a eficácia de enfermeiros comunitários nas casas, para 

redução do IMC em crianças, concluiu que intervenções precoces nos domicílios, quando 

realizadas por enfermeiros treinados para atuar na comunidade, são favoráveis na redução da 

média do IMC em crianças (WEN, 2012). Assim, pode-se observar que a visita domiciliar, 

prática já utilizada em larga escala pelos enfermeiros para outras áreas ação de saúde, pode ser 

implementada como nova perspectiva no cuidado à criança obesa, de forma a alcançar 

resultados de impacto nessa população. 
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Da mesma forma, as atividades em grupo podem ser adotadas como estratégia para 

atingir crianças obesas e suas famílias. As atividades de educação em saúde na UBSF, e em 

áreas comuns da sociedade, podem ser uma ferramenta poderosa na prevenção, captação, 

acompanhamento e tratamento da obesidade infantil (FIGUEIRA et al, 2013). Os dados desta 

investigação apontam para atividades preventivas de educação em saúde com grupos de 

gestantes, lactantes e idosos como estratégia para romper com as influências culturais nas 

famílias e, unida a outras, auxiliar na captação de prováveis casos de excesso de peso na 

infância. 
 

Se o objetivo da enfermagem é capacitar os pacientes para que sejam autônomos no 

cuidado de sua saúde, é necessário perceber que o autocuidado da população parte de 

comportamentos adquiridos na aprendizagem, o que requer dos enfermeiros maior atenção na 

educação como método preventivo. Ao enfermeiro cabe desenvolver atividades no sentido de 

promover a educação em saúde, visto que no âmbito do processo de ensino-aprendizagem 

objetiva-se a absorção de novos valores, tanto nos aspectos que se referem a práticas de boa 

saúde quanto nos socioeconômicos, culturais e religiosos, com reflexos diretos em melhoria 

da qualidade de vida (MATOS, 2015). 
 

Outra estratégia que se apresentou nesta investigação como oportunidade para atingir 

crianças obesas na busca por prevenir, captar, acompanhar e tratar consiste na avaliação de 

saúde semestral obrigatória para os beneficiados do programa de incentivo financeiro do 

governo federal – o Bolsa Família. Essa se mostrou como ação favorável para reduzir o 

número de desistentes do tratamento da obesidade e resgatá-los, para dar continuidade ao 

acompanhamento de enfermagem. Mas, de modo intenso, foi descrita pelos enfermeiros como 

a melhor forma de manter as crianças acima de 2 anos frequentando a UBSF para avaliação de 

saúde com o enfermeiro. 
 

Em relação às estratégias de prevenção da obesidade infantil mais adotadas pelos 

enfermeiros da ESF, destaca-se que 47% destes costumavam realizar avaliação 

antropométrica da criança a cada consulta de enfermagem; 44,1% se concentravam em 

recomendar práticas saudáveis e 8,8% dos enfermeiros frequentemente agendavam visitas 

periódicas aos domicílios para investigar a alimentação infantil, como maneira de evitar novos 

casos (ARAÚJO, 2012). 
 

O PBF oferece benefícios em dinheiro para família em situação de pobreza ou extrema 

pobreza. Foi criado para enfrentar o maior desafio da sociedade brasileira, que é o de 

combater a fome e a miséria, e promover a emancipação das famílias em situação de maior 
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pobreza no país. A realização do auxílio financeiro é realizada mediante cumprimento dos 

compromissos com a saúde, educação e assistência social (BRASIL, 2016). 
 

Uma pesquisa realizada para detectar prevalência de sobrepeso e obesidade em 

crianças beneficiadas pelo PBF percebeu fortes indícios de que o nível de obesidade, nesse 

grupo cresceu dentro de três anos em ambos os sexos, sendo de maior prevalência em 

municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A partir desse estudo, 

concluiu-se que a obesidade e sobrepeso estão presentes em comunidades menos 

desenvolvidas e de extrema pobreza, sendo necessária uma política nacional nutricional que 

dê subsídios aos beneficiários do PBF para se alimentarem com qualidade (SILVA, 2011). 
 

É possível perceber que o PBF precisa de intervenções de saúde e pode ser uma 

oportunidade de inclusão das crianças maiores de 2 anos no atendimento de saúde das UBSFs 

pelos enfermeiros, de forma a acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças, 

detectar e tratar precocemente casos de excesso de peso. 
 

O processo de cuidar requer do enfermeiro, nas perspectivas da vigilância em saúde, 

estabelecimento de vínculo com os usuários da ESF. Para a criança com excesso de peso, essa 

aproximação com as famílias mostrou-se como essencial para reduzir os índices de abandono. 

Isso implica em conhecer o contexto em que a criança está inserida, seja ele econômico, 

cultural ou social, a fim de que possa ser elaborado um plano terapêutico em conjunto com a 

família e não haja imposição de condutas (MARIZ, 2012), uma vez que os resultados desta 

investigação sugeriram que é necessário romper com as consultas inflexíveis e unidirecionais. 
 

Através do vínculo, esta pesquisa também revelou a conquista da confiança das 

famílias obesas nos profissionais enfermeiros, a disponibilização de consultas com espaços 

abertos para diálogo e espaço de tempo favorável a questionamentos, insatisfações e 

compartilhamento de experiências, sejam elas positivas ou negativas. 
 

Vieira (2012) reforça a necessidade de estabelecimento de vínculos entre os usuários 

da ABS e os profissionais de saúde, uma vez que eles tornam as ações de saúde mais eficazes 

e fortalecem a continuidade pela procura dos serviços de saúde, pelo fato de ajudarem na 

autonomia dos usuários. Para Mariz (2012), no tratamento da obesidade, o vínculo dos 

pacientes obesos com os profissionais de saúde gera resultados mais positivos. 
 

Manter a criança em consultas com o enfermeiro não só permite uma vigilância quanto 

ao seu crescimento e desenvolvimento, como também aproxima as crianças do profissional de 

saúde e da UBSF. Esse é um fator importante, por permitir o aumento gradativo da confiança 

mútua na medida em que o tempo passa, fortalecendo o vínculo e permitindo que seja 

desenvolvido o respeito das famílias pelos profissionais. Assim, enquanto as consultas de 
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enfermagem vão sendo realizadas na puericultura, seja em domicílio ou na UBSF, desde o 

nascimento, ocorre interação com as famílias, de forma que seja mais bem aceito pela família 

conhecer o profissional e passar, então, a seguir mais as suas orientações com maior confiança 

(CAMPOS, 2011). 
 

Outro aspecto importante do vínculo é que, através da confiança e respeito dos 

profissionais para com as famílias, é possível promover mudanças em paradigmas da 

população e nos aspectos culturais enraizados nos indivíduos, mesmo sendo uma tarefa que 

exige empenho dos profissionais para conquistar as famílias (SOUSA, 2012). Para alguns 

profissionais de saúde, estabelecer vínculo é uma preocupação, no sentido de que consideram 

importante assistir as famílias com proximidade; eles acreditam que esse tipo de relação 

colabora para o tratamento de doenças na família e facilita a assistência profissional pela 

responsabilização compartilhada entre família e profissional (LOPES; MARCON, 2012). 
 

Para alcançar crianças obesas, também é possível desenvolver planejamento de 

projetos de intervenção pelo enfermeiro. Diante dos dados desta pesquisa, os projetos de 

intervenção precisam ser implementados na ABS como estratégia para alcançar crianças 

obesas, uma vez que são uma perspectiva para atuar na dimensão da população a partir de um 

cuidado sistematizado do enfermeiro. Da mesma forma, facilitam a captação, o cuidado e o 

acompanhamento das crianças obesas. Contudo, falta na ESF uma ferramenta teórica que 

subsidie os projetos de intervenção e o cuidado sistemático na obesidade infantil. 
 

Matos (2015) percebeu, em seu estudo, a mesma necessidade do enfermeiro para o 

controle do crescimento da obesidade na infância, através do planejamento de ações de saúde 

necessárias para este contexto. Para que os profissionais especializados também atuem nesse 

sentido, um planejamento é necessário para delinear as necessidades reais da comunidade e 

auxiliar no delineamento de oferta de serviços, demandas e necessidades de saúde da 

comunidade (SILVA, 2012a). 
 

Diante da importância de manter a criança no acompanhamento, o enfermeiro 

necessita de estratégias que fortaleçam as ações de saúde e incluam o debate sobre políticas e 

programas que possam resgatar as distorções culturais, com o objetivo de incentivar a 

população em geral a aderir a práticas saudáveis, prevenindo, assim, a obesidade e suas 

comorbidades (MARIZ, 2013). 
 

Outros estudos também destacam a necessidade de uma ferramenta teórica para apoiar 

a enfermagem no cuidado à criança obesa. Os enfermeiros se sentem sem capacidade para 

atuar com essa população, e atribuem a outros profissionais a assistência à família obesa. Isso 

pode ser visto em todo o trabalho de puericultura feito pelos enfermeiros na ABS. Vieira 
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(2012) destaca a necessidade de uma política que inclua a qualificação dos profissionais de 

saúde e ações padronizadas nos municípios por meio da elaboração de protocolos. 
 

Essa necessidade também está vinculada ao fato de o enfermeiro apresentar 

dificuldades em descrever quais as suas atribuições específicas, principalmente no cuidado à 

criança obesa, como foi possível perceber nos dados desta pesquisa. Araújo et al. (2012) 

concordam com esses dados, quando revelam que o enfermeiro tende a delegar a 

responsabilidade de cuidar de crianças obesas a outros profissionais, como médicos e 

nutricionistas, e que isso se constitui em negligência do profissional, se for considerada a 

criança como indivíduo de alto déficit de autocuidado, necessitando de intervenção dos 

enfermeiros e da família para possibilitar sua melhora no quadro de saúde. 

 
 

 

6.5 Movendo-se nos cenários do cuidado de enfermagem 
 
 

 

A quinta categoria retrata o contexto do fenômeno e compreende as seguintes 

subcategorias: Identificando suprimento insatisfatório de recursos; Refletindo sobre a 

obesidade infantil no âmbito da gestão de saúde e Apontando a falta de planejamento 

situacional como limitador para o cuidado do enfermeiro. 
 

Para que haja uma mudança no modelo assistencial de crianças na ABS, fazem-se 

necessárias adequações na estrutura física, a fim de que a comunidade esteja assistida no nível 

de comprometimento que requer o sistema de saúde do Brasil. Para que a ABS seja o primeiro 

contato do usuário com os serviços de saúde é, importante dispor de recursos físicos e 

estruturais que estejam de acordo com esta proposta. 
 

Essa não é a realidade apontada no estudo de Sousa (2012), onde os profissionais de 

saúde e trabalhadores do PSF, bem como os usuários, declararam a falta de estrutura física, de 

material, equipamentos/instrumentos, fundamentais para cuidar da criança. Segundo os 

profissionais de saúde, a falta dessa estrutura resulta em baixa resolutividade nos 

atendimentos e contrariedade para os profissionais e mães (SOUSA, 2012). 
 

Para Campos (2011), o enfermeiro da ABS que presta cuidado às crianças convive 

com o fato de nem sempre dispor de um consultório para realizar as consultas ou um local 

adequado. Para o autor, são necessárias adaptações, nem sempre apropriadas, como fazer uso 

de salas de pré-atendimento ou de distribuição de medicamentos ou até de procedimentos. 

Também a falta de material adequado para a faixa etária da infância, como balança, maca 

infantil, otoscópio, que “são insuficientes e não exclusivos para o consultório de 
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enfermagem”. Somado a isto, está o fato da convivência com ruídos e fluxo de pessoas na sala 

onde se presta atendimento, impossibilitando a privacidade com as mães. 
 

Para o cuidado à criança obesa não é diferente. Estudos relatam que, dentre as 

dificuldades relacionadas pelos enfermeiros em cuidar da obesidade infantil, está a falta de 

recursos materiais ou de transporte para promover ações preventivas no cuidado na obesidade 

infantil e de estrutura física, concordando com os dados desta investigação (LOPES, 2012; 

MATOS, 2015). 
 

O pouco conhecimento teórico também é real no contexto do cuidado do enfermeiro 

à criança obesa. Os enfermeiros demonstraram se sentirem incapazes e limitados diante do 

conhecimento que possuem da obesidade na infância; dessa forma, prestam orientações a 

partir do pouco conhecimento que têm ou com base no senso comum. Há a necessidade de 

investimento, por parte dos gestores locais, para capacitar os enfermeiros em ações de 

educação continuada (CORRÊA, 2012). 
 

O sentimento de despreparo é compartilhado pelos enfermeiros em todo o cuidado de 

crianças, não exclusivamente para obesos. O profissional se sente despreparado para enfrentar 

situações não casuais e operacionalizar as consultas, por não ter experiência anterior, não ter 

trabalhado em PSF anteriormente com crianças e ter permanecido mais tempo em área 

hospitalar do que na saúde coletiva (LOPES, 2012). 
 

Para cuidar da obesidade infantil, os enfermeiros sentem dificuldades de tomar 

decisão clínica e de compor um raciocínio diagnóstico por considerarem o seu conhecimento 

insuficiente. Contudo, é preciso conquistar a autoconfiança dos profissionais, a partir de 

capacitações, para que possam se apoderar do conhecimento e fundamentar a prática 

profissional para cuidar da criança obesa (ARAÚJO, 2012). 
 

Da mesma forma, os dados desta investigação apontaram para a necessidade de um 

despertar dos gestores de saúde para a problemática da obesidade infantil, uma vez que se 

fazem necessárias medidas para instituir, supervisionar e avaliar ações de enfermagem no 

cuidado à criança obesa, aplicando-se o mesmo rigor com que se mantém a vigilância para o 

baixo peso. Os enfermeiros deste estudo refletem a ausência de incentivos e se sentem sem 

apoio, instrumentalização, capacitação e incentivo para desenvolver programas específicos 

para a obesidade, como também instrumentos teóricos que subsidiem um cuidado integral e 

contínuo. Outros estudos corroboram com esses achados, quando destacam os problemas 

gerenciais quanto ao cuidado da criança na ABS (ROECKER, 2012; TRINDADE; PIRES, 

2013). 



246 
 
 

 

Para os enfermeiros, atuar no cuidado à criança obesa é percorrer um contexto de 

falta de planejamento situacional da sua comunidade. Os enfermeiros entrevistados 

demonstraram não realizar, com frequência, um levantamento dos números de crianças em 

sua área com excesso de peso, o seu grau ou risco para obesidade. Assim, a atuação de 

enfermagem nessa população está sendo realizada sem conhecimento real de qual é a sua 

necessidade. Dessa forma, o cuidado é direcionado aos que surgem na UBSF, e a prevenção e 

evolução dos mesmos são perdidas no fluxo de atendimento. 
 

O planejamento situacional é importante, uma vez que o enfermeiro conhece a sua 

comunidade, o contexto em que está inserido, se comunica com ela e trocam informações 

entre si para que, juntos, resolvam os problemas e transformem a realidade local. Da mesma 

forma, é ideal para minimizar a imposição dos conhecimentos do profissional, já que não 

conhecem a comunidade e, dessa forma, tendem a perder a continuidade do tratamento 

(MATOS, 2015). 
 

Em desacordo com os dados desta pesquisa, alguns enfermeiros demonstraram 

conhecer a sua população e discriminaram numericamente e com propriedade o número de 

crianças obesas em sua área de atuação (ARAÚJO, 2012), revelando a capacidade de planejar 

projetos de intervenção, uma vez que conhecem o perfil situacional da sua população. 

 
 

 

6.6 Atendendo a preocupação por novos processos do cuidado de enfermagem 
 
 

 

A sexta categoria está também relacionada às ações/interações estratégicas no 

fenômeno. Para compor essa categoria foram desenvolvidas as seguintes subcategorias: 

Abordando a prevenção da obesidade infantil no atendimento às gestantes; Assimilando a 

consulta de enfermagem como princípio do cuidado à criança obesa; Utilizando o atendimento 

cotidiano no enfrentamento da obesidade infantil por meio de orientações; Instituindo 

acompanhamento sistemático de criança obesa na ABS: a perspectiva do enfermeiro. 

 
 

Dentro dessa perspectiva, os enfermeiros desta investigação citaram como principais 

ações de enfermagem no cuidado à criança obesa a orientação de enfermagem e o 

encaminhamento. Certamente, são duas ações de real importância. A primeira se revela na 

literatura como estratégia da enfermagem para cuidar de crianças na puericultura, onde os 

enfermeiros compreendem como relevantes as ações de educação em saúde em atendimento 
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às crianças, e ganham destaque ao serem abordados os aspectos nutricionais dessa população 

(VIEIRA, 2012). 
 

Coelho (2013) conclui em sua pesquisa que a orientação de enfermagem, apesar de 

reconhecida por todas as instâncias do cuidado como ação de destaque do enfermeiro, por 

transmitir conhecimento e educar em saúde em aspectos práticos, não é suficiente para 

promover mudanças nas realidades culturais e comportamentais arraigadas na população. Isso 

sugere ser preciso a associação dessa estratégia com outras ações de enfermagem, para gerar 

impacto na saúde de crianças obesas. 
 

O encaminhamento, por outro lado, se coloca no cuidado à criança obesa como 

estratégia para compartilhar as responsabilidades com outros profissionais, uma vez que as 

ações de saúde, normalmente, não se constroem sob um único saber. Contudo, é necessário 

um acompanhamento do paciente para que seja mantido sob a vigilância do enfermeiro, 

principalmente as crianças obesas, que têm altos índices de desistências e há dificuldade em 

mantê-las nos tratamentos. (MARIZ, 2013) 
 

O acompanhamento é um processo do cuidado de enfermagem que se revelou, nos 

dados desta pesquisa, como ação necessária a ser adotada como parte das atribuições do 

enfermeiro; requer uma ação contínua e periódica, que mantenha a criança obesa em contato 

com o profissional de saúde em curtos períodos, apesar de ainda não ser considerada como 

grupo vulnerável na ABS, como sugere Souza et al (2012): o seu estudo revela como a 

vigilância aos grupos de risco e o acompanhamento sistemático desses casos são feitos a partir 

de estratégias que, na prática, não são adotados para crianças obesas, ou são realizados em 

poucos casos como: visita domiciliares para captação dos usuários e busca ativa dos que se 

furtam ao acompanhamento programado. 
 

Acompanhar crianças obesas mostra-se, nesta pesquisa, como estratégia que reduz o 

abandono das crianças aos tratamentos e muda os maus hábitos alimentares das famílias. 

Dentro da ABS, é uma tarefa difícil por conta da superlotação das agendas e da priorização do 

cuidado a essa população por demanda espontânea, aumentando o tempo de espera das mães 

por encaixe na agenda do enfermeiro, devido a outros programas a serem executados 

(SOUZA et al, 2012). 
 

De toda forma, o acompanhamento de crianças obesas demonstrou, nesta pesquisa, 

ser um meio para investigar a conduta das famílias e visualizar a adesão e o alcance das metas 

indicadas pelos profissionais de saúde, apesar de os enfermeiros atribuírem o 

acompanhamento de crianças obesas como responsabilidade de outros profissionais, 
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semelhantemente ao estudo de Araújo (2012), que revelou atribuir essa função a nutricionistas 

e médicos. 
 

Outras atribuições incluídas no processo de cuidado de enfermagem à criança obesa 

são as preventivas. Para Ribeiro (2015), a prevenção da obesidade se dá em três fases: a 

primeira, a fim de evitar o aumento desordenado da doença; a segunda, para evitar a evolução 

da obesidade infantil e o surgimento de doenças base; e a terceira, que trata de ações de 

reabilitação para prevenir complicações. Para as enfermeiras da presente investigação, a 

prevenção é feita principalmente a partir do atendimento às gestantes. A importância dessa 

ação está em orientar as futuras mães quanto à amamentação exclusiva e à sua importância, 

bem como na transição nutricional da criança, a partir da introdução alimentar. Esta estratégia 

de prevenir obesidade infantil foi usualmente destacada nas falas dos participantes quando 

revelaram utilizar espaços do cronograma de atendimento da UBSF para abordar a temática 

de forma preventiva. Abordar a educação alimentar desde o nascimento e por toda a infância 

com os pais poderá evitar complicações futuras (RIBEIRO, 2015). 
 

O mesmo autor ainda acrescenta que a prevenção deve partir de todos os envolvidos 

na comunidade e não apenas dos profissionais; contudo, revela como importante a articulação 

do enfermeiro com os demais contextos da sociedade para, como sua habilidade de liderança, 

contribuir com a prevenção da obesidade infantil (RIBEIRO, 2015). 
 

O enfermeiro também demonstrou que o atendimento às crianças obesas tem 

potencial para ser desenvolvido nas consultas de enfermagem. Fala-se em “potencial para” 

pelo fato de, atualmente, esses profissionais se depararem com a problemática de só atingir 

efetivamente as crianças até 2 anos de idade. Mas é nesse espaço que os enfermeiros 

afirmaram, nesta pesquisa, se sentirem mais confortáveis para prestar cuidados às crianças 

com obesidade. 
 

Dentro dessa perspectiva, um estudo aponta que a consulta de enfermagem deve ser o 

lugar de avaliação do excesso de peso em crianças, para que haja orientação e identificação do 

paciente em risco de alterações metabólicas, a fim de encaminhá-lo para serviços de 

referência. Da mesma forma, os cuidados de enfermagem sugerem refletir em modificações 

progressivas na forma de se alimentar crianças com excesso de peso (MARIZ, 2013). 
 

Assim, as consultas de enfermagem se apresentam nos dados em fase inicial. Sugere-

se que inclua a captação, aferição de dados antropométricos, estado de alerta a desvios 

nutricionais, avaliação de crianças obesas e em risco para obesidade, solicitar exames 

laboratoriais e encaminhar, seguindo sempre os protocolos governamentais e a caderneta da 

criança. 



249 
 
 

 

A antropometria realizada nas consultas de enfermagem, e evidenciada nos dados 

como ação estratégica para detectar excesso de peso por enfermeiros, mostra-se como de 

fundamental importância no diagnóstico nutricional infantil para identificar anormalidades e 

definir estratégias. Contudo, requer do profissional conhecimento, não apenas de medição 

perfeita, mas também de interpretação dos dados, para que haja um diagnóstico correto e 

melhor prescrição de condutas (MARCHI-ALVES, 2011). A avaliação antropométrica 

intramuros ainda é o principal meio através do qual os enfermeiros vinculam a prevenção da 

obesidade infantil (ARAÚJO, 2012). 
 

Quanto ao uso do cartão da criança, são necessárias investigações sobre a qualidade 

dos dados inseridos, da interpretação desses e a análise das linhas de crescimento pelo 

enfermeiro. Reichert (2012) demonstrou, em seu estudo, que apenas uma pequena parcela das 

enfermeiras entrevistadas não soube responder às questões sobre o conhecimento das linhas 

de crescimento contidas na caderneta da criança. Também várias enfermeiras não orientavam 

as mães quanto ao peso das crianças e deixavam a desejar quanto ao registro de peso na 

caderneta da criança, diferentemente do que os dados deste estudo sugeriram. 
 

Muitos enfermeiros também destacaram, como sua atribuição, o diagnóstico de 

crianças com obesidade. Contudo, é importante compreender que essa ação não deve ser 

pautada apenas na estética da criança ou no senso comum. É necessário utilizar critérios 

apropriados como medidas antropométricas, espessura de prega cutânea e circunferência de 

pernas, braços, cintura e quadris, que identifiquem com precisão a concentração de gordura 

corporal. Para isso, o enfermeiro deve buscar princípios técnicos que sirvam de base para seus 

diagnósticos (MATOS, 2015). 
 

A partir de um diagnóstico realizado com sucesso, o enfermeiro pode organizar, 

coordenar, supervisionar e avaliar intervenções de enfermagem nos três níveis de prevenção, 

selecionando qual a melhor técnica e os meios para efetivar o cuidado, utilizando os recursos 

existentes, conquistando a confiança e participação da família, da criança, dos grupos e da 

comunidade (COELHO, 2013). 
 

Os enfermeiros desta investigação demonstraram esforço para atuar no cuidado à 

criança obesa; porém, trata-se de estratégias complexas para alcançar o indivíduo em sua 

integralidade. Prida-Villa et al. (2010) demonstra o longo processo que o enfermeiro deve 

percorrer no cuidado de crianças obesas na ABS, demonstrando a sua complexidade e real 

envolvimento do profissional com esse paciente. Esse processo perpassa planejamento 

individual e permeado por sensibilidade; aferição de dados antropométricos com precisão e 

registros específicos a cada retorno do paciente em períodos curtos no início, podendo espaçar 
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a medida que o tratamento avança; o diagnóstico de enfermagem; envolvimento em 

programas específicos para obesos; entrevistas exaustivas e com disponibilização de tempo 

para dúvidas e conhecer o contexto do paciente; elaboração de objetivos a curto prazo e 

realistas; educação em saúde em grupos pequenos para troca de experiências e incorporação 

das crianças em todo o processo, mesmo as menores. 
 

Assim, a complexidade dessas ações requer dos enfermeiros maior empenho, na 

medida em que se observou o cenário no qual os profissionais desta investigação se 

esforçavam para prestar o cuidado à criança obesa. Essa é uma situação comum nos estudos 

com enfermeiros no cuidado a crianças na ABS. A atenção primária no Brasil, para atender 

crianças, se apresenta nos estudos como despreparada. A ausência de protocolos, falta de 

capacitação e de referência e contrarreferência dificultam a operacionalização e geram 

reflexões sobre a prática de enfermagem em puericultura (VIEIRA, 2012). 

 
 

 

6.7 A categoria central: o enfermeiro preocupando-se com o cuidado à criança obesa 
 

como área negligenciada na atenção básica de saúde 
 
 

 

As categorias e subcategorias emergentes dos dados abordadas neste capítulo 

descrevem aspectos relacionais da obesidade na infância e os seus significados para os 

enfermeiros, apresentados de forma dinâmica e inter-relacionada. Suas relações e conexões 

convergem para a centralização de um conceito: O enfermeiro preocupando-se com o 
 
cuidado à criança obesa como área negligenciada na Atenção Básica de Saúde. 
 

Percebe-se, pelas entrelinhas das entrevistas, que o enfermeiro está centrado em um 

cuidado organizado para atender certas necessidades de saúde da população; ao se esforçar 

para incluir o cuidado à criança obesa na sua dinâmica de atendimento da ABS, na tentativa 

de atender os instintos tomados por preocupações, se depara com processos que impedem o 

fluir da assistência à obesidade infantil; assim, sua atuação com essa população ainda é um 

vislumbre de novas perspectivas para alcançar crianças obesas. Torna-se difícil, portanto, se 

mover nos cenários de falta de capacitação, insuficiência de recursos e de profissionais de 

saúde que lhe prestem apoio nesse tipo de cuidado. Como resultado de uma doença deixada 

em segundo plano pelos sistemas de saúde, os pais de crianças obesas têm se omitido da sua 

parcela de responsabilização nesse processo de tratamento. 
 

Mesmo diante deste quadro de preocupação dos enfermeiros com o cuidado em 

uma área de saúde negligenciada, há indícios da necessidade de atuação desse profissional 
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como gerente, para desenvolver projetos de impacto para a sociedade em que está inserido, 

atuando contra o aumento dos índices da obesidade na infância e contextualizando suas ações 

de saúde. 
 

Para Coelho (2013), as estratégias para melhorar a obesidade perpassam ações 

isoladas para reduzir o peso, e englobam os fatores que influenciam o comportamento da 

criança. Para se modificar comportamentos, é necessário envolver todos os responsáveis de 

atenção à criança: os gestores de saúde, os profissionais de saúde, os pais e responsáveis, os 

educadores, a comunidade, a mídia, meios de comunicação, projetos urbanos, entre outros. 
 

Dessa forma, é possível compreender as relações que a obesidade desempenha com 

todos os setores da sociedade e, por ser uma base complexa, mantém relações íntimas entre os 

fatores que a predispõem; os conceitos descritos nesta pesquisa, por meio das categorias e 

subcategorias, se relacionam e interagem com proximidade e fluem na direção de um cuidado 

de enfermagem negligenciado. 
 

Esse panorama de negligência, apesar de descrito como do cuidado de um 

profissional específico, a saber, o enfermeiro, parte de instâncias de responsabilidades maiores 

e converge para a ponta do cuidado em saúde, que é a Estratégia de Saúde da Família. 

Contudo, é importante destacar que os profissionais de saúde estão preocupados e 

empenhados em prestar algum tipo de assistência à criança obesa e com as consequências 

atreladas à obesidade. 
 

As estratégias citadas por Coelho (2013) para melhorar a obesidade infantil 

envolvem “aumento de preços dos alimentos e bebidas gaseificadas, encorajar o aleitamento 

materno, incentivar a atividade física em comunidades seguras”. Esses achados sugerem que o 

impacto positivo nos índices de obesidade infantil independe unicamente dos profissionais de 

saúde, mas sim depende também das indústrias de alimentos, do empenho e envolvimento dos 

gestores nacionais, estaduais e municipais e dos profissionais da saúde. 
 

Diante dos dados desta investigação, sugere-se a inclusão da responsabilidade dos 

gestores em baratear o preço dos alimentos naturais e orgânicos, bem como projetos que 

facilitem o acesso de toda a comunidade a esses alimentos, independentemente do nível social 

e econômico. É importante, também, o envolvimento dos pais e cuidadores em projetos 

específicos sobre a temática, a fim de quebrar as influências culturais e gerar uma consciência 

da obesidade como doença crônica que pode levar a graves consequências na criança até a 

idade adulta. 
 

Da mesma forma, para romper com a negligência do cuidado à criança obesa, é 

necessário mais do que a elaboração de cadernos de atenção básica para orientação sobre 
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obesidade. É necessária uma força tarefa, com partilha da responsabilidade entre todos os 

envolvidos, mas, primordialmente, o envolvimento sério dos gestores para elaborar planos de 

ação que visem estabilizar e/ou reduzir os índices, que na atualidade só crescem; segundo 

estudo, esses índices tender a crescer em grandes proporções nos anos subsequentes. 
 

Para Oliveira (2013), o sistema de saúde do Brasil precisa atuar no sentido de 

monitorar e adotar medidas para conter o aumento da obesidade, que se dá de forma rápida e 

acarreta em morbimortalidades; as projeções sugerem que essa prevalência permanecerá em 

ascendência no Brasil. Essas perspectivas não são positivas, uma vez que atingem a saúde da 

população futura, podendo-se se ter, no futuro, uma geração de diabéticos, cardiopatas, 

doentes respiratórios crônicos, entre outros. Essas patologias, passíveis de prevenção, 

acarretam em ônus aos cofres públicos e na perda da oportunidade de investimento desses 

recursos em oferta de bens e serviços que promovam a saúde. 
 

Em outra perspectiva, os enfermeiros também negligenciam o cuidado à criança 

obesa, uma vez que não utilizam o poder criativo para transpor as dificuldades de modo a se 

envolverem no cuidado a crianças de forma preventiva, no acompanhamento e na reabilitação 

da saúde. Isso está diretamente relacionado às condições contextuais em que os profissionais 

estão envolvidos; contudo, é necessário usar da autonomia dos enfermeiros para desenvolver 

atividades complementares, não exclusivamente ligadas aos programas governamentais, para 

incluir a obesidade infantil nas atividades de rotina da UBSF. 
 

Transpor os problemas estruturais, teóricos, materiais, instrumentais, de sobrecarga 

de trabalho, entre tantos destacados neste estudo, pode ser necessário para se alcançar a 

criança obesa. Para Moura (2015), entre as facilidades do enfermeiro para cuidar da 

alimentação infantil na ABS estão a participação ativa dos enfermeiros e o envolvimento em 

cuidar da criança na ABS. Da mesma forma, existe a necessidade de compreender as ações e 

responsabilidades para se promover saúde e prevenir doenças. 
 

A parcela dos pais e cuidadores na responsabilidade de cuidar da criança obesa, 

apesar de se apresentar como a mais evidente dificuldade nesse processo, pode ser 

considerada como reflexo da ausência dos gestores e profissionais da saúde nesse processo. 

Significa então que, a partir de uma maior mobilização dos demais interessados em reverter o 

panorama da obesidade no Brasil, há indícios de que as famílias de pacientes obesos recebam 

o impacto e sejam conduzidas no processo de mudança de comportamento. Os pais esperam a 

perda de peso dos filhos quando percebem a obesidade na infância, mas o percurso para esse 

fim ainda é confuso para os pais, pelo entendimento desvirtuado do que é bom e saudável 

(MORAIS; DIAS, 2013). 
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Assim, a criança obesa requer um cuidado compartilhado e, diante da profundidade 

dos significados atribuídos ao cuidado a esse paciente, a integração entre os envolvidos requer 

empenho e doação de todos. Alcançar resultados práticos e reais é imprescindível para que 

haja impacto nos índices de obesidade infantil mundiais, e uma interrupção desses no Brasil, 

de forma que não alcancem proporções tão graves para os adultos do futuro, e venham a 

colher, como enfermeiros, a responsabilidade de tratar de doentes crônicos, ocasionados pela 

problemática da obesidade na infância. 
 

Atuar de forma resolutiva e com efetividade no cuidado à criança obesa requer do 

enfermeiro uma base sólida em teorias e filosofias próprias da sua profissão, sendo esse 

também o ponto de partida para potencializar a capacidade profissional. 

 
 

 

6.8 Lançando um olhar sobre o cuidado de enfermagem na obesidade infantil sob uma 
 

perspectiva teórico-filosófica de Virgínia Henderson 
 
 

 

Para compreender as perspectivas da obesidade infantil citadas no Capítulo 3, o 

enfermeiro precisa se pautar em discussões filosóficas e teóricas sobre a problemática e 

repensar as suas significâncias para a prática. Por esse motivo, faz-se necessário refletir sobre 

as práticas de enfermagem à criança obesa sob uma perspectiva teórica e filosófica de uma 

enfermeira sobre o processo de cuidar. 
 

Com o intuito de alcançar os níveis de cuidado da criança obesa, é necessário pensar 

sobre ela como um ser integral, completo, inserida em um contexto social e econômico e 

envolta por pessoas com hábitos e costumes que serão impressos nesse ser ao longo da vida. 

Não se pode pensar em obesidade infantil de forma independente e isolada, como um 

processo biológico e endócrino. É necessário lançar o olhar para as múltiplas relações e inter-

relações existentes nesse processo interativo e de dependência. Henderson compreende 

instintivamente o indivíduo como único e permeado por relações que tanto podem favorecer a 

doença como a saúde (HENDERSON, 1982). 
 

Para alcançar essa plenitude no cuidado, o enfermeiro se revela como profissional de 

saúde capaz de integrar os saberes específicos de outros profissionais e promover uma atenção 

em sua completude. Para Henderson, o enfermeiro se adapta bem à linha de frente no cuidado 

de saúde por alcançar uma compreensão avançada das consequências associadas ao dano e 

por compreender que essa é a profissão que tem base na ciência e arte do cuidar, uma vez que 

essa ação trata-se de alcançar a integralidade (NEWS, 1999). 
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O enfermeiro do cuidado à criança obesa tem se empenhado em descobrir qual o seu 

lugar dentro de uma equipe multiprofissional. Para Henderson, essa não é uma questão 

direcionada ao cuidado de obesos, mas da profissão, uma vez que os enfermeiros têm estado 

em movimento, à procura de um papel satisfatório na promoção da saúde, prevenção de 

doenças, cuidado dos doentes e auxílio em uma morte pacífica (HENDERSON, 1982). 

Entretanto, o que foi valorizado e permanece em contínuo reconhecimento da enfermagem em 

saúde pública é o fato de assumir a responsabilidade pelo cuidado físico do paciente, o ensino 

e aconselhamento no cuidado (ABRAMS, 2007). 
 

Nesse sentido, o cuidado físico envolve as estratégias de saúde e o desenvolvimento 

de projetos de intervenção de impacto, bem como o planejamento situacional. Os enfermeiros 

da atualidade parecem estar atados aos protocolos e não à necessidade do paciente de forma 

individual. Os enfermeiros têm desvalorizado o lado intuitivo e indutivo do cuidado e da 

prática profissional e têm se prendido aos processos de enfermagem. Esses últimos têm sido 

úteis em substituir o foco da enfermagem das atribuições pelo paciente e a família 

(HENDERSON, 1982). 
 

A despeito disso, depois que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e outros 

órgãos de influência reconheceram, em nível global, os enfermeiros como prestadores de 

cuidado de saúde primário, atribuiu-se aos enfermeiros a função independente e 

interdependente no atendimento de saúde da população. (Henderson, 2001). A autora acredita 

no enfermeiro como prestador de cuidados físicos, contribuindo com conhecimento específico 

da profissão e compartilhado com outros profissionais da saúde, atuando no mesmo nível de 

saber. O enfermeiro do cuidado de criança obesa, ao se apropriar do conhecimento, é 

reconhecido como capaz de atuar de forma positiva e de alcançar mudanças significativas no 

estilo de vida dessa população. 
 

O enfermeiro, tanto da atenção secundária, como da primária, parece estar em 

contato com o doente, com os deficientes e com os que morrem por mais horas do dia do que 

qualquer outra categoria de trabalhador de saúde; por esse motivo, é capaz de suportar o peso 

de ajudar a fazer mudanças construtivas ao invés de destrutivas (HENDERSON, 2006). 
 

O enfermeiro deve ser capaz de identificar prioridades para atuar no sentido de 

provocar mudanças na comunidade. A população, em todas as idades, tem fatores de risco e, 

por esse motivo, os enfermeiros devem habituar-se em selecionar prioridades (ABRAMS, 

2007). Dentro do cenário mundial e do crescente número de crianças obesas, surge a 

necessidade de atuar na prevenção, acompanhamento e tratamento, identificando as 

comunidades com priorização de atendimento. 
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Assim, o enfermeiro deve atuar por meio de projetos de intervenção. Para a 

obesidade, os projetos de intervenção são necessários para guiar a enfermagem em suas ações 

específicas de acolhimento, antropometria, acompanhamento, espaço para esclarecimento, 

conhecer o contexto social, econômico e cultural das crianças, manter o vínculo, articular com 

a equipe de saúde, entre outros. O plano de cuidado deve ser estabelecido frente à quantidade 

de ajuda de que o cliente precisa na execução diária de atividades. Tais planos de cuidados 

são elaborados mediante a necessidade individualizada (HENDERSON, 1982). 
 

A enfermagem completa não se trata daquela que domina habilidades técnicas, mas 

da que as usa com maturidade e excelência, permanecendo compassiva e sensível com os 

pacientes, em projetos originais e adaptados às necessidades peculiares das pessoas e 

situações em que elas se encontram (HENDERSON, 1990). 
 

Em outra perspectiva, Henderson aborda o cuidado de enfermagem através de 

educação em saúde a fim de sensibilizar os cidadãos para as condições que promovem o bem-

estar e/ou aquelas que aumentam a morbidade, de acordo com os objetivos "cuidados de saúde 

para todos no ano 2000" (HENDERSON, 2006). Se o objetivo dos enfermeiros tem sido 

identificar e ajudar as pessoas em seu psicossocial bem como nos seus problemas físicos 

(HENDERSON, 1982), a educação em saúde e as orientações/aconselhamentos de 

enfermagem para crianças e jovens são importantes para o avanço da saúde e da educação. 

Para isso, importa que o enfermeiro saiba aconselhar a população de acordo com as suas 

dificuldades e necessidades, para que promova a cooperação essencial dos pacientes 

(ABRAMS, 2007). 
 

Incluir cuidadores e familiares nas orientações de saúde se apresentou como de 

grande relevância e impacto sobre os resultados do tratamento e acompanhamento de 

enfermagem. De acordo com a filósofa, para se fazer um homem saudável, é preciso começar 

com seu avô (HENDERSON, 1990), o que reforça a ideia de incluir os familiares e 

cuidadores na busca pela mudança de paradigmas enraizados na população. 
 

É certo que a enfermagem não atua de forma independente. A equipe 

multiprofissional é indispensável à efetivação do cuidado. Constitui o caminho que pode 

romper com a negligência, uma vez que compartilha experiências e pode elaborar projetos de 

intervenção em conjunto. Para a filósofa, a equipe multiprofissional deve compartilhar as 

atitudes, preocupações e obstáculos estruturais para que se alcance um cuidado de saúde 

eficaz (ABRAMS, 2007). 
 

Constantemente, Henderson ressalta que é preciso acreditar no trabalho harmonioso 

entre a equipe de saúde, pautando suas ações no objetivo comum direcionado aos pacientes e 
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famílias que são assistidos (HENDERSON, 1990). Dessa forma, concorda-se que uma equipe 

multidisciplinar não é somente desejável, mas essencial para alcançar o bem-estar do paciente 

(HENDERSON, 1987), uma vez que, ao se estimular o desenvolvimento da enfermagem 

como função independente, perde-se a colaboração valiosa dos profissionais de saúde e, de 

forma semelhante, a autoconfiança do paciente (HENDERSON, 1982). 
 

Distante do trabalho em equipe, a centralização do cuidado em um único profissional 

e a valorização do profissional médico como capaz de curar, bem como da medicalização são 

enfatizadas no modelo biomédico descrito em momentos anteriores. Faz-se necessário 

disseminar a ideia de igualdade entre os cuidadores de saúde e do paciente como objetivo 

principal e preocupação dominante de todos (HENDERSON, 1987). Para as crianças obesas, 

é de fundamental importância o envolvimento multiprofissional para abordar todos os 

aspectos tangíveis da doença, além de promover autoconfiança do paciente para alcançar a 

perda de peso, vencendo todos os bloqueios sociais, psicológicos e culturais. 
 

Dessa forma, é necessário ser um cuidador da saúde que se compromete em conduzir 

o paciente ao autocuidado. O paciente obeso precisa se ver como capaz de cuidar de si. Em se 

tratando de crianças, a família precisa trabalhar em conjunto para guiar as crianças enquanto 

se desenvolvem, a cuidar de si e a adotar hábitos de vida saudáveis. Henderson compreende 

que os profissionais da saúde precisam atuar como educadores e ajudar as pessoas a serem 

independentes. Esse auxílio deve ser realizado no sentido de identificar as necessidades do 

bebê indefeso até o envelhecimento e morte (ABRAMS, 2007). 
 

Percebe-se nos escritos de Henderson a sua preocupação em incluir o cuidador e a 

família nas ações de saúde, uma vez que todo cuidado de saúde envolve os indivíduos que 

fazem parte da realidade contextual em que o ser cuidado está inserido. Para a obesidade 

infantil, a inclusão da família parece ser um ponto de destaque nos dados e na literatura, a fim 

de que se tenha êxito nas ações de saúde implementadas. Os enfermeiros que têm priorizado 

as tarefas em detrimento do paciente têm sido convencidos de que esse não é o melhor tipo de 

cuidado de saúde, uma vez que, para alcançar esse nível de cuidado, faz-se necessário 

focalizar no paciente ou, melhor ainda, centrar na família (HENDERSON, 1982). 
 

Para alcançar uma forma melhorada de cuidado, incluindo a família e o paciente, o 

enfermeiro do cuidado de crianças obesas precisa estabelecer metas tangíveis e condizentes 

com o contexto em que o paciente está inserido; é um passo importante na contribuição de 

enfermagem para o tratamento da obesidade infantil. Esse processo de fixação de metas é a 

raiz da construção de planejamento ou avaliação das ações de enfermagem, de continuar 

esforços para melhorar o cuidado do paciente (HENDERSON, 1990). Essas ações 
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possibilitam ao enfermeiro romper com as barreiras ambientais, pessoais e interpessoais que 

se apresentam como obstáculo no cuidado de enfermagem à criança obesa. 
 

O ambiente em que o enfermeiro do cuidado de criança obesa atua é precário e 

precisa de investimentos para viabilizar um cuidado efetivo e em todas as dimensões 

necessárias. A estrutura física, material, e teórica precária, somada à sobrecarga de trabalho, à 

falta de profissionais especializados e à inoperância dos gestores em saúde parecem ser 

insuficientes para alcançar as relações interdependentes que requerem a obesidade na infância 

e a complexidade desse cuidado. 
 

Para Henderson, o ambiente em que o enfermeiro trabalha pode ser favorável ou não 

para o desempenho de suas atribuições; esses profissionais se mostram frustrados, uma vez 

que são muitas vezes incapazes de dar o suporte que julgam ser necessário para promover a 

recuperação do paciente, lidar com uma deficiência ou morrer em paz quando a morte é 

inevitável (HENDERSON, 2001; HENDERSON, 2006). 
 

Por várias razões, os enfermeiros são incapazes de fazer da prevenção da saúde uma 

prioridade em sua prática (HENDERSON, 2006), quando todos os enfermeiros deveriam estar 

trabalhando na tentativa de prevenir a doença e, mesmo ao tratar, que isso seja no sentido de 

evitar novas ocorrências (ABRAMS, 2007). Para a obesidade, a prevenção na infância seria a 

melhor atuação do enfermeiro. 
 

Os enfermeiros deveriam captar e manter-se vigilantes ao estado nutricional das 

crianças em todo o seu ciclo, sendo este o momento oportuno para detectar o risco para o 

desenvolvimento da obesidade, bem como os primeiros sinais clínicos e comportamentais que 

indicassem o surgimento do excesso de peso. Contudo, pelas dificuldades associadas, essas 

crianças escapam do acompanhamento e, quando retornam, já vêm com a doença instalada. O 

enfermeiro, nesse sentido, “tem a função de trabalhar a fim de mudar o ambiente para 

promover saúde e bem-estar ao paciente” (HENDERSON, 2001). 
 

Também no sentido de prevenir a obesidade, as atividades extramuros da UBSF 

possibilitam esse alcance. As escolas têm se mostrado uma opção viável, com fundamento 

político pelos gestores de saúde e tangível para os enfermeiros abordarem a temática de estilo 

de vida saudável, além de viabilizar a prática de exercícios físicos, uma vez que se trata de 

atividade obrigatória no currículo escolar. A enfermagem precisa estar presente em ambientes 

fora das Unidades de Saúde, como em visitas domiciliares, e ampliar o escopo da sua prática 

para as creches, escolas, emergências ocupacionais, entre outros (ABRAMS, 2007). 
 

Para promover o cuidado de enfermagem à criança obesa como ser único, envolvido 

em um contexto que tem grande poder de influência sobre ela, é necessário ser um enfermeiro 
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por excelência. Isso não significa perfeição, ou superioridade, mas um profissional com mente 

sensata e corpo saudável, com qualidade de vida pessoal, de forma que contribua com a 

sociedade, com o serviço profissional que oferece à comunidade, e ultrapasse a dotação de 

inteligência. É ser uma pessoa completa, que afeta o bem-estar da população, ou segmento 

desta (HENDERSON, 1990), não apenas com o que diz aos seus pacientes, mas com o que 

faz para eles, no sentido de desenvolver aspectos científicos da enfermagem ou basear o seu 

trabalho em pesquisas. Uma medida de excelência em enfermagem é mensurada quando se 

presta ajuda aos pacientes e familiares, planeja e acompanha um regime do que é saudável 

para eles, não unicamente por meio de planos escritos realisticamente úteis, mas a partir da 

responsabilidade para o atendimento do paciente (HENDERSON, 1982). 
 

Ao alcançar a excelência descrita por Virginia Henderson em sua prática, e vivenciar 

o cuidado holístico, integral, relacional e não isolado do ser, o enfermeiro será capaz de 

compreender as interações existentes no contexto da obesidade infantil e ampliar seu campo 

de visão, para dar sentido ao ato de cuidar das crianças obesas, ultrapassando o limiar do 

corpo e alcançando todas as interações influentes, compreendendo os seus significados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Por meio da presente pesquisa, utilizando a metodologia da Teoria Fundamentada 

nos Dados, e a partir de entrevistas com 21 participantes, dentre eles enfermeiros, cuidadores 

de crianças obesas, gestores e profissionais da saúde, foi possível desvendar um agregado de 

dados, desenvolver conceitos e elaborar um modelo teórico sobre as práticas do enfermeiro no 

cuidado à criança obesa no Município de Campina Grande/Paraíba, alcançado através do 

fenômeno o enfermeiro preocupando-se com o cuidado à criança obesa como área 
 
negligenciada na Atenção Básica de Saúde. 
 

Construir uma teoria substantiva utilizando a Grounded Theory significou para a 

autora transpor os métodos pragmáticos de observação dos dados e mergulhar do processo 

criativo, indutivo e subjetivo da pesquisa qualitativa. Ao final desta reflexão, a autora 

principal deste estudo visualiza o método, figurativamente, como a composição de uma 

árvore: a espécie arbórea necessita de elementos-chave para seu desenvolvimento e 

permanência da vida. Estes se constituem de raiz, caule lenhoso e ramificações. As raízes 

representam os dados brutos, que se tornam quase invisíveis no produto final da pesquisa, da 

mesma forma como ficam desmerecidas as raízes em uma árvore. Contudo, trata-se da etapa 

que nutre todo o processo de construção das categorias e o desenvolvimento dos conceitos. 

São os dados que favorecem a sustentação para a elaboração da teoria substantiva e refletem a 

prática profissional dos participantes, para quem é destinado o produto final, semelhante à 

raiz, que é responsável por extrair do solo os nutrientes necessários à árvore. 
 

O segundo elemento é o caule lenhoso que, para a autora, representa o fenômeno da 

teoria substantiva. O grande montante dos dados brutos, após refinados, separados, analisados 

e codificados, flui em uma única direção e converge em um conceito central, onde é possível 

refletir toda a essência da teoria. É por meio dele que todas as ramificações são alimentadas, 

supridas. As ramificações se apresentam como as categorias e subcategorias; a partir delas, a 

seiva bruta é transformada pela fotossíntese, originando a seiva que alimenta toda a planta. As 

categorias também transformam os dados brutos em elementos, com propriedades e 

dimensões, que “alimentam” a teoria substantiva. 
 

A árvore também representa a interatividade dos elementos. Nenhum elemento se 

sustenta ou teria utilidade isoladamente. Há uma relação de dependência e interdependência. 

As relações estabelecidas entre os elementos de uma árvore podem ser semelhantes aos de 

uma teoria substantiva, onde há encontros e desencontros, união e separação. Neste estudo, o 
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cuidado de crianças obesas por enfermeiros se apresentou como uma relação não 

hierarquizada, permeada por elementos que trocam influências, uma vez que recebem e são 

influenciados em dado momento e, em outro, exercem forte interferência sobre outros 

elementos da teoria, requerendo do enfermeiro atuação autônoma e relacional com outros 

profissionais, com a comunidade, familiares e sociedade. 
 

Assim, a árvore é importante na medida em que realiza a troca gasosa e fornece o 

oxigênio necessário à existência dos seres vivos e, quando retém o gás carbônico, promove a 

saúde do solo e evita erosões. Da mesma forma, a teoria substantiva reforça a atuação do 

enfermeiro, e é uma base teórica firmada na prática profissional que pode fortalecer a Atenção 

Básica de Saúde para o cuidado de crianças obesas e evita maiores danos à saúde da 

população. Para o enfermeiro, o modelo teórico pode sugerir mudanças na prática com 

crianças obesas e estimular o envolvimento do profissional a geração de projetos criativos e 

específicos para cada comunidade, envolvendo outros profissionais da saúde e superando as 

dificuldades que obstaculizam esse processo. 
 

Diante da percepção acerca do percurso para o desenvolvimento de um modelo 

teórico que permitisse compreender os significados que os enfermeiros atribuem ao processo 

de cuidar de criança obesa, foi desenvolvida uma teoria substantiva sob o fenômeno: o 
 
enfermeiro preocupando-se com o cuidado à criança obesa como área negligenciada na 
 

Atenção Básica de Saúde. Para fortalecer o fenômeno em questão, foram desenvolvidos 

conceitos, nomeados como categorias que, unidas às subcategorias, proporcionaram visualizar 

os elementos do modelo paradigmático, que são: Identificando processos que determinam a 

descontinuidade do cuidado a criança obesa nas unidades de saúde; Caracterizando a 

fragilidade do cuidado compartilhado dos pais e profissionais de saúde no cuidado à criança 

obesa; Interagindo com a equipe multiprofissional no cuidado; Vislumbrando novas 

perspectivas para o cuidado do enfermeiro; Movendo-se nos cenários do cuidado de 

enfermagem; e Atendendo a preocupação por novos processos do cuidado de enfermagem. 
 

A categoria “Identificando processos que determinam a descontinuidade do cuidado 

a criança obesa nas unidades de saúde” revelou a condição causal do fenômeno, influenciando 

a preocupação negligenciada na ABS. Trata-se de fatores que dificultam o cuidado da criança 

com obesidade pelo enfermeiro, seja pela escassez de profissionais especializados que 

prestem apoio às equipes de saúde da família ou pela quantidade reduzida de enfermeiros 

compondo o corpo de cuidado da ABS. Isso acarreta em entraves de gestão que aumentam a 

burocratização nas marcações de consultas, tanto de retorno aos profissionais de base 

(enfermeiros e médicos) como para encaminhamentos aos especialistas. Essa realidade se 



261 
 
 

 

revela, nos dados, como motivo de desestímulo e abandono dos pais ao tratamento da criança 

obesa e, para o enfermeiro, como bloqueio no processo de cuidar, uma vez que estes se 

sentem desanimados, sem apoio e solitários. Há indícios de que, com a organização do 

processo de trabalho, os enfermeiros poderiam se projetar para assumir a responsabilidade em 

planejar os retornos periódicos das crianças, após cada consulta. 
 

A falta de investimento em capacitação dos enfermeiros mostrou-se, da mesma 

forma, como causa para a descontinuidade do cuidado de enfermagem à criança obesa, pela 

falha de planejamento. A gestão de saúde, nesse sentido, parece falhar no suporte aos 

profissionais, uma vez que não investe na educação permanente para enfermeiros e, em menor 

escala, na abordagem da obesidade infantil como problema de saúde pública no Brasil. 
 

A organização da rotina de atendimento do enfermeiro na UBSF é planejada pelos 

gestores em forma de cronogramas pautados em áreas especificadas, e são elaboradas para 

obter impacto sobre os principais problemas de saúde da população. Contudo, a superlotação 

das agendas não permite espaços para problemáticas atuais e emergentes, como a obesidade, e 

distancia o cuidado de enfermagem à criança obesa da prática dos enfermeiros na ABS. 
 

O enfermeiro enfrenta processos burocráticos na ABS permanecendo limitado, sem 

autonomia e impotente para enfrentar o problema em toda sua dimensão, da mesma forma, 

não consegue se reconhecer dentro do processo de cuidado da criança obesa. 
 

A permanência da sociedade na cultura do modelo biomédico também rompe com o 

processo contínuo que requer o cuidado da criança obesa. É conhecido que a obesidade 

ultrapassa os limites do corpo e necessita de um cuidado mais abrangente do que o 

atendimento clínico. Contudo, parece que as famílias e alguns profissionais de saúde 

permanecem na visão medicalocêntrica, em que a busca nas UBSFs é prioritariamente pelo 

profissional médico. Paralelamente, tanto a comunidade como os próprios enfermeiros se 

apresentam desconectados da atuação do enfermeiro nas atribuições do cuidado de crianças 

obesas, o que, por muitas vezes, interfere na efetivação do cuidado. 
 

O modelo curativo/assistencial se comporta como um dos motivos associados à 

superlotação das agendas e indisponibilidade para prevenir a obesidade infantil. Da mesma 

forma, a produção de quantidade de atendimento em detrimento da qualidade, requerida pelos 

instrumentos de supervisão governamental, além de moldar os focos de atenção dos 

enfermeiros, bloqueando suas ações criativas, impulsiona-os a priorizarem o atendimento em 

crianças menores de dois anos. Para estes, há indícios de que é estabelecido um padrão para 

atendê-los, com vigilância e parte da rotina, o que não é possível ser observado nas crianças 

maiores de dois anos. 



262 
 
 

 

A criança inicia seu ganho de peso entre 3 e 7 anos de idade, o que poderia ser 

prevenido em caso de vigilância contínua em todo o ciclo da infância. Assim, incluir crianças 

nos cuidados de enfermagem, em todo o ciclo de vida, se revela como um fator determinante 

do sucesso no tratamento de crianças obesas. Ao contrário disso, priorizar atendimento por 

faixa etária e ações de saúde por áreas estratégicas pode fortalecer o aumento dos índices de 

obesos na infância. Nesse sentido, a obesidade se torna uma verdadeira preocupação das 

partes envolvidas, mas negligenciada por não ser incluída dentro das prioridades da ABS no 

Brasil. 
 

Como consequência do fenômeno, está a categoria “Caracterizando a fragilidade do 

cuidado compartilhado dos pais e profissionais de saúde no cuidado à criança obesa”, que 

aparece como destaque dentro dessa perspectiva, tanto por ser descrita como fator de 

dificuldade dos profissionais da saúde em cuidar da criança obesa, mas principalmente por se 

revelar como consequência de um padrão de negligência dos envolvidos nesse processo, e não 

como causa, o que primeiramente transparecia nos discursos dos participantes. 
 

Os pais e cuidadores têm importância de destaque no processo de perda de peso das 

crianças, uma vez que a criança depende dos pais para ter um estilo de vida saudável. 

Contudo, estão envoltos por contextos culturais, sociais, econômicos e psicológicos 

desfavoráveis à adesão a mudanças. Da mesma forma, o pouco compromentimento e 

responsabilidade dos atores da saúde com a problemática da obesidade, as experiências 

alimentares e sedentárias são transmitidas de pais para filhos; as escolhas alimentares 

permanecem por alimentos práticos, rápidos e de alto teor calórico, sendo considerados, em 

grande parte, como normais para o consumo da família; e os pais percebem o excesso de peso 

em crianças como um padrão de beleza, saúde, normalidade e de aspecto passageiro. 
 

Assim, pela falta de conhecimento sobre o que é a obesidade e as consequências 

severas que pode vir a acarretar na criança, os pais não envolvem a família no processo, 

atribuindo ao filho a função de perda de peso, quando parece ser essencial o envolvimento de 

toda a família nesse processo. Diante das impossibilidades dos sistemas de saúde e do cuidado 

do enfermeiro, os pais resistem às mudanças e se omitem da responsabilidade no cuidado da 

criança obesa, uma vez que isso gera desgaste, tensão, estresse e cansaço em toda a família e 

requer tempo e dedicação para promover modificações no estilo de vida; muitas vezes, o 

insucesso produz nos pais um sentimento de vergonha, difícil de ser compartilhado com os 

enfermeiros e profissionais envolvidos. 
 

Assim, para o enfermeiro, cuidar de crianças obesas passa a ter o significado de atuar 

em meio a dificuldades e obstáculos para, com criatividade, abordar a temática do excesso de 
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peso com persistência e força para envolver os profissionais, comunidade, famílias e gestores, 

a romperem com a negligência e investirem em conhecimento do que é a obesidade, dos 

fatores causais e das consequências associadas. 
 

A categoria “Interagindo com a equipe multiprofissional no cuidado” mostrou-se 

como condição interveniente do fenômeno. Para que haja um romper da negligência no 

cuidado de enfermagem à criança obesa, é imperativa, urgente e forte a necessidade da 

interação com a equipe multiprofissional. Para cooperar com a diminuição dos índices de 

obesidade, a enfermagem deve compartilhar o ato de cuidar da obesidade infantil, uma vez 

que a doença traz uma perspectiva de multicausalidades e interatividade com diversos saberes. 

Nesse contexto, o trabalho multi e interdisciplinar sugere aumentar as chances de sucesso no 

cuidado da criança obesa, bem como aumenta o nível de vigilância, reduzindo o número de 

desistentes e tendo impacto mais favorável nas famílias, por se tratar de uma forma dinâmica 

de abordagem à doença. 
 

As famílias, ao se envolverem em um cuidado específico para suas crianças, parecem 

acreditar de forma mais enfática no tratamento multiprofissional, sentem-se amparadas pela 

variedade de conhecimento, mais próximas dos profissionais e presenciam um poder de 

resolutividade maior. No acompanhamento dispensado a partir de centros especializados, os 

pacientes aumentam o grau de confiança e permanência, por ser uma estratégia para integrar o 

cuidado em um único local, diminuindo a necessidade de deslocamentos e reduzindo as 

burocracias envolvidas na marcação de consultas com especialistas. 
 

O espaço de cuidado multidisciplinar deve incluir o enfermeiro e dispensar um 

atendimento individualizado, com proximidade do paciente e da família, abrindo espaço para 

questionamentos e dúvidas; os profissionais precisam atuar de forma a sugerir métodos 

apropriados para substituição da cultura alimentar da família, em conformidade com a 

situação econômica da mesma. A terapêutica adotada, por sua vez, é acordada com paciente e 

família, mantendo a liberdade das escolhas alimentares. Assim, romper com a negligência a 

partir do cuidado multiprofissional sugere a presença de uma equipe de especialistas em busca 

de um objetivo comum: alcançar a integralidade do cuidado à criança obesa. 
 

Uma das categorias que compõem as ações/interações estratégicas do fenômeno em 

estudo é “Vislumbrando novas perspectivas para o cuidado do enfermeiro”, que retrata a 

busca da enfermagem por cuidar de crianças obesas por meio de novas perspectivas. O novo, 

nesse contexto, assume o sentido de necessário, sendo significativo para o enfermeiro realizar 

assistência ao paciente, e não como algo recente. 
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Assim, o enfermeiro atua na captação e detecção da criança obesa, enquanto se 

coloca como porta de entrada da UBSF. Por assumir essa posição, tem maior contato com a 

população, conhece os contextos, conquista a confiança das famílias e pode se posicionar 

como gerente desse processo, ao ter habilidade para instituir projetos de intervenção e 

envolver outros profissionais. Da mesma forma, colocar-se nessa função parece facilitar o 

estabelecimento de vínculo, o que se revela como fator de grande relevância no cuidado de 

crianças obesas, uma vez que os planos terapêuticos são elaborados junto às famílias, 

tornando esquecidas as consultas inflexíveis e unidirecionais. 
 

Por meio de atividade extramuros, os enfermeiros têm a expectativa de alcançar a 

criança obesa, seja através do PSE, visitas domiciliares ou a partir de atividades em grupos e 

acompanhamento de saúde no programa federal Bolsa Família. Nessa categoria, também se 

despertou para meios alternativos de ir além dos processos que descontinuam o cuidado, seja 

por vinculação a instituições de ensino superior, com oferecimento do espaço para estágios 

supervisionados, ou pela interconsulta, onde os profissionais são geridos para atuar, em um 

dado momento, associados às famílias dos obesos para planejar metas reais e tangíveis no 

tratamento da criança. 
 

Incluir as IES nas UBSFs traria muitos benefícios, alguns deles seriam: 
 

- Para os profissionais de enfermagem, que poderiam alcançar uma continuidade do 

cuidado à criança obesa, com disponibilização de atendimento especializado que cobrisse toda 

a população e facilitasse os encaminhamentos; 
 

- Para a comunidade, que teria acesso facilitado e próximo da residência, sem 

necessitar de deslocamento para cuidar da obesidade infantil; 
 

- Para os gestores, que estariam unindo a pesquisa, a prática e a qualificação na 

formação dos profissionais da saúde, além de agilizar o atendimento à população; 
 

- Para os profissionais do NASF, que seriam aliviados da sobrecarga de trabalho, 

uma vez que o seu quantitativo tem sido demonstrado como insuficiente para incluir os 

obesos em seu atendimento. 
 

Apesar de surgirem boas expectativas para os enfermeiros saírem do papel 

coadjuvante e assumirem o seu lugar como parte da equipe multiprofissional no cenário na 

obesidade infantil, o grande empecilho, nessa categoria, diz respeito à falta de apropriação do 

enfermeiro das suas atribuições, uma vez que se mostrou capaz de descrever as funções de 

toda a equipe envolvida, mas pouco se incluiu como parte desse processo. Somado a isso, há 

poucos indícios de que essas ações estejam sendo implementadas na prática do enfermeiro no 

cuidado à criança obesa na ABS. 
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A segunda categoria que integra as ações/interações estratégicas do fenômeno é a 
 

“Atendendo a preocupação por novos processos de cuidado de enfermagem”. Nessa categoria, 

foi possível perceber a complexidade de estratégias necessárias para assistir essa população de 

forma integral; por esse motivo, está em fase inicial, uma vez que o enfermeiro tem se 

esforçado para atuar, mesmo sentindo-se incapaz e sem estrutura de apoio. 
 

O cuidado é incompleto na medida em que os enfermeiros enfatizam apenas as ações 

de medições antropométricas, orientação e encaminhamento. Apesar de manterem o foco em 

quatro ações específicas e estratégicas, os enfermeiros demonstram reconhecer a necessidade 

de atuar na prevenção da obesidade infantil por meio de atendimento às gestantes e às 

puérperas, acompanhando a alimentação da criança no período da amamentação exclusiva e 

transição nutricional, sendo essa uma forma de incluir as práticas de vida saudáveis no 

cronograma de atendimento superlotado. 
 

As consultas de enfermagem, pela puericultura, são descritas como de maior 

importância para captar, acompanhar antropometria, manter-se alerta a desvios nutricionais, 

observar riscos, encaminhar e solicitar exames das crianças obesas, seguindo sempre os 

protocolos governamentais e a caderneta da criança. Além disso, também é o espaço onde o 

enfermeiro se sente mais capacitado para cuidar da criança. Contudo, o fato de centralizar esse 

atendimento nas crianças menores de 2 anos transforma o que seria uma ótima atuação de 

enfermagem na prevenção, acompanhamento e reabilitação de crianças obesas em uma 

atuação discreta e temporária. 
 

Assim, o sentido de instaurar novos processos do cuidado está em principiar, iniciar, 

em fase de implantação, uma vez que o cuidado à criança obesa, nesse contexto, é realizado 

em meio a uma base teórica insuficiente, a poucos recursos disponíveis na ABS e a um 

cronograma de atendimento sem espaço para inclusão da problemática da obesidade. 
 

A categoria “Movendo-se nos cenários do cuidado de enfermagem” representa o 

contexto do fenômeno e reflete a insuficiência ou precariedade de recursos físicos, materiais, 

estruturais e teóricos em que os enfermeiros estão inseridos. Essa realidade representa 

limitações nas atividades de educação em saúde, uma vez que o espaço é inapropriado e 

reduzido, faltam instrumentos de saúde específicos para crianças, o que dificulta a 

mensuração precisa do estado de desenvolvimento da criança. 
 

A ausência de capacitação teórica, seja por meio de recursos teóricos ou 

tecnológicos, parece reduzir a confiança dos enfermeiros em cuidar da criança obesa. Somada 

a isso, está a dificuldade estrutural das UBSFs e dos centros de atendimento por profissionais 

especializados, o que requer das famílias deslocamentos de longas distâncias, gerando, muitas 
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vezes, desânimo e impossibilidade econômica. As famílias desistem do tratamento por não 

haver uma otimização do fluxo de cuidado para a criança obesa. 
 

Nesse contexto, a obesidade está sendo gerida de forma pouco operante, sem ter 

destacada a sua alta incidência na infância, e falta uma contrapartida dos responsáveis para 

combatê-la por meio de programas específicos, que precisam ser instituídos, avaliados e 

supervisionados com rigor. Os enfermeiros apontam para a necessidade de investimentos 

governamentais e de instrumentalização com enfoque na obesidade infantil. Paralelamente, 

está a baixa infraestrutura dos bairros carentes, o que impossibilita a prática de atividades 

recreativas das crianças. 
 

Os enfermeiros, por sua vez, desconhecem a área de atendimento e não conseguem 

mensurar o quantitativo de obesos na comunidade. Ao não assumirem o papel de gerência 

dessa situação de saúde específica, os enfermeiros não elaboram projetos de intervenção e 

planejamento situacional e ficam atados a iniciativas governamentais, não podendo atuar com 

criatividade e de forma autônoma no cuidado da criança obesa na ABS. 
 

Diante das categorias, a concepção do fenômeno central: o enfermeiro 
 

preocupando-se com o cuidado à criança obesa como área negligenciada na Atenção 
 

Básica de Saúde permitiu integrar os conceitos desenvolvidos, manter a relação próxima 

entre eles, de forma contínua e dinâmica; articula as categorias e alcança o nível de abstração 

das suas características, das inquietações e vivências na prática. A partir do entendimento do 

cuidado de enfermagem à criança obesa como uma preocupação em área de saúde 

negligenciada no Brasil, foi possível compreender que o fenômeno perpassa a individualidade 

do cuidado do enfermeiro e se depara com a necessidade de uma responsabilidade 

compartilhada. Assim, a preocupação atinge as demais instâncias do processo, como os outros 

profissionais da saúde, os gestores de saúde nacionais e mundiais e os familiares e cuidadores 

das crianças obesas. 
 

A preocupação se revela como consciência, angústia, responsabilidade de conhecer a 

doença, sua incidência a nível mundial e a necessidade de ações de saúde direcionadas para 

acompanhar e cuidar da criança em sua integralidade, mas sendo bloqueada pelos processos 

que descontinuam o cuidado, que tornam a negligência do cuidado, incontestavelmente, uma 

preocupação por parte de todos os envolvidos. O fato de a obesidade infantil não ser 

evidenciada nas práticas das ABS, mesmo diante do reconhecimento da relevância de sua 

prevenção, acompanhamento e reabilitação, revela-se como ação secundária diante das 

prioridades de saúde, uma vez que é, aparentemente, menos urgente do que outras doenças 

nesse nível de atenção. 
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Os gestores, por sua vez, elaborarem manuais e políticas fracas e sem supervisão, em 

que não incluem o enfermeiro e suas potencialidades no processo de cuidar da criança obesa. 

Da mesma forma, estão desatendo quanto o acompanhamento e vigilância das crianças 

maiores de dois anos, levando à quebra da continuidade do cuidado, priorizando o 

atendimento por livre demanda e pela queixa, e não de forma preventiva, como se propõe o 

modelo de atenção primária no Brasil. Permitem também um cenário para prestação de 

cuidado onde falta a estrutura física, material, e teórica para dar suporte ao cuidado do 

enfermeiro na obesidade infantil. 
 

Os enfermeiros parecem reconhecer a necessidade de inserir a obesidade no 

atendimento periódico da ABS e, por esse motivo, desenvolvem, mesmo que de forma inicial, 

estratégias de ação para suavizar os significados da preocupação, como as novas perspectivas 

e os processos de cuidado para o cuidado de enfermagem à criança obesa. A interação da 

equipe multidisciplinar mostrou-se como meio para transformar a preocupação em ação, com 

o objetivo único de atingir o paciente de forma individual e reduzir os índices da obesidade 

infantil na comunidade a quem se presta o cuidado. 
 

Desse modo, sugere-se uma reversão do distanciamento dos pais na 

coresponsabilidade do cuidado, a partir de uma conscientização dos familiares e cuidadores, e 

da educação sobre a problemática da obesidade na infância, de forma enfática, para alcançar 

impacto nos fatores culturais, sociais, econômicos e a priorização da melhoria da qualidade de 

vida das famílias, com alimentação saudável e a quebra da rotina de sedentarismo, agregando 

força aos cuidados com a obesidade infantil pela equipe de saúde. 
 

Diante dos achados, foi possível perceber nos enfermeiros a divergência de 

significados sobre o cuidado de crianças obesas na ABS. Destacaram-se a preocupação de 

saber que se trata de um paciente com potencial alto de risco para desenvolvimento de 

doenças associadas, a apreensão em se deparar com uma realidade comum e conhecer os 

danos que podem vir a afetar as crianças, e a incerteza de prestar uma assistência em um 

contexto de falta de material, estrutura física, instrumental e apoio de órgãos competentes e 

gestores de saúde para priorizar o acolhimento a essa população. Abraçar a causa da 

obesidade infantil se mostrou um desafio assumido por poucos enfermeiros, uma vez que se 

sentem sem capacidade teórica e estrutural. 
 

Isolados, sem uma abordagem incisiva para captação e inclusão da criança no 

sistema de saúde, os pais são reflexo da falta de priorização da obesidade infantil pelos 

cuidadores de saúde na ABS nas agendas públicas. 
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Em contrapartida, presenciam-se enfermeiros empenhados em prestar cuidado a essa 

população, envolvidos em iniciar um processo de cuidado e lançando mão de novas 

perspectivas para alcançar a criança obesa dentro da comunidade em que atuam, 

ultrapassando limites e bloqueios e abordando a temática, mesmo que de forma insuficiente, 

em espaços pré-estabelecidos em cronogramas de atendimento da UBSF. 
 

Na perspectiva de Henderson, o cuidado de enfermagem à criança obesa perpassa a 

compreensão do que é próprio do enfermeiro nesse processo, incluindo a profissão como parte 

de uma equipe multiprofissional indispensável aos cuidados de saúde. A criança que recebe o 

cuidado o percebe como um todo, envolvido em espaços e ambientes próprios, capaz de 

compreender o que é um ser saudável, para tornar-se independente, quando adulto, a partir do 

cuidado do enfermeiro. Para alcançar a criança obesa, é preciso incluir a sua família e ter, por 

objetivo comum, o paciente como preocupação de todos. O enfermeiro se envolve não 

somente na técnica e nas necessidades únicas da criança, mas também na compaixão e 

sensibilidade, focando no paciente e não na tarefa. 
 

Em uma perspectiva mais ampla, o cuidado de enfermagem à criança obesa não é um 

processo linear, nem cíclico, segundo a ideia de fluir em uma ordem cronológica de fatos e 

acontecimentos. Trata-se de ramificações (retornando à figuração da árvore) desordenadas e 

interconectadas, com relações próximas e múltiplas, de idas e vindas entre as partes e o todo. 

Um processo subjetivo que abarca a interação entre os sujeitos envolvidos, profissionais, 

gestores e família, em conjunto com a sociedade, escolas, igrejas e comunidade, em um 

contexto com urgências organizativas e estruturais, e que convergem para um fenômeno de 

abordagem da obesidade infantil como uma preocupação negligenciada por todos os 

envolvidos. 
 

O modelo teórico foi validado e reconhecido pela expressão de especialistas em 

obesidade e na metodologia TFD e enfermeiros das UBSFs como confiável e representativo 

do panorama atual do cuidado do enfermeiro a crianças obesas. As relações e interações se 

apresentaram para os validadores como uma rede complexa de influências e, por esse motivo, 

se revela como modelo confiável para aplicabilidade na prática do enfermeiro na prevenção, 

acompanhamento, tratamento e reabilitação da obesidade infantil. 
 

Como limitação do estudo, pode-se perceber que, apesar da disponibilidade de boa 

parte dos participantes em contribuir com o estudo, a dificuldade de acesso aos gestores de 

saúde pode ter suprimido o processo de retorno à coleta de dados para preencher as lacunas 

detectadas durante a análise das entrevistas. Também seria interessante ouvir as crianças 

obesas sobre suas perspectivas do cuidado de enfermagem em que ela está inserida, o que não 
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foi possível diante do curto tempo das mães para disponibilizar entrevistas com esses 

pacientes. Ter apenas um centro de referência em obesidade infantil no local da pesquisa com 

somente uma enfermeira integrando a equipe de cuidado fragilizou os dados. Certamente, os 

significados do cuidado de crianças obesas para enfermeiras de centros de referência 

poderiam fortalecer ou direcionar em outro sentido o fenômeno do enfermeiro 

preocupando-se com o cuidado à criança obesa como área negligenciada na Atenção 

Básica de Saúde. 

 

Esta investigação contribuiu para a prática social dos enfermeiros da ABS no cuidado 

a criança obesa, uma vez que buscou ser originada a parir de reflexões bem sustentadas e 

conceitos baseados em princípios, para transmitir o que demonstrou ser significativo para a 

área da saúde direcionada à obesidade infantil. O enfermeiro preocupando-se com o 

cuidado à criança obesa como área negligenciada na Atenção Básica de Saúde também 

oferece interpretações para que se compreenda a discreta atuação do enfermeiro e possibilita 

reflexões dos processos gerais pelas categorias analíticas. Isso implica desmistificar o 

conceito de que os pais das crianças obesas são causa da falta de motivação do enfermeiro 

para cuidar de crianças obesas, como também impulsiona esses profissionais a vencerem os 

impedimentos e atuarem com soluções criativas, sejam em consultas individuais ou junto à 

equipe multiprofissional. O modelo teórico auxilia os enfermeiros na compreensão dos 

contextos sociais em que as crianças estão inseridas e auxilia na tomada de decisões para 

sistematizar projetos de intervenção. 

O  enfermeiro  preocupando-se  com  o  cuidado  à  criança  obesa  como  área 

negligenciada na Atenção Básica de Saúde não pretende despertar sentimentos de culpa ou 

sensação de descaso nos enfermeiros; no entanto, almeja gerar impacto nas práticas de saúde 

para desarticular o cuidado centrado na doença e/ou no médico e provocar ações para o 

cuidado integral da obesidade infantil. Contribui para o avanço da arte na perspectiva de 

compreensão de um processo complexo e pleno de interrelações, onde o enfermeiro atua em 

conjunto com a equipe e tem atribuições específicas capazes de romper com a fragilidade de 

corresponsabilidade dos pais, agrega os profissionais de saúde e fortalece a gestão no 

planejamento de ações para redução dos índices de crianças obesas. 
 

Os dados desta pesquisa apontam para um novo pensar e perspectivas sobre o 

cuidado de enfermagem à criança obesa. As abordagens dos dados aqui descritas sugerem a 

elaboração de conceitos que evoluíram para uma teoria inacabada, que permite expansões, 

discussões, críticas e novas reflexões. Questões ficaram sem respostas e sugerem a realização 

de novos estudos e novas abordagens da temática, dentre as quais podem ser citadas: Por que 
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os enfermeiros não ultrapassam os limites das estratégias nacionais de atenção à saúde 

na ABS para atender as necessidades da comunidade de forma criativa e autônoma? 

Qual o motivo que impede o enfermeiro de planejar e agendar retornos periódicos às 

crianças obesas ao final de cada consulta, evitando assim o enfrentamento de 

burocracias para marcação de consultas? Por que a temática da obesidade na infância 

não é adotada nas ações de educação permanente para enfermeiros? Quais as 

percepções erradas que o enfermeiro tem de si que não permitem se reconhecer no 

processo de cuidar de criança obesa? Como alargar o atendimento dos enfermeiros na 

puericultura de forma que alcance a criança em todo o ciclo de vida? De que forma é 

possível intensificar a conscientização dos pais e familiares sobre a problemática da 

obesidade na infância, de modo a romper com as interferências culturais? Como 

fortalecer as ações e estratégias do enfermeiro para cuidar da criança obesa? 
 

Por meio da presente pesquisa, foi possível captar sentimentos, percepções e 

vivências dos enfermeiros na prática do cuidado à criança obesa, abstrair conceitos, elaborar e 

relacionar categorias e alcançar um fenômeno central, na elaboração de um modelo teórico, 

sustentando a tese: O cuidado da criança obesa, pelo enfermeiro, configura significados 

construídos a partir das experiências vivenciadas da prática, que refletem princípios 

intrínsecos ao profissional e concepções preestabelecidas. Em conjunto, direcionam a 

forma como o cuidado é dispensado, de agir e de se comportar frente a crianças obesas, 

estabelecendo relações com a multiplicidade de fatores contextuais e de sujeitos, 

interagindo em um processo complexo. Assim, o cuidado a criança obesa pelo enfermeiro 

mostra-se como disciplinar, multidisciplinar, intersetorial, com abordagem centrada 

na família. 
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APÊNDICE 1 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ENFERMEIROS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃI STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 
 

CURSO DE DOUTORADO ACADÊMICO 
 
 

 

Projeto de Pesquisa: Significado atribuído por enfermeiros da atenção básica ao cuidado de 

crianças com excesso de peso 
 
Pesquisadora: Larissa Soares Mariz Vilar de Miranda 

Pesquisadora Orientadora: Profa Dra. Bertha cruz Enders 

 
 

Entrevista___________________ Data____/____/___ Horário _______________ 
 

Local_______________________________________________________________ 
 

Duração:_____________ Início_______________ Término ___________________ 
 

 

FORMULÁRIO DO ENFERMEIRO 
 

Caracterização 
 

Nome:_____________________________________________________ Idade____________ 
 

Formação:____________________________________Instituição ______________________ 
 

Sexo: ___________________Tempo de atuação ____________________________________ 
 

Campo de atuação  ___________________________________________________________ 
 

 

Questão norteadora: 
 

Como você experiencia os cuidados do enfermeiro à criança obesa e que significados atribui a 

essas experiências de cuidado? 
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APÊNDICE 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 
 

 

Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “SIGNIFICADO ATRIBUÍBO 
 

POR ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA AO CUIDADO DE CRIANÇAS COM 
 

EXCESSO DE PESO”, que tem como pesquisador responsável Larissa Soares Mariz Vilar de 
 

Miranda. 
 

Esta pesquisa pretende compreender os significados atribuídos pelo enfermeiro ao 

conceito de cuidar de crianças com excesso de peso. 
 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade do desenvolvimento de uma 

abordagem teórico e prática que orientem o cuidado de enfermagem a crianças com excesso 

de peso na atenção básica. Para isso é necessário captar as percepções e necessidades dos 

enfermeiros para uma atuação integral, com base nos princípios da vigilância em saúde e das 

teorias próprias da enfermagem, que orientam a sua prática. A elaboração de um modelo 

teórico para suporte à prática da enfermagem, eixo da pesquisa proposta, justifica-se pela 

preocupação crescente, de vários setores da sociedade, em relação à obesidade, como também 

pelo papel que o enfermeiro, agente fundamental no acompanhamento deste paciente, pode 

desempenhar no combate a essa doença, não só em adultos, mas também em crianças. 
 

A metodologia empregada será a Teoria Fundamentada nos Dados, onde um modelo 

teórico é construído a partir de dados coletados na prática. Esses dados serão coletados por 

meio de entrevista semiestruturada, gravadas e transcritas posteriormente. 
 

Caso decida participar, você deverá responder algumas questões sobre a prática de 

enfermagem com crianças; as falas serão gravadas, mediante sua autorização, e arquivadas 

por cinco anos para uso em eventos e publicações em revistas de enfermagem. Após esse 

prazo, o material de coleta de dados será queimado. Será uma conversa que durará em torno 

de quarenta minutos, buscando entender as falhas existentes no atendimento a crianças com 

excesso de peso. 
 

Durante a realização da entrevista, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 
 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Larissa Soares Mariz Vilar de Miranda, no telefone (83) 8812-9931. Você tem o direito de se 

recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 
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prejuízo. Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 
 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de cinco anos. Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa 

pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e lhe será reembolsado. Se você sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 
 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa, por favor ligue para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 
 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável (Larissa Soares Mariz Vilar de Miranda). 

 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “SIGNIFICADO ATRIBUÍBO POR ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA 

AO CUIDADO DE CRIANÇAS COM EXCESSO DE PESO”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 
 

Campina Grande ___/___/______. 
 
 
 

 

_______________________________________________________ 
 

Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 

 

______________________________________________________ 
 

Larissa Soares Mariz Vilar de Miranda 
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APÊNDICE 3 

 

CARTA AO VALIDADOR 
 
 

Agradecida pelo aceite ao convite em agregar valor a esse trabalho, envio a carta de 

esclarecimento para você, validador do modelo teórico desenvolvido, buscando esclarecer o 

objeto da pesquisa, a metodologia adotada e expor alguns esclarecimentos sobre o modelo 

teórico proposto. 
 

Esta investigação foi intitulada como Significados atribuídos por enfermeiros da 
 

Atenção Básica de Saúde ao cuidado de crianças com obesidade e teve como objetivos, 

compreender o significado do cuidado de crianças com excesso de peso, atribuído pelo 

enfermeiro que atua na atenção básica, e construir um modelo teórico sobre o cuidado de 

enfermagem a crianças com obesidade na ABS. 
 

A escolha do tipo de pesquisa esteve fundamentada na captação das percepções das 

enfermeiras na ABS sobre o processo de cuidar de crianças com obesidade. Nesta pesquisa, 

compreender os processos constituiu adentrar nas experiências, sentimentos, barreiras, 

significados atribuídos ao fenômeno e opiniões envolvidos nos significados humanos, que não 

podem ser mensurados quantitativamente. Também objetivamos perceber as relações teóricas, 

através dos discursos dos enfermeiros, sobre o cuidado a crianças com obesidade e construir 

modelo teórico para auxiliar, a prática da enfermagem com essa população. Assim, em busca 

de pensar nos dados e no mundo em que os participantes estão inseridos, escolheu-se a 

metodologia da Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) ou Grounded Theory. 
 

A TFD consiste em um método para construção de teoria com base nos dados 

investigados de determinada realidade, de maneira indutiva ou dedutiva que, mediante a 

organização em categorias conceituais, possibilita a explicação do fenômeno investigado. 

Como produto da aplicação deste método, pode-se ainda estabelecer modelos teóricos ou 

reflexões teóricas. O propósito da TFD é formar uma geração forte de teoristas que gerem 

teorias a partir dos dados e que usem os dados para testar a existência desta. Essa específica 

intenção visa explorar conceitualmente como as pessoas compreendem e se importam com um 

fenômeno social e de que forma atuam para resolucionar seus dilemas. Assim, ela fornece 

diretrizes flexíveis e não prescrições rígidas e, quando concluída, pode ser aplicada em 

situações similares. 
 

Dessa forma, por meio de relatos dos enfermeiros da Atenção Básica de Saúde, dos 

gestores de saúde, dos profissionais de saúde e dos pais de crianças obesas, foi possível 
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alcançar uma compreensão do cuidado de enfermagem à criança obesa por meio do 

desenvolvimento de conceitos organizados em categorias e subcategorias, interligadas com 

proximidade ao fenômeno descrito como “Cuidado de enfermagem à criança obesa: 
 
preocupação negligenciada na Atenção Básica de Saúde”. 
 

Teorizar não significa apenas elaborar conceitos, mas sim formular um esquema 

lógico, sistemático e explanatório que relacione os conceitos e não apenas organize-os. 

Oferece uma explicação sobre um fenômeno, sendo importante para um campo de 

conhecimento. O objetivo da teorização é desenvolver teorias úteis. 
 

Na TFD, a teoria é composta por cinco elementos: O fenômeno é que responde ao que 

está acontecendo aqui. Detectamos o fenômeno quando se procuram padrões repetidos de 

acontecimentos que representam o problema ou situação que elas se encontram. O contexto é 

encontrado em um conjunto de condições e podemos nos perguntar onde acontece e sob quais 

condições. As condições dizem respeito aos fatos e acontecimentos em conjunto que instituem 

situações de um fenômeno. As condições causais são representadas por fatos que influenciam 

o fenômeno e as intervenientes aquelas que alteram a causal ou explica o que pode facilitar, 

restringir ou dificultar as condições causais. As ações/interações estratégicas são tomadas para 

resolver ou moldar o fenômeno de alguma forma. São estratégias adotadas para lidar com o 

fenômeno. As consequências são a resposta para o que acontece como resultado e como 
 
“alteram a situação e afetam o fenômeno nos garante explicações mais completas” (p133) 
 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). 
 

Sumarizando, a teoria elaborada nessa investigação revelou que o cuidado de 

enfermagem à criança obesa é uma responsabilidade compartilhada entre gestores, 

profissionais da saúde, incluindo o enfermeiro, e os cuidadores, que tem se tornado motivo de 

grande preocupação, mas negligenciado por todos os envolvidos no processo de cuidar. 

Tornou-se evidente que existem obstáculos que não permitem o cuidado de enfermagem à 

criança obesa em sua integralidade, pelo quantitativo insuficiente de profissionais 

especializados à disposição das Unidades Básicas de Saúde da Família e de enfermeiros, de 

forma a não sobrecarregar esse profissional no atendimento primário a comunidade. A 

burocratização para marcação de consultas e agendamentos em serviços especializados, bem 

como a alta prevalência da população que busca por atendimento de saúde centrado no 

médico endossam os processos que descontinuam o cuidado de enfermagem à criança obesa. 

Somado a isto está a secularização do cuidado à obesidade infantil na ABS pela assistência 

pautada em cronogramas de atendimento e demanda livre, o atendimento a crianças baseado 

na tecnologia de queixa-conduta, de forma a atender prioritariamente, nos programas de 
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puericultura, crianças menores de dois anos, diferenciando o atendimento por faixa etária e, 

sem espaço nas agendas dos serviços, a obesidade infantil é omitida dos cronogramas de 

atendimento das Unidade Básicas de Saúde da Família. 
 

Por outro lado, a interação com uma equipe multiprofissional e disciplinar pode 

fortalecer o cuidado de enfermagem à criança obesa e consolidar esse nível de atenção, que 

significa poder partilhar de conhecimentos diversos e atuar na captação, vigilância do perfil 

nutricional das crianças, discutir estado clínico, endócrino e metabólico, tratar e acompanhar a 

criança obesa e manter-se ativo mediante possíveis sinais de desânimo para desistência. 
 

Assim, em meio à negligência dos envolvidos no processo de cuidar, surgem 

estratégias de ação que permitem um cuidado, ainda que inicial, às crianças obesas. Os 

enfermeiros da ABS têm expectativas das ações que ainda são possíveis desempenhar nas 
 
UBSF’s, para cuidar de crianças com obesidade. Em meio à negligência, há sinais de que 

existe uma preocupação com esse público, e algumas ações de enfermagem estão sendo 

adotadas primariamente para prestar cuidado e transformar a preocupação em ação. 
 

Diante das ações de enfermagem, fica claro na pesquisa que o que parecia ser causa da 

obesidade na infância, na realidade, se comporta como consequência da preocupação 

negligenciada dos envolvidos. Isso quer dizer que os pais passam a ser vítimas da falta de 

investimento dos gestores e profissionais da saúde na obesidade infantil, visto que por anos 

investiu-se em reduzir índices de desnutrição na comunidade e perpetuou-se a cultura do 

excesso de peso na infância como sinônimo de saúde, beleza e estado momentâneo. 
 

Todo esse desfecho acontece em um contexto que carece de reestruturação, de forma 

que os enfermeiros tentam cuidar da criança obesa em um ambiente com pouca ou nenhuma 

estrutura física, material, estrutural ou teórica, estando a última associada a falta de 

capacitação ou instrumentos teóricos para subsidiar o cuidado de enfermagem a essa 

população específica. Sem programas específicos para cuidar de obesos e sem incentivos 

governamentais que apoiem à enfermagem nesse cuidado, as crianças obesas têm 

permanecido sem atendimentos preventivos ou de reabilitação. 
 

Assim, visualizando o modelo, explicamos brevemente que a representação de um 

alimento de alto teor calórico (rosquinha) e de grande aceitação na sociedade atual representa 

as escolhas alimentares das crianças e dos seus responsáveis. O caminho em que sugiro que as 

categorias estão inseridas diz respeito a um trajeto que tem relações entre elas de forma 

dinâmica e fluída. O conceito incluído hoje em uma categoria pode exercer influência 

(positiva ou negativa) sobre outra, e por esse motivo adotou-se a figura de um caminho para 

ilustrar a dinâmica da relação entre as categorias. O caminho tem sentido duplo, 
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demonstrando a relação de exercer influencia e ser influenciado das categorias. Diante do 

fenômeno em questão (a preocupação negligenciada), uma categoria ficou evidente como 

forma de romper com a negligência, a saber, a interação da equipe multiprofissional e 

disciplinar. Assim, nesse caminho, ele é representado de forma lúdica através da mordida no 

doce e pelas migalhas que interligam a categoria ao conceito central, como forma de 

interromper o caminho da negligência no cuidado de enfermagem á criança obesa. A 

representação dos ambientes contextuais em que a criança está inserida e onde recebe o 

cuidado de enfermagem, pode ser configurado no modelo a partir da escola, da residência, da 

família, da UBSF’s e da pastoral da criança. Assim, buscou-se construir um modelo de forma 

lúdica a fim de expressar e incluir a figura da criança envolvida em todo esse processo de 

cuidar, uma vez que se apresentou como sujeito com menor poder de influência sobre o seu 

estado de saúde e que recebe, sem consciência de escolha, a transmissão de hábitos dos pais e 

interferências dos profissionais de saúde e gestores. 
 

Diante dessa explanação dos resultados alcançados na investigação, requeremos do(a) 

senhor(a) validador(a) avalie o modelo teórico proposto, identificando as categorias expostas 

como contexto, condições causais, condições intervenientes, estratégias e consequências, a 

fim de ponderar se o infográfico, em seu conjunto, representa o cuidado de enfermagem à 

criança obesa na Atenção Básica de Saúde. Para auxilia-lo, relacionamos alguns pontos que 

devem ser observados: 
 

 O senhor (a) é capaz de se reconhecer como enfermeiro do cuidado de criança obesa 

nesse modelo?


 É possível perceber o que está acontecendo no cuidado de enfermagem à criança 

obesa?


 As categorias se relacionam e se integram?


 Os nomes das categorias estão claros?


 O modelo é suficientemente abstrato para ser generalizado a outros casos?


 O modelo explica a maioria dos casos do cuidado de enfermagem a crianças obesas na 

sua percepção?


 O fenômeno e o modelo passam uma perspectiva de movimento e de relação 

dinâmica, de exercer influência e ser influenciada entre as categorias e o fenômeno 

central?


 As categorias se relacionam com nos elementos da teoria: contexto, estratégias, 

condições causais e intervenientes e consequência?
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As observações e propostas podem ser inseridas na própria figura ou de forma descritiva. 

Agradecemos a sua colaboração com esta pesquisa, com o avanço da enfermagem como 
 
ciência e com o cuidado às crianças obesas na Atenção Básica de Saúde. 
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ANEXO 1 

 

DECLARAÇÃO PARA INÍCIO DA PESQUISA 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE CONCESSÃO 
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ANEXO 3 

 

FORMULÁRIO CEP/UFRN 
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ANEXO 4 

 

TERMO DE APROVAÇÃO DO CEP/UFRN 
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ANEXO 5 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
 
 
 

 

Eu, _______________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada “SIGNIFICADO ATRIBUÍBO POR ENFERMEIROS 
 
DA ATENÇÃO BÁSICA AO CUIDADO DE CRIANÇAS COM EXCESSO DE PESO” 

poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 

assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por 

meio deste termo, os pesquisadores Larissa Soares Mariz Vilar de Miranda e Bertha Cruz 

Enders, a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 
 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 
 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 
 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 
 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 
 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 
 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Larissa Soares Mariz Vilar de Miranda, e após 

esse período, serão destruídos e, 
 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 
 

Natal (data) 
 

 

__________________________ _____________________________ 

Assinatura do Assinatura e carimbo 

participante da pesquisa do pesquisador responsável 
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ANEXO 6 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 


