
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

CAROLINE EVELIN NASCIMENTO KLUCZYNIK VIEIRA 

 

 

 

 

Enfermagem na atenção primária em saúde no screening de adolescentes com excesso de 

peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2013 



 

 

CAROLINE EVELIN NASCIMENTO KLUCZYNIK VIEIRA 

 

 

 

 

 

 

Enfermagem na atenção primária em saúde no screening de adolescentes com excesso de 

peso 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
Acadêmico do Programa de Pós-graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, como requisito obrigatório para obtenção do título 
de Mestre em Enfermagem. 
 
Área de concentração: Enfermagem na atenção à saúde 
 
Linha de pesquisa: Vigilância em saúde 
 
Grupo de Pesquisa: Práticas Assistenciais e 
Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem 
 
Orientadora: Profa. Dra. Bertha Cruz Enders 
 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2013 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta Dissertação ao meu marido Roberto Duclerc e ao 

meu filho Matheus Kluczynik, os quais estão ao meu lado nos 

momentos de alegria e dificuldades. 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 
 À Deus e ao Mestre Jesus, que permitiram à mim esta oportunidade de crescimento. 

 Ao meu incansável e dedicado espírito guardião, sempre ao meu lado, sempre tão 

amigo, tão generoso, tão paciente, tão anjo! 

 À minha mãe e avó materna pelo amor, dedicação, renúncias, orações, esforços...  

 Ao meu marido, meu companheiro, que faz a minha vida ser mais bem vivida. 

 Ao meu filho, que a cada dia me ensina o que realmente vale a pena nessa vida. 

 Ao meu pai, responsável pela minha existência. A ausência física não foi uma 

limitação para os ensinamentos. 

 Ao meu padrasto, pelo amor e presença. 

 Ao meu irmão Emmanuel, pelo exemplo de determinação. 

 A minha irmã e sobrinhos que torcem por mim e os amo. 

 A todos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem UFRN, professores e 

funcionários, que contribuíram em minha formação. 

 À orientadora Bertha Cruz Enders, que me aceitou como orientanda e me ensinou a ser 

enfermeira. Sou grata pela oportunidade. 

 À professora Ana Luisa, sempre me apoiando. 

 Às professoras Carla Campos, Akemi e Ana Luisa, por participarem da avaliação 

dessa dissertação. 

 À Dayane, Rudhere e demais graduandos que colaboraram na coleta de dados. 

 Aos meus colegas da turma 2012, que compartilharam comigo essa jornada, em 

especial Fernanda, Adriana e Erik, amigos para toda vida. 

 Aos diretores de escola e pais dos alunos pela confiança e por possibilitar a realização 

deste estudo. 

 Aos adolescentes e enfermeiros, público alvo desta pesquisa, sem a colaboração dos 

mesmos este estudo não teria sido concluído. 

 Ao Laboratório de Estatística Aplicada (LEA) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, pela consultoria estatística. 

 À CAPES pelo incentivo à pesquisa e suporte financeiro. 

 A todos que contribuíram na conclusão desta etapa e que não foram citados acima, 

muito obrigada! 



 

 

RESUMO 

 

 
VIEIRA, C. E. N. K. Enfermagem na Atenção Primária em Saúde no screening de 
adolescentes com excesso de peso. 2013. 112 fls. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2013. 
 
Uma das principais estratégias da enfermagem na Atenção primária em Saúde (APS) é o 
acompanhamento do crescimento e identificação precoce do excesso de peso em adolescentes. 
Apesar dos incentivos do Programa Saúde na Escola (PSE) no Brasil, que propôs avaliar o 
estado nutricional dos escolares pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), ainda não há adesão 
de todos os municípios e muitos enfermeiros não reconhecem o excesso de peso como um 
problema. O objetivo desse estudo foi identificar a participação do enfermeiro da APS no 
screening de adolescentes escolares com excesso de peso na sua área de atuação. Estudo 
transversal, realizado em oito escolas estaduais de Natal-RN e em quatro UBS. A população 
de alunos das escolas estaduais foi 27.377. Com base em procedimento estatístico, definiu-se 
uma amostra estratificada pelas quatro zonas municipais: 112 na Norte, 74 na Oeste, 108 na 
Leste e 78 na Sul, o que totalizou 372 adolescentes. Na seleção de alunos, sortearam-se 
aleatoriamente as escolas e as turmas participantes, até totalizar o tamanho das subamostras 
por zona. Participaram quatro enfermeiras responsáveis pelas UBS incluídas. Dois 
instrumentos de coleta de dados foram utilizados, um formulário para o screening e um 
roteiro de entrevista semi-estruturada para questionar os enfermeiros. O conteúdo dos 
instrumentos foi validado por especialistas. A coleta de dados com os adolescentes 
compreendeu a verificação de peso, altura e condições de saúde e analisados por meio 
estatística descritiva e analítica. Os áudios das entrevistas foram gravados, transcritos e 
analisadas quanto ao conteúdo. Dentre os adolescentes, 50 (13,5%) foram identificados com o 
Diagnóstico de Enfermagem (DE) excesso de peso, com associação ao consumo de alimentos 
de risco cardiovascular (embutidos, macarrão e fritura). Identificou-se associação entre o DE 
e a história familiar de doenças (diabetes, hipertensão, obesidade e doença nos rins). As 
enfermeiras julgaram fundamental a assistência aos adolescentes com excesso de peso, mas 
apontaram dificuldades devido a pouca procura dessa clientela pelos serviços de saúde, pelo 
excesso de tarefas que realizam nas UBS e pela baixa articulação com as escolas. Elas se 
isentaram de condutas de maior impacto e atribuíram a outros profissionais a responsabilidade 
maior. Conclui-se que o excesso de peso é um desvio nutricional relevante na população de 
adolescentes de escolas estaduais de Natal/RN, com frequência de 13,5% e que o problema 
está relacionado ao consumo de alimentos de risco cardiovascular e à história familiar de 
doenças. Os enfermeiros consideram o excesso de peso como importante problema de saúde 
pública, que necessita de assistência de enfermagem, mas não vislumbram estratégias para 
manter o vínculo com o adolescente e com a escola para promover a assistência resolutiva 
diante esse DE.  

 
Palavras-chave: Enfermagem; Atenção primária à saúde; Saúde pública; Adolescente; 
Sobrepeso; Obesidade.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

VIEIRA, C. E. N. K. Nursing in Primary Health Care in the screening of adolescents with 
overweight. 2013. 112 fls. Dissertation (Master’s degree) – Graduate Program in Nursing, 
Federal University of Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2013. 
 
One of the Primary Health Care strategies for adolescent health is the growth and 
development follow-up and the early detection of overweight adolescents. Even though the 
School Health Program in Brazil proposes to evaluate the nutritional state of the school 
population in the corresponding community health units, not all cities have adhered to the 
Program and many nurses do not recognize overweight as a problem in their territory. The 
objective of the study was to identify the nurse´s participation in the screening of overweight 
adolescent students in their work territory. Cross sectional study conducted in eight state 
supported schools of the municipality of Natal/RN and in four Primary Health Units. The total 
student population was 27.277.  A stratified sample was statistically calculated based on the 
student population of the four city geographical zones: 112 North , 74  West; 108 East; and 78 
South, totalizing  372 adolescents. The students were selected by a probability process where 
eight schools were first selected, two per district, until the number per subsample in each 
district was reached. Four primary health nurses, responsible for the health units were 
included. Two instruments were used for data collection, a screening questionnaire and a 
semi-structured interview form for questioning of the nurses. The content of both instruments 
was validated. Anthropometric and health data were collected from the students and analyzed 
with descriptive and analytical statistics. Interview data were transcribed and submitted to 
content analysis. The nursing diagnosis of overweight was identified in 50 (13,5%) of the 
adolescents and its association with consumption of foods that have cardiovascular risk 
(canned foods, pasta and fried food).  An association of the nursing diagnosis was identified 
with family history (diabetes, hypertension, obesity, and kidney disease). The nurses judged 
that care of overweight adolescents was important but noted difficulties because of the 
absence of this population in the health units, because of their work overload, and the lack of 
school articulation. The nurses do not have impacting actions with this population and 
delegate the responsibility to other professionals. It is concluded that overweight is a 
nutritional problem relevant to the adolescent school population in Natal/RN, with a 13,5% 
prevalence and that it is related to  food consumption with cardiovascular risk and family 
health history. The nurses consider overweight as an important public health problem but do 
not envision ways to maintain linkage with adolescents and with the school to promote the 
needed care. 

 
Keywords: Nursing; Primary health care; Public health; Adolescent; Overweight; Obesity. 
  



 

 

LISTA DE FIGURAS, QUADROS E TABELAS 

 

 

Figura 1 – Mapa da divisão do município de Natal em bairros e zonas ............................... 28 

 

Quadro 1 – Variáveis do estudo ............................................................................................. 33 

 



 

 

LISTA DE APÊNDICES 

 

 

Apêndice A – Formulário para adolescentes .......................................................................... 94 

Apêndice B – Avaliação física dos adolescentes ................................................................... 98 

Apêndice C – Entrevista semi-estruturada para os enfermeiros ............................................. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo A – Carta de anuência ............................................................................................... 100 

Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (adolescentes) ............................ 101 

Anexo C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (enfermeiros) ............................. 104 

Anexo D – Termo de Autorização para gravação de voz ..................................................... 106 

Anexo E – Carta de Anuência do Secretário Municipal de Saúde de Natal/RN ................... 107 

Anexo F – Carta de Anuência do Secretário Estadual de Educação do RN ......................... 108 

Anexo G – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa ........................................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

APS – Atenção Primária em Saúde  

CDC – Center for Disease Control 

CIPE – Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem 

DE – Diagnóstico de Enfermagem 

ESF – Estratégia Saúde da Família 

IMC – Índice de massa corporal 

IOTF – International Obesity Task Force 

LEA – Laboratório de Estatística Aplicada 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PASS – Promoção da Alimentação Adequada e Saudável 

PENSE – Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar  

PNAN – Política Nacional de Alimentação e Nutrição  

PSE – Programa Saúde na Escola 

TCLE – Termo de Compromisso Livre e Esclarecido  

SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem 

SUS – Sistema Único de Saúde  

UBS – Unidade Básica de Saúde  

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 15 

2 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 19 

2.1 OBJETIVO GERAL ......................................................................................................... 19 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................ 19 

3 REVISÃO DE LITERATURA ......................................................................................... 20 

3.1 ENFERMAGEM NA SAÚDE COMUNITÁRIA ............................................................ 20 

3.2 O EXCESSO DE PESO INFANTO-JUVENIL ................................................................ 22 

3.3 ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO HUMANO NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE .................................................................................... 24 

4 MÉTODO ........................................................................................................................... 27 

4.1 DESENHO DO ESTUDO ................................................................................................ 27 

4.2 LOCAL DO ESTUDO ...................................................................................................... 27 

4.2.1 Escolas ........................................................................................................................... 27 

4.2.2 Unidades Básicas de Saúde .......................................................................................... 29 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA ........................................................................................... 30 

4.3.1 Adolescentes escolares ................................................................................................. 30 

4.3.2 Enfermeiros das UBS ................................................................................................... 32 

4.3.3 Critérios de inclusão .................................................................................................... 32 

4.3.4 Critérios de exclusão .................................................................................................... 32 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO .............................................................................................. 33 

4.5 INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS ..................................................................... 35 

4.5.1 Adolescentes .................................................................................................................. 35 

4.5.2 Enfermeiros .................................................................................................................. 38 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS .................................................................................................. 38 

4.6.1 Adolescentes .................................................................................................................. 38 

4.6.2 Enfermeiros .................................................................................................................. 39 

4.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS ........................................................................................... 40 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 41 

5.1 ARTIGO CIENTÍFICO 1 ................................................................................................. 42 

5.2 ARTIGO CIENTÍFICO 2 ................................................................................................. 65 



 

 

6 CONCLUSÃO .................................................................................................................... 84 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 86 

APÊNDICES .......................................................................................................................... 94 

ANEXOS .............................................................................................................................. 100 

 



15 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Primária em Saúde (APS) visa reorientar a atenção à saúde, a partir dos 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um conjunto de ações de saúde que 

abrange a promoção, proteção, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde. Desenvolvida por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas 

e participativas, com trabalho em equipe direcionado às populações de territórios delimitados, 

para resolver, especialmente, os problemas de saúde de maior frequência (BRASIL, 2007a).  

A partir da implementação da APS, a enfermagem também incorporou a promoção 

da saúde como elemento integrante de sua ação. A promoção da saúde consiste em políticas, 

planos e programas de saúde pública, com ações que objetivam evitar que as pessoas se 

exponham a fatores condicionantes e determinantes de doenças (RODRIGUES et al., 2011). 

Nessa perspectiva, foi desenvolvida a Estratégia Saúde da Família (ESF), a fim de 

implementar em todo território nacional ações de promoção da saúde. A Equipe de Saúde da 

Família realiza, entre outras atividades, a atenção à saúde da criança e do adolescente 

(BRASIL, 2002). 

O eixo norteador da atenção integral à saúde da criança, a ser desenvolvida na APS, 

contempla: a atenção à saúde do recém-nascido; promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; vigilância da mortalidade 

infantil e fetal; e prevenção de violências e promoção da cultura de paz (BRASIL, 2007b). 

No que se refere à assistência integral ao adolescente, destaca-se o acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento e as atividades preventivas relacionadas ao uso de drogas, 

às doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, violência, e problemas 

comportamentais e nutricionais (BRASIL, 2009). 

Por tanto, dentre as ações do enfermeiro à criança e ao adolescente na APS, coincide 

o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento.  Ênfase é dada pelo Ministério da 

Saúde a essa atividade, com manual específico publicado no ano de 2002, com sucessivas 

reimpressões, mas sem modificação no conteúdo (BRASIL, 2002).  

Conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estado brasileiro faz a 

distinção entre criança e adolescente tão somente no aspecto ligado à idade. Dessa forma, 

considera-se como criança o indivíduo que tem 12 anos incompletos e adolescente o que se 

encontra na faixa etária dos 12 aos 18 anos de idade (BRASIL, 1990). 
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O Ministério da Saúde enfatiza a necessidade de o enfermeiro envolver-se com o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, uma vez que é um profissional que está 

inserido na APS e tem formação profissional que contempla as ações de promoção à saúde 

(BRASIL, 2008a). Essa atividade deve ocorrer em diferentes momentos, para se adequar a 

melhor captação dos usuários, a exemplo: puericultura, formação de grupos por faixa etária, 

consulta de enfermagem, assistência nas escolas e visitas domiciliares (BRASIL, 2002). 

Contudo, reconhece-se que há dificuldade na assistência aos adolescentes devido à 

baixa frequência destes nos serviços de saúde. Para diminuir essa distância, foi lançado em 

2008, o Programa Saúde na Escola (PSE), resultado de uma parceria entre os Ministérios da 

Saúde e da Educação. O PSE está em fase de implementação no país e sua primeira meta 

consiste na avaliação das condições de saúde dessa população, através da classificação do 

estado nutricional, identificação precoce de hipertensão e diabetes, saúde bucal, acuidade 

visual e auditiva e avaliação psicológica do estudante (BRASIL, 2012a). 

Nesse Programa, a avaliação dos escolares deve ocorrer preferencialmente na escola, 

sob responsabilidade dos profissionais da respectiva Unidade Básica de Saúde (UBS), porque, 

conforme o modelo assistencial proposto pelo SUS no Brasil, a escola faz parte do território 

adscrito sob responsabilidade da UBS. A primeira etapa de ação do PSE visa a avaliação de 

todos os alunos; ou seja, espera-se que  os indivíduos assintomáticos sejam avaliados para a 

identificação presuntiva de doença não reconhecida anteriormente (BRASIL, 2012a).  

Essa atividade é denominada de screening. Por meio de exames clínicos ou 

laboratoriais, em geral de realização rápida, os indivíduos são classificados em suspeitos ou 

não de ter determinada alteração. Os suspeitos são submetidos a outros exames para o 

diagnóstico final e os casos confirmados a tratamento. Assim, parte do princípio de que a 

detecção de doença antes mesmo de o indivíduo apresentar sintomas permite instituir o 

tratamento em fases iniciais, diminuindo a morbidade e a mortalidade (BRASIL, 2010a).  

No caso, o screening trata-se de prevenção primária de segundo nível, ou seja, 

proteção específica, pois inclui medida para prevenir ou detectar aparecimento precoce de 

uma determinada afecção em particular ou de um grupo de doenças afins, (PEREIRA, 2005) a 

exemplo do excesso de peso e doenças associadas. 

Por esse motivo, a utilização do método de screening se adéqua à avaliação das 

condições de saúde das crianças e adolescentes, a ser realizada pelo enfermeiro no ambiente 

escolar, como preconizado no PSE. 
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Entretanto, desde sua criação o PSE tem apresentado problemas, principalmente pela 

dificuldade de articulação entre os profissionais da UBS e da escola. Estudo realizado com 

adolescentes de escolas públicas evidenciou, segundo seus discursos, que há desinteresse dos 

profissionais de saúde em atuar fora da UBS (MARQUES; QUEIROZ, 2012).  

A fim de contribuir com a implementação do PSE, foi realizada entre 5 e 9 de março 

de 2012, em todo o país, a I Semana de Mobilização da Saúde na Escola, que teve como tema 

a obesidade.  Os profissionais da saúde realizaram palestras e avaliaram o estado nutricional 

de cerca de 5 milhões de estudantes em mais de 22 mil escolas públicas (BRASIL, 2012b).  

É importante considerar, até mesmo pela temática escolhida para a I Semana de 

Mobilização Saúde na Escola, que a preocupação em realizar essa avaliação na escola deve-se 

em grande parte à crescente prevalência de excesso de peso infanto-juvenil (BRASIL, 2006a).  

No Brasil, o excesso de peso é o desvio nutricional mais relevante na faixa etária 

infanto-juvenil. A Pesquisa de Orçamentos Familiares revelou que uma em cada três crianças 

de 5 a 9 anos estava com excesso de peso. Entre os adolescentes, 21,7% do sexo masculino e 

19,4% do sexo feminino apresentaram esse problema (BRASIL, 2010b).  

Ressalta-se que crianças e adolescentes com excesso de peso apresentam diminuição 

na expectativa de vida, devido sua associação com doenças cardiovasculares. Além disso, 

devem-se considerar, principalmente para os adolescentes, as questões psicológicas, tais 

como: depressão, baixa estima e isolamento socia (VARGAS et al., 2011). 

Enfim, sabe-se que os problemas de saúde dos adolescentes são complexos e 

envolvem questões sociais e psicológicas. As implicações de ter excesso de peso, em termos 

de complicações e riscos presentes e futuros são vastas, o que reforça a importância da equipe 

de saúde abordar o problema de forma prioritária, entre tantas outras. Por isso, através do 

PSE, o Ministério da Saúde pretende direcionar as ações de prevenção primária para o 

excesso de peso em adolescentes para o espaço escolar. 

Como problema da prática de enfermagem, observa-se a pouca atuação do 

enfermeiro na saúde do adolescente, porque o adolescente não tem interesse em frequentar a 

UBS ou receber visita domiciliar (COSTA et al., 2010). Desconhecem-se instrumentos que 

norteiem como o enfermeiro irá se inserir na rotina da escola e nem como realizar a avaliação 

das condições de saúde, com ênfase na identificação e controle do excesso de peso (VITURI; 

MATSUDA, 2009). Destaca-se também, a pouca literatura sobre a atuação do enfermeiro na 

prevenção do excesso de peso em adolescentes ou sobre ações de saúde em geral no ambiente 

escolar (LUNNA et al., 2011; SILVA et al., 2008), como proposto pelo PSE.  
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A necessidade de aprofundar o conhecimento científico e a ausência de diretrizes de 

ação sobre esse problema da prática de enfermagem justifica a necessidade de as ações dos 

enfermeiros da APS no screening de adolescentes com excesso de peso existente em seu 

território. Acredita-se que tal conhecimento auxiliará na viabilização de ações de screening 

para identificação de jovens com esse problema, o que pode contribuir para a implementação 

das diretrizes do PSE no Brasil.  

Assim, neste estudo o problema de pesquisa se insere no seguinte questionamento: 

De que forma os enfermeiros da APS abordam o screening com a população de adolescentes 

com excesso de peso em sua área de atuação?  

O estudo se justifica haja vista que, para o enfermeiro iniciar as ações de prevenção, 

identificação e controle ao excesso de peso na escola, como sugerido pelo PSE, 

primeiramente é necessário conhecer a extensão da problemática de adolescentes com excesso 

de peso no seu território de ação. Além disso, a temática do excesso de peso em crianças e 

adolescentes constitui uma área de pesquisa considerada prioritária pela Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde (BRASIL, 2011). Considera-se também que, para a 

prevenção primária dos desvios nutricionais, são necessários estudos e o desenvolvimento de 

métodos que possam facilitar essa atividade dos enfermeiros (COCETTI et al., 2009). 

Outrossim, trata-se de um problema que engloba a prática de enfermagem, porque o 

excesso de peso é um Diagnóstico de Enfermagem (DE) (CIPE, 2011). E a investigação dessa 

temática irá subsidiar a construção de uma abordagem específica para o uso dos enfermeiros 

na APS, especialmente para a identificação de adolescentes com excesso de peso nas escolas. 

Diante desse contexto, ressalta-se que o interesse em analisar um objeto de estudo 

surge no espaço de trabalho do pesquisador, a partir das experiências vividas e das reflexões 

feitas (OLIVEIRA, 2010). Em 2008 foi implantado em Campina Grande, Paraíba, o Centro de 

Obesidade Infantil, no qual a presente mestranda participou no desenvolvimento de estudos 

científicos (MARIZ et al., 2013; MARIZ et al., 2012; KLUCZYNIK et al., 2012; CARDOSO 

et al., 2012) e na assistência às crianças e aos adolescentes.junto à equipe multiprofissional. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar a participação do enfermeiro no screening dos adolescentes com excesso 

de peso na sua área de atuação. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar a prevalência do DE excesso de peso em adolescentes escolares. 

- Verificar a associação do excesso de peso em adolescentes escolares com a falta de 

exercício físico, hábitos alimentares inadequados e história familiar de doenças. 

- Identificar a atuação dos enfermeiros das UBS sobre a avaliação das condições de 

saúde para excesso de peso em adolescentes no ambiente escolar. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 ENFERMAGEM NA SAÚDE COMUNITÁRIA  

 

As intervenções de enfermagem em saúde na comunidade destinam-se a capacitar as 

populações para lidar com as fontes de stress, de modo a conseguirem restabelecer um novo 

equilíbrio, saudável e cada vez mais complexo, com um mínimo de danos causado pela 

exposição ao risco. Essa perspectiva é fundamental, porque nem sempre é possível ao 

enfermeiro comunitário eliminar ou prevenir todos os riscos, portanto é necessário o 

desenvolvimento na população de competências pessoais e sociais para o restabelecimento 

rápido de novos equilíbrios (NEWMAN, 1992). 

O pensamento centrado na influência do meio na saúde dos indivíduos emergiu de 

discussões sobre a fusão entre a Teoria Geral dos Sistemas e a Teoria Cibernética. Surgiu 

então o pensamento sistêmico, o qual reconhece os fenômenos da contextualização. Isto é, 

passou-se a considerar as interações que as partes estabelecem com o sistema, através de 

permuta energética com o ambiente que pode ser interno ou externo. A ideia central é de que 

cada sistema é formado por subsistemas e suprasistemas. A enfermeira Betty Neuman 

identificou esse mesmo princípio nos seres humanos, o qual é composto por sistemas 

menores, tais como: aparelho circulatório, músculo-esquelético, digestivo; e estabelece trocas 

energéticas com os suprasistemas, que são: família, amigos, colegas e serviços comunitários 

(NEUMAN, 1995). 

Dessa forma, a teoria sistêmica é aplicável aos cuidados de Enfermagem, pois são 

compostos por conceitos inter-relacionados que dão forma à parte e ao todo, tendo por 

objetivo estudar as interações dos indivíduos com o meio em que vivem. O enfermeiro 

comunitário que utiliza esta abordagem na sua prática considera atenção especial à resposta 

do cliente face às mudanças internas e externas. Porque uma mudança no ambiente interno 

causa mudanças no ambiente externo e vice-versa (JEREMIAS; RODRIGUES, 2011). 

Nessa perspectiva, enquadra-se a comunidade como um cliente a ser cuidado pela 

enfermagem. Segundo o Conselho Internacional dos Enfermeiros, a unidade social constituída 

pela comunidade é vista como algo para além dos indivíduos e da sua relação de proximidade 

geográfica. A comunidade partilha de condições ou interesses comuns que constituem as 

partes do grupo (CIPE, 2005).  
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De acordo com os pressupostos do modelo teórico de Neuman esse conceito é 

relevante, porque a Enfermagem é a profissão que se interessa no modo como as diferentes 

variáveis afetam os clientes na sua comunidade. Os estressores podem afetá-lo de diferentes 

modos, seja por excesso, intolerância, privação e mudança. Estes podem atingir em maior ou 

menor profundidade o sistema através das linhas de resistência e das linhas de defesa, e as 

intervenções de enfermagem podem ser orientadas no sentido de fortalecer o cliente, de 

reduzir os efeitos dos estressores ou de restaurar a estabilidade do sistema (NEUMAN, 1995). 

Considera-se ainda que o modelo teórico de Neuman é adequado à prática da 

enfermagem comunitária porque enfatiza a prática holística. A elaboração de hipóteses 

compatíveis com as crenças, valores e percepções do grupo em relação a uma dada situação 

permite ao enfermeiro comunitário estruturar uma prática enriquecedora, baseada nas 

diferentes variáveis que caracterizam a comunidade (NEUMAN, 1995).  

 Assim, numa perspectiva teórica da enfermagem, o enfermeiro que trabalha com e 

para a comunidade é um mediador entre o saber baseado na evidência científica e a passagem 

dessa sabedoria para a inserção no quotidiano. A intervenção se realiza centrada na relação do 

cliente com os cenários e atores relevantes do seu quotidiano, e através de investimento nas 

competências das pessoas para se tornarem agentes ativos dessa interação, capazes de 

identificar necessidades de mudança e de produzi-las em caráter pessoal, interpessoal e 

comunitário (JEREMIAS; RODRIGUES, 2011).  

No Brasil, o modelo de atenção comunitária, surgiu a partir da publicação da 

Constituição Federal de 1988, a qual definiu como princípios do SUS a universalidade do 

atendimento, equidade das ações, descentralização dos serviços e participação social em seu 

controle (BRASIL, 2007a).  

Adotou-se assim, a APS para reorientar a atenção em saúde segundo os princípios do 

SUS, com suas responsabilidades principais caracterizadas como: constituir a porta de entrada 

aos serviços do sistema de saúde, ou seja, ser o primeiro recurso a ser buscado; oferecer 

continuidade do cuidado por meio da manutenção do vínculo com a pessoa atendida pelo 

serviço; ser integral, porque o nível primário é responsável pela resolução dos problemas de 

saúde e corresponsável pelos problemas encaminhados a outros níveis de atenção; e organizar, 

coordenar e ou integrar o cuidado, mesmo quando parte substancial deste for realizado em 

outros níveis (BRASIL, 2007a). 

Dentre as estratégias desenvolvidas para sua implementação a que ganhou destaque 

foi a Estratégia Saúde da Família (ESF). É através das ações desenvolvidas nas UBS que a 
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enfermagem comunitária se concretiza por meio das ações de prevenção e de promoção da 

saúde junto à população adscrita ao território da Unidade. De modo geral, a ESF visa 

aproximar os serviços de saúde da comunidade e nessa perspectiva, a comunidade é o cliente. 

Assim, não é difícil compreender porque o enfermeiro é o líder da equipe multiprofissional da 

ESF (RODRIGUES et al., 2011). Na verdade, o enfermeiro tem formação profissional que 

contempla o cuidar holístico necessário para organizar ações com e para a comunidade 

(NEUMAN, 1995). 

  

3.2 O EXCESSO DE PESO INFANTO-JUVENIL 

 

O excesso de peso em crianças e jovens constitui crise da saúde pública. É o que 

registra o relatório apresentado por peritos internacionais da Força Internacional em 

Obesidade e endossado pela Federação Internacional de Sociedades para Gastrenterologia, 

Hematologia e Nutrição Pediátrica e a Associação Internacional de Pediatria. O relatório 

registra a prevalência de 10% de sobrepeso e obesidade entre crianças escolares em nível 

mundial (LOBSTEIN et al., 2004).  Em termos numéricos, estima-se que existam no mundo 

pelo menos 155 milhões de crianças em idade escolar com excesso de peso (MORAES, 

2009). Nas Américas, essa prevalência atinge aproximadamente 32%, a maior entre os 

continentes (LOBSTEIN et al, 2004). Nos países Europeus, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a prevalência de excesso de peso infantil cresceu de 10% a 40% 

nos últimos 10 anos (WHO, 2012).  

Outro exemplo, crianças e adolescentes canadenses entre 5 e 19 anos, 

tradicionalmente consideradas as mais saudáveis das Américas, apresentaram prevalência de 

excesso de peso de 27% e 33% para meninos e meninas, respectivamente. Houve também 

aumento no valor da mediana do índice de massa corporal (IMC) por idade. Aumentou de 17 

(meninos) e 18 (meninas) no final do século XX, para 26 (meninos) e 30 (meninas) no final 

da primeira década do século XXI (MISINGARIMI, 2009).   

Na América Latina o cenário não é diferente. A transição nutricional, nesses países, 

foi caracterizada pela modificação nos hábitos alimentares. Devido à diminuição no consumo 

de verduras, grãos e frutas, e o aumento no consumo de gorduras e açúcar (SILVEIRA, 2009). 

O Brasil, nos últimos 35 anos, passou de país rural para sociedade urbana e 

industrial, e diminuiu os índices de mortalidade infantil e analfabetismo. Na década de 1990, 

combateu a inflação e consolidou um aumento na renda da população. Esse conjunto de 
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fatores permitiu reduzir drasticamente o histórico problema da desnutrição. Em contrapartida, 

a prevalência de excesso de peso passou a preocupar (BRASIL, 2010).  

A Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada no Brasil no período de 2002 a 2003, 

mas divulgada em 2006, evidenciou taxas de excesso de peso infantil de 12,3% (BRASIL, 

2006b). Essa mesma pesquisa foi replicada entre 2008 e 2009, entrevistou 55.970 domicílios 

em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Seus resultados revelaram que a parcela 

dos rapazes de 10 a 19 anos de idade com excesso de peso passou de 3,7% (1974-1975) para 

21,7% (2008-2009), entre as garotas a prevalência de excesso de peso foi de 7,6% para 

19,4%, nos mesmos períodos (BRASIL, 2010b).  

Confirmou-se essa tendência em outras pesquisas realizadas em diferentes regiões do 

país. Em Recife, um estudo realizado com 1.074 adolescentes de escolas públicas e 

particulares, identificou a prevalência de 18,6% de excesso de peso (RODRIGUES, 2013). 

Outro estudo realizado com 1.779 adolescentes de escolas públicas e particulares em São 

Paulo encontrou uma prevalência de 22,5% de excesso de peso, com associação ao fato de 

estudar em escola particular e maior escolaridade materna (FERNANDES et al., 2009). 

A obesidade é uma doença crônica de origem multifatorial, caracterizada pelo 

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

energético. Foi classificada como um problema de saúde pública não só no Brasil, mas em 

todo o mundo, constitui-se uma preocupação relevante por impor, ao seu portador, riscos à 

saúde e limitações na qualidade de vida (QUEIROZ, 2009). 

Estudos têm associado à presença do excesso de peso a outras doenças, 

principalmente relacionadas às alterações metabólicas, tais como a dislipidemia, a hipertensão 

e a intolerância à glicose. Destaca-se que essas doenças são consideradas fatores de risco para 

o diabetes mellitus tipo 2 e as doenças cardiovasculares, e até alguns anos atrás essas 

alterações eram evidentes com maior frequência em adultos.  No entanto, essa tendência 

mudou, pois atualmente essas afecções são frequentemente observadas na faixa etária mais 

jovem (RICCO et al, 2010). 

Além disso, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de um milhão de 

internações por ano no SUS, e a principal causa é o excesso de peso associado à hipertensão. 

No Brasil, estima-se que 14 a 18% da população seja hipertensa. O que representa mais de 16 

milhões de pessoas (BRASIL, 2008a). 

Quando o indivíduo tem excesso peso desde a infância, concomitante à presença de 

hipertensão arterial, hiperlipidemia e síndrome metabólica, provavelmente haverá doença 



24 

 

 

cardiovascular na vida adulta. Embora eles não apresentem doença cardiovascular 

aterosclerótica franca, eles apresentam perfil de risco cardiovascular compatível com o 

desenvolvimento precoce: hipertensão arterial, triglicérides e glicemia de jejum aumentados e 

HDL-c diminuído (RICCO et al., 2010). 

Considera-se ainda que, mesmo após o controle dessas doenças associadas, o risco de 

eventos cardiovasculares permanece elevado se o indivíduo continuar com excesso de peso. 

Por isso, o excesso de peso é considerado o fator de risco cardiovascular independente. Além 

de ser a maior causa prevenível de morbimortalidade na atualidade (WHO, 2012). 

A relação entre excesso de peso e morte por doença cardiovascular é ainda mais 

evidente quando se consideram pacientes com obesidade abdominal. Isso porque o tecido 

adiposo visceral é metabolicamente mais ativo do que o tecido adiposo subcutâneo, e causa, 

por exemplo, maior produção de glicose e, consequentemente, diabetes mellitus tipo 2 e 

hiperinsulinismo (ZIMMET; ALBERTI, 2008).  

Também se considera a associação entre a resistência insulínica e o excesso de peso. 

A resistência à insulina refere-se à diminuição da capacidade da insulina de estimular a 

captação de glicose pelo esqueleto, músculo e tecido adiposo. Alguns dos vários distúrbios 

associados que têm sido descritos incluem a inflamação sistêmica, aumento na fibrinólise, 

disfunção endotelial e aterosclerose, que podem aparecer durante a primeira infância em 

indivíduos com excesso de peso (ROVER, 2010).  

O excesso de peso em crianças e adolescentes relaciona-se com alterações 

psicossociais (ansiedade e depressão), pulmonares (apneia do sono e asma), ortopédicas (pés 

planos, torções de tornozelo e maior risco de fraturas), neurológicas (hipertensão 

intracraniana), gástrica (esteatose hepática e refluxo gastroesofágico) e endócrinas (ciclo 

menstrual anormal e síndrome do ovário policístico) (MORAES, 2009).  

Outro fator que deve ser considerado diz respeito ao impacto do excesso de peso 

sobre o orçamento de saúde, porque é responsável por 2 a 7% do total das despesas em 

cuidados de saúde nos países desenvolvidos (WHO, 2012). 

 

 3.3 O ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DOS ADOLESCENTES COM 

EXCESSO DE PESO 

 

A orientação dos sistemas nacionais de saúde pelos princípios da APS está associada 

a melhores resultados. Essa foi à conclusão que chegou a Reunião da Organização Pan-
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Americana de Saúde em 2005. Houve participação de ministros de todos os países membros, 

os quais reafirmaram que basear os sistemas de saúde na APS foi a melhor abordagem para 

produzir melhoras sustentáveis e equitativas na saúde das populações das Américas, através 

da assistência focada nas diferentes fases da vida (BRASIL, 2007a). 

Na APS destaque é dado à assistência à saúde da criança e do adolescente, por causa 

da vulnerabilidade do ser humano nessa fase da vida. Essa assistência efetiva-se pelo 

acompanhamento periódico e sistemático para avaliação do crescimento e desenvolvimento. 

Para isto, pressupõe a atuação de toda equipe de atenção, de forma intercalada ou conjunta, 

através da assistência de enfermagem, consulta médica e grupos educativos (CAMPOS et al., 

2011). 

O cuidado de enfermagem às crianças e aos adolescentes tem como objetivo prestar 

assistência sistematizada, de forma global e individualizada, identificando problemas de 

saúde-doença, executando e avaliando cuidados que contribuam para a promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação de sua saúde (RIBEIRO et al., 2009).  

Espera-se que o enfermeiro estimule práticas saudáveis na população em geral e 

priorize a assistência àquelas em maior risco de adoecer, a fim de reduzir a incidência de 

doenças nessa fase da vida e aumentar as chances de crescer e desenvolver-se até alcançar 

todo seu potencial. Nessa perspectiva, destaca-se a identificação e tratamento para o excesso 

de peso infanto-juvenil (CAMPOS et al., 2011).  

O Ministério da Saúde indica a utilização dos indicadores antropométricos como um 

dos melhores parâmetros para avaliação e acompanhamento da saúde da criança e do 

adolescente. Para avaliação do estado nutricional, no Brasil, utiliza-se como referência a 

população do NCHS publicada em 1977, recomendada pela OMS desde 1995. A indicação do 

uso da curva da OMS deve-se ao fato de subentender-se que em condições adequadas de 

saúde o crescimento é semelhante em diferentes etnias. Para classificação do estado 

nutricional de adolescentes a utilização do escore Z seria suficiente. O ponto de corte utilizado 

para identificar o excesso de peso em indivíduos entre 5 e 19 anos é qualquer valor maior que 

o Escore-Z+1 para o índice de IMC por sexo, com distinção entre sobrepeso (Escore-Z >+1 e 

<+2), obesidade (Escore-Z >+2 e <+3) e obesidade grave (Escore-Z >+3) (BRASIL, 2009). 

Outro parâmetro para caracterizar o estado nutricional se refere às curvas do Center 

for Disease Control (CDC) utilizadas por estudos internacionais. Sua classificação é feita 

através do IMC por idade e sexo com base em percentis: muito baixo peso (≤3rd), baixo peso 
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(>3rd e ≤10th), eutrófico (>10th e ≤85th), sobrepeso (>85 e ≤95th), obeso (>95th e ≤97th) e 

obeso grave (>97th) (CDC, 2000). 

Após coleta dos dados antropométricos, os mesmos devem ser colocados na curva e 

comparados aos anteriores. Em caso de identificação de excesso de peso a conduta do 

enfermeiro deve se basear em identificar erros alimentares, orientar a mãe ou diretamente o 

adolescente sobre a importância da reeducação alimentar, respeitar as orientações de acordo 

com as normas contidas no próprio Manual e as condições socioeconômicas da família. É 

possível sugerir dieta com restrição calórica desde que sejam crianças acima dos quatro anos 

de idade. Além disso, deve-se verificar e estimular a atividade física regular, 

preferencialmente disponível na própria comunidade (BRASIL, 2002).  

Todas essas orientações devem ser sugeridas como mudanças para hábitos saudáveis 

a toda a família. Destaca-se que também é atividade do enfermeiro identificar os adolescentes 

com excesso de peso em maior risco metabólico. Eles deverão receber encaminhamento para 

diagnóstico e intervenção o mais precoce possível em serviço especializado (BRASIL, 2002).  
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4 MÉTODO 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal.  

Transversais são estudos que coletam informações de um grupo ou população em um 

único ponto no tempo. São como avaliações fotográficas, nas quais são investigados 

simultaneamente a “causa” e o “efeito” das características de interesse (PEREIRA, 2005). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido no estado do Rio Grande do Norte no município de Natal, 

em escolas estaduais e respectivas UBS responsáveis pelas escolas participantes de acordo 

com sua territorialização. 

 

4.2.1 Escolas  

 

Participaram duas escolas por distrito sanitário do município de Natal/RN. Abaixo 

segue a figura que esclarece a posição geográfica das zonas norte, sul, leste e oeste. Em 

seguida, são apresentadas algumas características de cada zona. 
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Figura 1- Mapa da divisão do município de Natal em bairros e zonas.  

 
Legenda: Em vermelho, a zona norte; em verde, a zona sul; em azul, a zona leste e, em amarelo, a zona oeste. 

Em roxo a área do Parque das Dunas, área de preservação ecológica e sem habitantes. 

Fonte: Natal, 2009. 

 

a) Zona norte: É a maior, tanto em área territorial quanto em população, da cidade. 

Possui uma população de 302.333 habitantes, equivalente a 37,88% da população da 

cidade, supera todos os municípios do interior do Rio Grande do Norte. A densidade 

demográfica em 2009 era de 54,85 hab./km². É separada das demais zonas de Natal 

pelo Rio Potengi e se divide em sete bairros: Igapó, Lagoa Azul, Nossa Senhora da 

Apresentação, Pajuçara, Potengi, Redinha e Salinas (NATAL, 2009). 

b) Zona oeste: É a segunda zona mais populosa do município com 214.320 habitantes, 

equivale a 26,83% da população da cidade e também a segunda maior em área 

territorial. É formada por dez bairros: Bom Pastor, Cidade da Esperança, Cidade 

Nova, Dix-Sept Rosado, Felipe Camarão, Guarapes, Nordeste, Nossa Senhora de 

Nazaré, Planalto e Quintas (NATAL, 2009). 

c) Zona leste: É a menos populosa de Natal, com 118.193 habitantes, equivalente a 

14,39% da população do município, e ao mesmo tempo é a zona que possui a maior 
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densidade demográfica (81,09 hab./km²). É a zona que reúne o maior número de 

bairros de Natal, doze, são eles: Alecrim, Areia Preta, Barro Vermelho, Cidade Alta, 

Lagoa Seca, Mãe Luíza, Petrópolis, Praia do Meio, Ribeira, Rocas, Santos Reis e 

Tirol (NATAL, 2009). 

d) Zona sul: É a segunda maior zona de Natal em extensão territorial, é a terceira mais 

populosa da cidade, com 162.688 habitantes (20,39% da população) e uma densidade 

demográfica de 40,71 habitantes por quilômetro quadrado. A Zona Sul de Natal é 

dividida em sete bairros: Candelária, Capim Macio, Lagoa Nova, Neópolis, Nova 

Descoberta, Pitimbu e Ponta Negra (NATAL, 2009).  

 

O município de Natal/RN tem sessenta escolas com estudantes adolescentes, das 

quais vinte três são na zona norte, dez na zona sul, treze na zona leste e quatorze na oeste. 

Duas escolas representaram cada uma das quatro zonas acima descritas. Assim, participaram 

as seguintes escolas estaduais: 

a) Na zona norte: Escola Estadual Peregrino Júnior, situada no bairro Potengi; e Escola 

Estadual Professora Ana Júlia de Carvalho Mousinho, situada no bairro de Nossa 

Senhora da Apresentação.  

b) Na zona oeste: Escola Estadual Soldado Luiz Gonzaga, situada no bairro de Nossa 

Senhora de Nazaré; e Escola Estadual Professor Luis Soares, situada no bairro de 

Dix-Sept Rosado.  

c) Na zona leste: Escola Estadual Mascarenhas Homem, situada no bairro de Lagoa 

Seca; e Instituto Padre Miguelinho, situado no bairro do Alecrim.  

d) Na zona sul: Escola Estadual Desembargador F Cavalcanti, situada no bairro de 

Capim Macio; e Escola Estadual Governador Walfredo Gurgel, situada no bairro de 

Candelária.  

 

4.2.2 Unidades Básicas de Saúde  

  

Participaram as UBS que em seu território adscrito havia uma das oito escolas 

participantes. Desse modo, o estudo foi realizado nas seguintes UBS do município de 

Natal/RN: 

a) Unidade Saúde da Família Santa Catarina (zona norte); 

b) Unidade Saúde da Família Parque dos Coqueiros (zona norte); 
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c) Unidade Saúde da Família Nazaré (zona oeste); 

d) Unidade Saúde da Família Lagoa Seca (zona leste) 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

4.3.1 Adolescentes escolares 

 

A população do estudo foi composta por adolescentes matriculados em escolas 

estaduais de Natal, RN.  

Para o plano amostral dos adolescentes optou-se por uma amostragem estratificada, 

sendo os estratos definidos por: 

a) Estrato 1: alunos da rede estadual de ensino da zona norte da cidade de Natal; 

b) Estrato 2: alunos da rede estadual de ensino da zona oeste da cidade de Natal; 

c) Estrato 3: alunos da rede estadual de ensino da zona leste da cidade de Natal; 

d) Estrato 4: alunos da rede estadual de ensino da zona sul da cidade de Natal. 

  

A opção por divisão das escolas por estratos deveu-se as diferenças geográficas e 

demográficas das quatro zonas da cidade de Natal. 

A variável considerada, para efeito de definição do cálculo amostral, foi p = 

prevalência de alunos da referida população com excesso de peso. Procurou-se um estudo de 

delineamento metodológico confiável e que possuísse características, o mais semelhante 

possível, da população em análise, por tanto, considerou-se o resultado de estudo que indicou 

a média de 18,5% de adolescentes com excesso de peso residentes nas capitais nordestinas 

(BRASIL, 2010b). Neste caso, o tamanho da amostra foi calculado da seguinte forma: 

 

                                             2

(0,15)
0,15
Nn

N D


  

Sendo: n= tamanho da amostra de alunos da rede estadual de ensino da cidade de 

Natal, N = 27377 alunos (SEEC, 2011); e D= 2/4, sendo  um limite de erro de estimação de 

p, que satisfaz:             

 

                                               P( p- p̂  <   ) = 0,95  
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Sendo p̂ , uma estimativa para p. 

Definido n, em seguida foi feita a alocação da amostra, ou seja, considerou-se nj o 

tamanho da amostra e Nj tamanho do j-ésimo estrato, j = 1, 2,3,4,  então  nj = nwj , com:  

                                      4

1

j j
j

i
i

N N
w

NN


 

  

Considerou-se  = 0,04 e substituíram-se os valores na fórmula de n acima, obteve-se 

n = 372.  Por outro lado, sabe-se que N1 = 8289, N2 = 5410, N3 = 8070 e N4 = 5608 (SEEC, 

2011). Logo, substituiu-se na fórmula de wj acima e obteve-se w1 = 0,30; w2 =0,20, w3 = 0,29 

e w4 = 0,21. Assim, encontraram-se os tamanhos das amostras para cada um dos estratos: n1= 

112 (norte), n2= 74 (oeste), n3 = 108 (leste) e n4 = 78 (sul). 

O plano amostral foi calculado pela consultoria em estatística da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, denominada de Laboratório de Estatística Aplicada (LEA).  

Para seleção das escolas incluídas na pesquisa foi utilizado sorteio. Para tanto, 

imprimiu-se o nome e respectivo endereço de todas as escolas estaduais do município de 

Natal com adolescentes (N=60 escolas) e confeccionaram-se quatro caixas, em cada uma foi 

escrito o nome de uma das quatro zonas geográficas do município: norte (n=13), sul (n=10), 

leste (n=13) ou oeste (n=14). Em seguida, leu-se o endereço de cada escola e utilizando a 

variável bairro, os nomes das escolas foram sendo depositados na respectiva caixa. Por fim, 

de cada caixa sorteou-se duas escolas. Os nomes das oito escolas sorteadas foram descritas no 

item 4.2.1. 

É relevante esclarecer que a estratificação partiu do número de adolescentes e não do 

número de escolas. Por isso, o número de adolescentes foi proporcional por estrato, mas o 

número de escolas não. O número de duas escolas aleatoriamente selecionadas por estrato foi 

definido pelo estatístico, por ter sido considerado conveniente o número diferente de “um”, no 

caso optou-se por duas escolas. 

O número da subamostra de cada zona foi dividido entre as duas escolas. Em cada 

escola sorteada, uma turma foi sorteada entre as disponíveis do 7º Ano do Ensino 

Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio; todos os alunos da turma sorteada foram 

convidados a participar e nesse momento entregou-se o Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecido (TCLE) para apresentação aos pais.  Nos casos em que não se atingiu o número 

pré-estabelecido para cada escola, sorteou-se uma segunda turma; quando excedeu o número 
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de alunos na segunda turma, admitiu-se à pesquisa apenas o equivalente ao calculado na 

amostra. Ao chegar na segunda turma, por ordem em que os alunos estavam sentados, eram 

incluídos os alunos da primeira fila, depois os da segunda fila e assim sucessivamente até 

completar o número de alunos que faltavam para completar a amostra do distrito sanitário. 

 

4.3.2 Enfermeiros das UBS 

 

No município de Natal há cinquenta e uma UBS (NATAL, 2013).  

No estudo participaram os enfermeiros das UBS que seu território de ação 

contemplasse uma das escolas selecionadas por esta pesquisa, uma vez que a UBS que em seu 

território há escolas públicas é a responsável pelo desenvolvimento de ações de saúde 

elencadas na política da APS (BRASIL, 2012a).  

Dentre as oito escolas sorteadas, apenas quatro faziam parte de território sob 

responsabilidade de uma UBS. Por isso, houve a participação de apenas quatro enfermeiros 

das UBS descritas no item 4.2.2. 

 

4.3.3 Critérios de inclusão 

  

 a) Para os adolescentes: 

- Ter entre 12 e 18 anos; 

- Estar matriculado em escola estadual do município de Natal, RN. 

 

b) Para os enfermeiros: 

- Trabalhar na UBS responsável por uma das escolas selecionadas.  

 

4.3.4 Critério de exclusão 

 

a) Para os adolescentes: 

- Não comparecer no dia da coleta de dados. 

 

b) Para os enfermeiros: 

- Estar de férias ou licença médica. 
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4.4 VARIÁVEIS E HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

Quadro 1 – Variáveis do estudo. 

VARIÁVEL DEPENDENTE OU 
INDEPENDENTE 

DEFINIÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO 

Características sociodemográficas dos adolescentes 
Idade 

Perfil sociodemográfico 
Perguntas no formulário 
para os adolescentes. 
(APÊNDICE A) 

Sexo 
Bairro  
Raça 
Renda familiar 
Número de 
moradores na 
residência 
Escolaridade 
materna 

Caracterização dos enfermeiros 
Idade Independente 

Perfil profissional 

Perguntas objetivas 
contida na entrevista semi-
estruturada.  
(APÊNDICE C) 

UBS que trabalha Independente 

Anos de trabalho 
na Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Independente 

Anos de trabalho 
nesta UBS 

Independente 

Avaliação das condições de saúde e histórico para excesso de peso em adolescentes 
Prática de atividade 
física 

Independente Traçar o perfil de 
atividade física 
habitual. 

Perguntas objetivas 
contidas no formulário. 
Adaptadas de Florindo 
(2006). (APÊNDICE A) 

Frequência 
alimentar 

Independente Identificar os 
hábitos 
alimentares. 

Perguntas objetivas 
contidas no formulário. 
Adaptadas do questionário 
de frequência alimentar de 
Sichieri (1998). 
(APÊNDICE A) 

História familiar Independente Identificar a 
influência genética 
e comportamental, 
para o excesso de 
peso nos 
adolescentes.  

Perguntas objetivas, 
contidas no formulário. 
(APÊNDICE A) 
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Avaliação das condições de saúde física dos adolescentes 
Peso e altura Dependente Mensuração de 

peso e altura. 
Mensurados em duplicata 
e considerado a média. 
Para o peso, foi utilizada 
balança digital tipo portátil 
com bioimpedância da 
marca Beurer, com os 
adolescentes descalços, 
roupas leves e 
posicionados no centro da 
plataforma. A estatura foi 
medida por estadiômetro 
portátil da marca WCS, 
com os adolescentes 
descalços, em posição 
ortostática, braços ao 
longo do corpo, pés 
unidos, joelhos esticados, 
cabeça orientada no plano 
horizontal de Frankfurt, 
após inspiração profunda 
(WHO, 1995). 
(APÊNDICE B) 

Estado nutricional Dependente Classificou-se o 
estado nutricional 
em: muito baixo 
peso, baixo peso, 
eutrófico, 
sobrepeso, 
obesidade e 
obesidade grave 
(CDC, 2000). 

Calculou-se o IMC através 
da fórmula peso divido por 
altura ao quadrado. Em 
seguida, marcou-se o 
resultado no gráfico para 
adolescentes por sexo. 
(APÊNDICE B) 

Percepção dos enfermeiros sobre ações e avaliação de saúde na escola 
Problemática do 
excesso de peso em 
adolescentes 

Dependente Percepção dos 
enfermeiros sobre 
esse problema. 

Questões abertas, contidas 
no apêndice C. 

Aplicabilidade da 
avaliação de saúde 
nas escolas 

Dependente Percepção sobre a 
implementação 
dessa ação na 
escola. 
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A hipótese de associação testada no presente estudo foi: o excesso de peso em 

adolescentes está associado à falta de atividade física, hábitos alimentares inadequados e 

história familiar de obesidade e doenças associadas. Considerou-se também que há pouca 

participação dos enfermeiros na APS na identificação e prevenção de excesso de peso em 

adolescentes no ambiente escolar. 

 

4.5 INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS 

 

4.5.1 Adolescentes 

  

A primeira etapa compreendeu a construção do instrumento para o screening, 

baseada na revisão da literatura e experiência profissional dos autores da pesquisa (mestranda 

e orientadora), sendo identificados os aspectos a serem mensurados na avaliação do estado 

nutricional dos adolescentes. 

O formulário construído visou atender aos seguintes objetivos específicos: identificar 

a prevalência do DE excesso de peso; e verificar a associação do excesso de peso em 

adolescentes escolares com a falta de exercício físico, hábitos alimentares inadequados e 

história familiar de doenças. 

 Assim, as variáveis incluídas foram agrupadas em seis itens:  

a) Perfil sociodemográfico e dados gerais (variáveis: escola, sexo, idade, raça, bairro 

onde mora, número de moradores na residência e escolaridade materna);  

b) Prática de atividade física, através dos seguintes questionamentos: se praticou 

atividade física nos últimos doze meses, qual atividade e frequência, essas perguntas 

foram retiradas do Questionário de Frequência de Atividade Física (FLORINDO et al., 

2006);  

c) Frequência de consumo de alimentos, através de perguntas contidas em questionário 

alimentar validado (variáveis: hábitos de comer nos horários do café-da-manhã, lanche 

da escola e almoço; número de refeições por dia; com quem e onde faz as refeições em 

casa; tipo de mastigação; frequência do consumo de alimentos classificados como de 

risco e protetores cardiovasculares) (SICHIERI, 1998);  

d) História familiar de doenças considerou-se as relacionadas a risco cardiovascular 

indicada na VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, que foram: diabetes, hipertensão, 
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obesidade, doença do coração e doença nos rins (SBC, 2010). Como familiares 

considerou-se pais, avôs, tios e irmãos.  

e) Questões sobre ações de prevenção/intervenção para excesso de peso desenvolvidas na 

escola;  

f) Roteiro para o exame físico do adolescente (variáveis: peso, estatura e IMC).  

 

Esse instrumento foi nomeado de “Formulário para o screening de adolescentes com 

excesso de peso na escola”. Essa etapa de construção do instrumento ocorreu entre agosto e 

novembro de 2012. 

A etapa seguinte foi realizada após o projeto ter sido aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa. Etapa essa que compreendeu a avaliação por especialistas do conteúdo do 

Formulário, através de um instrumento para validação. Utilizaram-se os critérios 

psicométricos: organização, clareza, simplicidade, facilidade de leitura, adequação do 

vocabulário, objetividade, precisão, credibilidade e adequação, sendo atribuído um conceito, 

SIM ou NÃO, para cada variável (PASQUALI, 1997).  

Selecionaram-se os especialistas de acordo com os critérios de elegibilidade: ser 

doutor ou mestre cuja tese/dissertação versasse sobre excesso de peso em adolescentes, com 

publicações em periódicos com, no mínimo, Qualis/CAPES B1 para a área da enfermagem. A 

busca foi realizada via Plataforma Lattes, e resultou numa amostra intencional de quinze 

especialistas, os quais foram contatados via e-mail. A amostra final foi composta pelos cinco 

que confirmaram participação na investigação. Os pareceres foram enviados por e-mail e os 

termos de consentimento assinados e encaminhados via postal.  

Os dados foram tabulados e analisados no Programa IBM SPSS 19.0 por meio dos 

testes de frequência, qui-quadrado, Fisher e Kappa (aceitou-se como excelente os valores 

>0,75). Considerou-se como frequência excelente de respostas positivas dos especialistas 

valores ≥80%. A etapa de validação do conteúdo do Formulário ocorreu entre janeiro e 

fevereiro de 2013. Após a avaliação dos resultados, o instrumento em análise foi modificado 

conforme os pareceres dos especialistas, e essa versão foi utilizada na coleta de dados 

(APÊNDICES A e B). 

Com o Formulário validado, seguiu-se a coleta com os adolescentes nas escolas, que 

ocorreu entre março e junho de 2013. Primeiramente visitou-se cada escola participante. Na 

oportunidade foram apresentados ao diretor da escola os objetivos e a metodologia da 

pesquisa, através de diálogo com esclarecimento de possíveis dúvidas. Apresentou-se a carta 
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de anuência (ANEXO A) que foi assinada. A Secretaria Estadual de Educação e Cultura do 

Rio Grande do Norte ao autorizar a realização da pesquisa, exigiu que ao visitar as oito 

escolas participantes, o diretor fosse inicialmente contatado e pedido sua anuência para 

prosseguir com a coleta de dados nos dias e horários mais convenientes para a escola. 

Em seguida sorteou-se a turma participante e agendou-se o dia e horário para visitar 

a turma. No primeiro contato com a turma apresentou-se a pesquisa, fez-se o convite para 

participação e entrega do TCLE (ANEXO B), a ser levado para casa e assinado pelos pais ou 

responsáveis, em caso de participantes menores de 18 anos. Nessa oportunidade agendou-se o 

dia e horário para entrega dos TCLEs assinados, aplicação do Formulário (APÊNDICE A) e 

avaliação física (APÊNDICE B).  

O exame físico foi realizado pela mestranda autora do presente estudo e duas 

graduandas de enfermagem treinadas para mensuração de altura, circunferência abdominal, 

pressão arterial e utilização da balança com bioimpedância. 

Mensuraram-se os dados em duplicata e considerou-se a média. Para o peso, utilizou-

se a balança digital tipo portátil com bioimpedância da marca Beurer® (precisão de 100 

gramas), com os adolescentes descalços, roupas leves e posicionados no centro da plataforma. 

Mediu-se a estatura com estadiômetro portátil da marca WCS (precisão 0,2 centímetros), com 

os adolescentes descalços, em posição ortostática, braços ao longo do corpo, pés unidos, 

joelhos esticados, cabeça orientada no plano horizontal de Frankfurt, após inspiração 

profunda (WHO, 1995).  

O “Formulário para o screening de adolescentes com excesso de peso na escola” foi 

aplicado por treze graduandos de enfermagem treinados para fazerem os questionamentos e 

preenchimento correto do Formulário. A coleta de dados ocorreu em sala reservada, para 

permitir privacidade aos adolescentes ao responderem as questões. 

Para identificar a prática de atividade física, os adolescentes responderam se 

praticavam algum esporte ou exercício físico e frequência.  

A frequência alimentar foi mensurada da seguinte forma: forneceu-se uma lista com 

alimentos variados e os adolescentes responderam se consumiam diariamente, mais de duas 

vezes por semana, mais de duas vezes por mês ou raramente.   

Sobre a história de doença familiar, consideraram-se como referência os parentes de 

primeiro grau (pais, irmãos, tios e avôs). E os adolescentes responderam se na sua família 

havia história das seguintes doenças e/ou problemas de saúde: diabetes, hipertensão, 

obesidade, doença no coração e doença nos rins. A presença dessas doenças na família é 
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considerada fator de risco para DCV segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

conforme consta na VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (SBC, 2010). 

 

4.5.2 Enfermeiros 

 

No que se refere à construção do roteiro da entrevista semi-estrutura para os 

enfermeiros das UBS, submeteu-se as questões norteadoras à validação de conteúdo com o 

mesmo método e especialistas que validaram o conteúdo do “Formulário para o screening de 

adolescentes com excesso de peso na escola”, detalhado no item 4.5.1. 

Após adequação com base nos pareceres dos especialistas, as questões norteadoras 

foram as seguintes: O que você poderia comentar sobre o problema do excesso de peso nos 

adolescentes? Quais ações de saúde são desenvolvidas na escola? Quais ações de saúde têm 

sido desenvolvidas na escola sobre a temática do excesso de peso? O que você acha sobre a 

avaliação das condições de saúde do adolescente no ambiente escolar? 

A coleta de dados com os enfermeiros das UBS ocorreu entre março e abril de 2013. 

Primeiramente contataram-se os enfermeiros por telefone. Na oportunidade explanaram-se 

sucintamente os objetivos da pesquisa e agendou-se encontro presencial. No dia agendado, os 

objetivos da pesquisa e as informações sobre anonimato, sigilo e liberdade de desistência da 

participação no estudo foram detalhadamente explicados. Nesse momento solicitou-se a 

leitura e assinatura do TCLE (ANEXO C) e o Termo de autorização de gravação de voz 

(ANEXO D). Após os enfermeiros assinarem os documentos procedeu-se à entrevista na 

própria UBS, em local indicado pelo participante. 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.6.1 Adolescentes 

 

Os participantes tiveram o estado nutricional classificado segundo o CDC, ou seja, 

através do IMC por idade e sexo com base em percentis: muito baixo peso (≤3rd), baixo peso 

(>3rd e ≤10th), eutrófico (>10th e ≤85th), sobrepeso (>85 e ≤95th), obeso (>95th e ≤97th) e 

obeso grave (>97th) (CDC, 2000).  

O DE em análise foi determinado pela presença da característica definidora excesso 

de peso: sobrepeso, obesidade ou obesidade grave (CIPE, 2011). A partir disso, a amostra foi 
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dividida em dois grupos, com e sem o DE excesso de peso e os fatores de prática de atividade 

física, hábitos alimentares e história familiar de doenças foram investigados nos grupos. 

Utilizou-se o critério da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE) para 

definir quem praticava atividade física de modo satisfatório, capaz de produzir proteção 

cardiovascular, a qual indica a frequência mínima de 150 minutos semanais (BRASIL, 

2012c).  

Para análise dos alimentos de risco e de proteção cardiovascular utilizou-se a 

classificação por produto. Para os alimentos de risco, considerou-se como satisfatório o 

consumo inferior a duas vezes por mês ou raramente. Para os alimentos protetores, 

considerou-se satisfatório o consumo diário, optou-se por considerar essa frequência 

‘satisfatória’ para aproximar aos resultados da PENSE. Infelizmente foi uma comparação 

apenas aproximada, porque a PENSE considerou como satisfatório o consumo de alimentos 

protetores de 5 ou mais vezes por semana (BRASIL, 2012c). E os adolescentes do presente 

estudo tiveram apenas as seguintes opções de resposta: diariamente, mais que duas vezes por 

semana, mais que duas vezes por mês ou raramente.  

Os dados foram digitados no banco de dados IBM SPSS versão 19.0, e em seguida, 

realizou-se estudo descritivo através de frequência das variáveis estudadas. E analítico através 

do testes qui-quadrado para verificar a associação entre o DE excesso de peso e a prática de 

atividade física, frequência alimentar e história familiar de doenças. Na presença de 

associação avaliou-se a maior chance de ter determinada alteração, através do teste odds ratio 

(VIEIRA, 1980). Para todas as análises estatísticas foi adotado intervalo de confiança de 95%.  

As análises estatísticas foram realizadas com o apoio do LEA da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

4.6.2 Enfermeiros 

 

Sobre as entrevistas semi-estruturadas com os enfermeiros, após as respostas estarem 

transcritas no Word, as falas foram agrupadas por semelhança e analisadas, tendo como 

produto a análise do conteúdo. Sem, contudo, caracterizar o estudo como qualitativo. Uma 

vez que se trata de estudo transversal que para atingir todos seus objetivos precisou incluir 

questões abertas, mas sem englobar fenomenologia ou dialética. 
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As informações obtidas nas entrevistas foram integradas à discussão dos resultados 

da prevalência de excesso de peso nos adolescentes, na perspectiva de identificar as ações que 

estes realizam perante a problemática de prevalência detectada no seu território de atuação. 

 

4.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Do ponto de vista normativo, o projeto está em conformidade com a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde e obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

com base na Resolução 196/96 vigente em outubro de 2011. No ato da submissão apresentou-

se a carta de aprovação para realização da pesquisa com os enfermeiros das UBS, assinada 

pela secretária municipal de saúde de Natal (ANEXO E), e a carta de aprovação para 

realização da pesquisa nas escolas estaduais do município do Natal-RN, assinada pela 

secretária estadual de educação (ANEXO F) do Rio Grande do Norte. 

Após o projeto ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, CAAE: 10200812.0.0000.5537, visitaram-se as escolas 

selecionadas e no primeiro contato foram expostos os objetivos da pesquisa e metodologia 

utilizada. Na oportunidade, pediu-se autorização do diretor da escola, que assinou a carta de 

anuência, exigência da secretária de educação do Rio Grande do Norte (ANEXO A).  

 Em seguida, para a participação dos adolescentes foi assinado o TCLE (ANEXO B) 

(em caso de menores de 18 anos, a autorização foi assinada pelos pais ou responsáveis). Na 

etapa de entrevista com os enfermeiros das UBS, os enfermeiros autorizaram e assinaram o 

TCLE (ANEXO C) e autorização especial para gravação de voz (ANEXO D). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Para atender as recomendações do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os resultados e discussão foram apresentados 

no formato de dois artigos científicos. O artigo 1 seguiu as normas e foi submetido à Revista 

da Escola de Enfermagem da USP e o artigo 2 seguiu as normas da Revista Mineira de 

Enfermagem.  
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5.1 ARTIGO CIENTÍFICO 1 

 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM EXCESSO DE PESO E FATORES 

RELACIONADOS EM ADOLESCENTES 

 

NURSING DIAGNOSIS OF OVERWEIGHT AND RELATED FACTORS IN 

ADOLESCENTS  

 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA SOBREPESO Y FACTORES RELACIONADOS 

EN ADOLESCENTES 

 

Resumo: Objetivou-se analisar o diagnóstico de enfermagem (DE) excesso de peso e os 

fatores relacionados em adolescentes. Estudo transversal, realizado em 2013, com 372 

adolescentes de escolas estaduais de uma capital nordestina do Brasil, que responderam um 

formulário e se submeteram à antropometria. Foram classificados 50 com o DE e em seguida, 

os sujeitos foram divididos em dois grupos, sem/com excesso de peso. Na análise, utilizaram-

se o qui-quadrado e odds ratio. Os grupos apresentaram frequência satisfatória de atividade 

física e baixo consumo de alimentos protetores. Verificou-se que o grupo com excesso de 

peso teve 1,18 vezes mais chance de consumir macarrão, 4,42 embutidos e 2,13 frituras. 

Adolescentes com o DE tiveram maior frequência de história familiar de doenças. Conclui-se 

que 13,5% apresentaram o DE e que houve associação com o consumo de alimentos de risco e 

história familiar de doenças relacionadas, portanto cabe ao enfermeiro considerar esses fatores 

na práxis profissional. 

Descritores: Enfermagem; Adolescente; Sobrepeso. 
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Abstract:  The aim of the study was to analyse the nursing diagnosis (ND) of overweight and 

the related factors in adolescents. Cross-sectional study conducted in 2013 with 372 

adolescent public school students from a northeastern capital in Brazil. Subjects responded a 

questionnaire and underwent anthropometry.  Were classified 50 with ND and then the 

subjects were then divided in two groups, without/with overweight. The chi square and odds 

ratio were used in the analysis. The groups’ frequency was satisfactory for physical activity 

and low consumption of protective foods. The overweight group reported 1,18 more chances 

to eat macaroni, 4,42 for canned food, 2,13 for fried foods, and had higher frequency of 

family history of diseases.  It is concluded that 13,5% had the ND and was associated with the 

consumption of food risk and family history of diseases, so it is important considerations for 

the nurse’s professional práxis. 

Descriptors: Nursing; Adolescent; Overweight. 

 

Resumen: El objetivo fue analizar del diagnostico de enfermería (DE) de sobre peso y los 

factores relacionados en adolescentes. Estudio transversal realizado em 2013, con 372 

adolescentes estudiantes de escuelas públicas de un capital del noroeste de Brasil. Los sujetos 

respondieron un cuestionario y hicieron medidas antropométricas. Fueron classificados 50 con 

DE y luego los sujetos fueron divididos en dos grupos, sin/con sobre peso. El qui cuadrado y 

odds ratio fueron usados. Los grupos tuvieron frecuencia satisfactoria en la actividad física y 

bajo consumo de alimentos protectores. El grupo de sobre peso tuvo 1,18 más chance de 

comer macaron, 4,42 de comidas preservadas, y 2,13 de frituras. Los adolescentes con sobre 

peso tuvieron más frecuencia de historia familiar de enfermedades. Se concluye que 13,5% 

tenía el DE y se asocia con el consumo alimentario de riesgo y la historia familiar de 

enfermedades, por lo que son consideraciones importantes para a praxis profesional de la 

enfermera. 
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Descriptores: Enfermería; Adolescente; Sobrepeso. 

 

Introdução 

 

 Adolescência é o período compreendido entre os 12 e os 18 anos de idade. O cuidado 

a saúde dessa população constitui um desafio, seja por eles buscarem os serviços apenas 

quando estão doentes, seja pelas formas de organização dos serviços, que especialmente na 

Atenção Primária em Saúde (APS) pouco tem desenvolvido atividades específicas para essa 

faixa etária, refletindo no ‘não lugar’ do adolescente nesse nível de Atenção(1). 

 Em 1989 houve a criação do Programa Saúde do Adolescente, com ênfase no 

acompanhamento do crescimento, a fim de contribuir na formação de uma população adulta 

com todo seu potencial físico e psicológico(2). Na atualidade, tem sido destacado o risco para 

o excesso de peso(3), o que aumenta as chances de desenvolver doenças cardiovasculares, 

principal causa de morte no mundo, e que vem incidindo na população mais jovem(4).  

Todavia, a APS designada para ser a porta de entrada nos serviços de saúde, 

responsável pelo acompanhamento do crescimento, demonstra-se despreparada para atender a 

essas necessidades, seja em relação à capacitação dos profissionais, ou pelo horário de 

atendimento, que é diurno e geralmente coincide com o horário de aula (5).  

 Visando resolver esse problema, foi lançado em 2008, o Programa Saúde na Escola 

(PSE). Sua primeira meta consistiu na avaliação das condições de saúde dos adolescentes, 

através da classificação do estado nutricional, identificação precoce de hipertensão e diabetes. 

Nesse contexto, tornou-se de responsabilidade da Unidade Básica de Saúde que em seu 

território tenha escolas públicas, desenvolver essa avaliação(6).  

 Essa problemática engloba a prática de enfermagem, tendo em vista que o excesso de 

peso é um Diagnóstico de Enfermagem (DE) segundo a Classificação Internacional das 



45 

 

 

Práticas de Enfermagem (CIPE). A qual apresenta a seguinte definição: condição de elevado 

peso e massa corporal, desencadeado pelo aumento no número e volume das células de 

gordura, associado à ingestão excessiva de nutrientes e falta de exercício físico. A 

classificação desse DE é baseado no índice de massa corporal(7).  

Entretanto, apesar da crescente prevalência e as possibilidades de sucesso das ações 

desenvolvidas na APS, ainda não é rotina a triagem para identificação de adolescentes com 

esse DE(8). Como forma de buscar resposta para a magnitude desse problema e identificar os 

fatores relacionados, a fim de contribuir com o planejamento dos cuidados de enfermagem, 

implementação e acompanhamento, como proposto pelo PSE, indagou-se: Qual a prevalência 

do DE em adolescentes? Quais os fatores relacionados apresentam associação com o DE? 

Partindo do pressuposto de que a adolescência é um período crítico para o 

desenvolvimento do excesso de peso, devido aos fatores condicionantes de atividades de lazer 

sedentárias e práticas alimentares inadequadas, além do fator determinante da história familiar 

de excesso de peso e doenças relacionadas(3), o presente estudo objetivou analisar o DE 

excesso de peso e os fatores relacionados em adolescentes.  

Acredita-se na pertinência desse estudo, devido às dificuldades enfrentadas por 

enfermeiros no cuidado a essa população e a necessidade de avançar na temática, de modo a 

contribuir na identificação e planejamento dos cuidados diante dessa problemática(8). Além da 

possibilidade de contribuir para o fortalecimento de políticas públicas de saúde, com ênfase 

na promoção da saúde, direcionados ao problema, o qual está inserido na Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde(9).  

 

 

 

 



46 

 

 

Método 

 

 Trata-se de um estudo transversal, desenvolvido entre março e junho de 2013, com 

adolescentes estudantes de escolas estaduais do município de Natal, capital do Rio Grande do 

Norte, Brasil. A amostra foi composta por 372 adolescentes, esse total foi estratificado pelas 

zonas distritais, o que resultou em quatro sub amostras: 122 da zona Norte, 74 da Oeste, 108 

da Leste e 78 da Sul. 

 Utilizou-se a amostragem estratificada, considerando quatro estratos para o município 

com base nas zonas geográficas (Norte, Sul, Leste e Oeste), por considerar que cada uma 

possui características que diferenciam sua população. Para o cálculo amostral considerou-se: 

o valor de 18,5% que representa a média aritmética da prevalência de adolescentes das 

capitais nordestinas com excesso de peso(10); a população de 27.377 adolescentes 

matriculados na rede estadual de ensino do município(11); e o limite de erro que satisfez 0,95. 

A seleção dos sujeitos procedeu da seguinte forma: inicialmente foram sorteadas duas 

escolas de cada zona, totalizando oito escolas participantes. O número da subamostra de cada 

zona foi dividido nas duas escolas; em cada escola, uma turma foi sorteada entre as turmas 

disponíveis do 7º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio; todos os alunos 

da turma sorteada foram convidados a participar e nesse momento entregou-se o Termo de 

Compromisso Livre e Esclarecido para apresentação aos pais.  Não atingindo o número pré-

estabelecido em cada escola, uma segunda turma era sorteada; excedendo o número de alunos, 

eram admitidos à pesquisa apenas o equivalente ao calculado na amostra. 

 Os critérios de inclusão foram ter entre 12 e 18 anos e estar matriculado em escolas 

estaduais do município de Natal, RN. O critério de exclusão foi estar de atestado médico e/ou 

não comparecer no dia indicado para a coleta de dados. 
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 Os adolescentes foram submetidos à antropometria e responderam um formulário com 

questões sobre dados socioeconômicos, prática de atividade física, hábitos alimentares e 

história familiar de obesidade e doenças associadas. 

 A antropometria foi realizada por uma enfermeira e duas graduandas de enfermagem 

treinadas, sendo o valor considerado a média de duas mensurações. Para o peso, utilizou-se a 

balança digital tipo portátil com bioimpedância da marca Beurer, com os adolescentes 

descalços, roupas leves e posicionados no centro da plataforma. A estatura foi medida por 

estadiômetro portátil da marca WCS, com os adolescentes descalços, em posição ortostática, 

braços ao longo do corpo, pés unidos, joelhos esticados, cabeça orientada no plano horizontal 

de Frankfurt, após inspiração profunda(12).  

 Os fatores relacionados ao DE excesso de peso foram definidos com base na CIPE: 

falta de exercício físico e hábitos alimentares inadequados, por ingestão excessiva de 

nutrientes(7). Para contemplar o componente genético, conforme defende a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, considerou-se também o fator relacionado à história familiar de 

obesidade e doenças associadas(13).  

 Os dados foram tabulados e analisados no SPSS 19.0 por meio dos testes de qui-

quadrado e odds ratio, considerando um nível de significância de 5% (p<0,05) para 

determinar os fatores relacionados ao excesso de peso. 

Os participantes tiveram o estado nutricional classificado segundo o Center for 

Disease Control (CDC), ou seja, através do índice de massa corporal por idade e sexo com 

base em percentis: muito baixo peso (≤3rd), baixo peso (>3rd e ≤10th), eutrófico (>10th e 

≤85th), sobrepeso (>85 e ≤95th), obeso (>95th e ≤97th) e obeso grave (>97th)(14).  

 O DE em análise foi determinado pela presença da característica definidora excesso de 

peso: sobrepeso, obesidade ou obesidade grave(7). A partir disso, a amostra foi dividida em 
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dois grupos, com e sem o DE excesso de peso e os fatores de prática de atividade física, 

hábitos alimentares e história familiar de doenças foram investigados nos grupos. 

Utilizou-se o critério da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE) para definir 

quem praticava atividade física de modo satisfatório, capaz de produzir proteção 

cardiovascular, o qual indica a frequência mínima de 150 minutos semanais(15).  

 O hábito alimentar foi mensurado da seguinte forma: forneceu-se uma lista com 

alimentos variados e os adolescentes responderam se consumiam diariamente, mais de duas 

vezes por semana, mais de duas vezes por mês ou raramente. Para os alimentos de risco 

cardiovascular, considerou-se como satisfatório o consumo inferior a duas vezes por mês ou 

raramente. Para os alimentos protetores, considerou-se satisfatório o consumo diário, optou-se 

por considerar essa frequência ‘satisfatória’ para aproximar aos resultados da PENSE. 

Infelizmente foi uma comparação apenas aproximada, porque a PENSE considerou como 

satisfatório o consumo de alimentos protetores de 5 ou mais vezes por semana(15). 

 Sobre a história de doença familiar, tendo como referência os parentes de primeiro 

grau (pais, irmãos, tios e avôs), os adolescentes responderam se na sua família havia história 

das seguintes doenças e/ou problemas de saúde: diabetes, hipertensão, obesidade, doença no 

coração e doença nos rins. A presença dessas doenças na família é considerada fator de risco 

para DCV segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (13). 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, CAAE no 10200812.0.0000.5537. A participação dos adolescentes 

ocorreu após consentimento dos pais e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Os participantes tiveram assegurados o sigilo, a privacidade e o direito a 

declinar, em qualquer momento da investigação, sem qualquer tipo de ônus devido a sua 

desistência. 
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Resultados 

 

 Conforme apresentado na Tabela 1, dentre os 372 participantes, prevaleceu a 

participação do sexo feminino, pardos, com renda familiar de até dois salários mínimos 

mensais (foi considerado o valor de referência para o salário mínimo em março de 2013 de 

R$678,00), morando com quatro a sete pessoas e escolaridade materna de Ensino 

Fundamental incompleto. Na formação dos grupos de interesse, 50 formaram o grupo de 

adolescentes com o DE excesso de peso, porque na classificação do estado nutricional eles 

foram enquadrados com sobrepeso, obesos ou obesos grave, o que representou 13,5% da 

amostra. Os 322 adolescentes restantes formaram o grupo sem o DE excesso de peso. 

 

Tabela 1 - Distribuição da frequência das variáveis socioeconômicas e da classificação do 

estado nutricional dos adolescentes de escolas estaduais de Natal/RN, Brasil, 2013. (n=372) 

Variável n % 

Sexo 

Feminino 268 72,0 

Masculino 104 28,0 

Raça 

Branca 97 26,1 

Negra 67 18,0 

Parda 167 44,9 

Amarela 41 11,0 

Renda familiar mensal 

1 salário mínimo* 72 19,3 

2 salários mínimos 99 26,6 
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3 salários mínimos 46 12,4 

≥ 4 salários mínimos 37 10,0 

Não soube informar 118 31,7 

Número de moradores na residência 

Menos que 4 90 24,2 

Entre 4 e 7 237 63,7 

Mais que 7  45 12,1 

Escolaridade materna 

Analfabeta 7 1,9 

Ensino Fundamental incompleto 123 33,0 

Ensino Fundamental completo 96 25,9 

Ensino Médio completo 112 30,1 

Ensino Superior completo 9 2,4 

Não soube informar 25 6,7 

Estado nutricional   

Muito baixo peso 23 6,2 

Baixo peso 37 9,9 

Eutrófico 262 70,4 

Sobrepeso 27 7,3 

Obeso 15 4,0 

Obeso grave 8 2,2 

  

 No que se refere à análise da associação entre prática de atividade física entre os 

grupos, conforme apresentado na Tabela 2, não foi observada diferença significativa entre as 
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frequências. Contudo, destacou-se a frequência de modo geral, uma vez que a maior parte dos 

adolescentes foi classificada com prática de atividade física satisfatória. 

 

Tabela 2 - Associação entre o hábito de praticar atividade física e excesso de peso em 

adolescentes de escolas estaduais de Natal/RN, Brasil, 2013. (n=372) 

Variável 
Grupo 

p* 
Sem excesso de peso Com excesso de peso 

Pratica atividade 

física 

n % n %  

Sim 168 52,2 27 54,0 
0,254 

Não 154 47,8 23  46,0 

Legenda: *Qui-quadrado. 

  

 No que se refere ao consumo de alimentos classificados como protetor cardiovascular, 

ao comparar os dois grupos, observou-se que não houve associação. Mas, constatou-se que a 

maior parte dos adolescentes, de modo geral, afirmou consumir insatisfatoriamente os 

seguintes produtos: arroz integral, frutas, legumes e verduras. Apenas o consumo de feijão e 

suco natural foi satisfatório nos dois grupos, conforme dados da Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Associação entre o consumo de alimentos categorizados como protetores 

cardiovascular e excesso de peso em adolescentes de escolas estaduais de Natal/RN, Brasil, 

2013. (n=372) 

Variável 

          Grupo  

p* Sem excesso de peso 

       n               % 

Com excesso de peso 

            n                     % 
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Arroz integral 
 

 
 

  

Satisfatório 51 15,9 9 18,0 
0,416 

Insatisfatório 271 84,1 41 82,0 

Feijão      

Satisfatório 261 81,0 40 80,0 
0,495 

Insatisfatório 61 19,0 10 20,0 

Frutas      

Satisfatório 140 43,5 24 48,0 
0,327 

Insatisfatório 182 56,5 26 52,0 

Legumes      

Satisfatório 95 29,6 20 40,0 
0,093 

Insatisfatório 227 70,4 30 60,0 

Verduras      

Satisfatório 114 35,5 19 38,0 
0,418 

Insatisfatório 208 64,5 31 62,0 

Suco Natural 
 

 
 

  

Satisfatório 216 67,0 35 70,0 
0,407 

Insatisfatório 106 33,0 15 30,0 

Legenda: *Qui-quadrado. 

 

Sobre os alimentos de risco cardiovascular, verificou-se associação nos grupos para os 

seguintes alimentos: macarrão, embutidos e frituras. Sendo que as frequências de consumo no 

grupo com o DE excesso de peso foram superiores quando comparadas ao outro grupo. 

Constatou-se ainda, que os indivíduos com excesso de peso tinham 1,18 vezes mais chance de 

consumir insatisfatoriamente macarrão, 4,42 embutidos e 2,13 fritura. Destacou-se ainda, o 
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consumo elevado de refrigerante, bala/chocolate/pirulito e catchup/maionese/mostarda em 

ambos os grupos, com frequência superior a duas vezes por semana, de acordo com a Tabela 

4. 

Tabela 4 - Associação entre o consumo de alimentos categorizados como de risco cardiovascular 

e excesso de peso em adolescentes de escolas estaduais de Natal/RN, Brasil, 2013. (n=372) 

Variável 

Grupo  
 

 

Sem excesso de 

peso 

      n           % 

Com excesso de 

peso 

          n               % 

p* 

OR 

IC 

Macarrão 
 

 
 

   

Satisfatório** 259 80,4 16 32,0 
0,045 

1,18 

Insatisfatório*** 63 19,6 34 68,0 (0,97-2,14) 

Embutidos       

Satisfatório 199 61,8 8 16,0 
0,043 

4,42 

Insatisfatório 123 38,2 42 84,0 (1,98-9,91) 

Bala/chocolate/pirulito       

Satisfatório 66 20,5 14 28,0 
0,230 

 

Insatisfatório 256 79,5 36 72,0  

Catchup/maionese/ 

mostarda 
 

 
 

   

Satisfatório 192 59,6 31 62,0 
0,750 

 

Insatisfatório 130 40,4 19 38,0  

Refrigerante       

Satisfatório 93 28,9 15 30,0 
0,871 

 

Insatisfatório 229 71,1 35 70,0  
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Fritura 
 

 
 

   

Satisfatório 268 83,2 10 20,0 
0,049 

2,13 

Insatisfatório 54 16,8 40 80,0 (0,78-5,83) 

Legenda: *Qui-quadrado; OR = odds ratio; IC = intervalo de confiança; **Raramente ou 

menos que duas vezes por semana; ***Mais que duas vezes por semana ou diariamente. 

  

 Por fim, conforme consta na Tabela 5 houve associação com as seguintes doenças: 

diabetes, hipertensão, obesidade e doença nos rins. Sendo que o grupo com excesso de peso 

apresentou as frequências mais elevadas na presença dessas doenças na família. E esse grupo 

tinha 1,89 mais chance de possuir familiar com diabetes, 2,14 para hipertensão, 2,30 para 

obesidade e 1,72 para doença nos rins.  

 

Tabela 5 - Associação entre história de doenças familiares e classificação de excesso de peso em 

adolescentes de escolas de Natal/RN, Brasil, 2013. (n=372) 

Variável  Grupo    

OR 
Sem excesso de 

peso 

Com excesso de 

peso 

p* 

Diabetes       
Sim 129 35 0,037 1,89 
Não 182 12 (1,01-3,52) 
Total 311 47  
Hipertensão       
Sim 75 44 0,019 2,14 
Não 233 6 (1,21-6,08) 
Total 308 50  
Obesidade       
Sim 100 27 0,002 2,30 
Não 214 20 (1,35-3,93) 
Total 314 47  
Doença no       
Sim 119 17 0,475  
Não 188 29  
Total 307 46  
Doença nos rins       
Sim 61 32 0,048 1,72 
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Não 248 15 (1,01-3,01) 
Total 309 47  
Legenda: *Qui-quadrado; OR = odds ratio; IC = intervalo de confiança. 

 

Discussão 

 

 A prevalência do DE excesso de peso foi de 13,5% na população desse estudo, 

semelhante ao indicado pela Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada entre 2008 e 2009, 

com mais de 55 mil famílias em todas as capitais brasileiras. Seu resultado apontou uma 

prevalência um pouco maior do que o presente estudo, variando nas capitais nordestinas entre 

16% e 21%. Para o Brasil, de modo geral, a média foi de 18,5%, o que configurou o excesso 

de peso como o desvio nutricional mais relevante na faixa etária infanto-juvenil(10). 

 Estudo realizado em São Paulo, com 1.779 adolescentes estudantes de escolas públicas 

e particulares, encontrou uma prevalência de 22,5%, com associação ao fato de estudar em 

escola particular e maior escolaridade materna. Concluiu ainda, que quanto maior a classe 

socioeconômica maior a frequência de excesso de peso(16). Tal constatação pode, de maneira 

análoga, justificar a frequência inferior de excesso de peso encontrada no presente estudo, 

uma vez que apenas adolescentes de escolas estaduais foram incluídos na pesquisa. 

 Ainda sobre os dados socioeconômicos, prevaleceu à participação de adolescentes do 

sexo feminino, pardos, com renda familiar de até dois salários mínimos, morando com quatro 

a sete pessoas e escolaridade materna de Ensino Fundamental Incompleto. Tais resultados 

coadunam com outros estudos. Primeiro, a questão de o sexo feminino ser a maioria nas 

escolas públicas, principalmente, no Ensino Médio. Segundo, os demais dados apontam as 

características esperadas na parcela menos favorecida economicamente. Entretanto, 

independente do nível econômico, é necessário prevenir e intervir sobre esse DE(3,17). 
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 No que se refere aos fatores relacionados ao excesso de peso, no fator prática de 

atividade física, a maior parte dos adolescentes afirmou se exercitar na frequência mínima 

indicada para proteção cardiovascular. Tal resultado difere de estudo realizado com 393 

escolares de Santa Catarina, no qual foi evidenciada a baixa adesão a prática regular de 

atividade física, com forte associação entre o IMC e os escolares que frequentavam pelo 

menos três vezes por semana as aulas de educação física eram, em sua maioria, eutróficos(18).  

 Cabe nesse ponto considerar, que nas escolas estaduais visitadas a prática de atividade 

física é obrigatória e faz parte do projeto pedagógico das escolas. Outra pesquisa indicou 

resultado semelhante ao do presente estudo.  Pesquisa realizada com escolares do 9º Ano do 

Ensino Fundamental da rede pública e privada de todas as capitais brasileiras, indicou que em 

Natal/RN 51,6% dos escolares entrevistados praticaram pelo menos 150 minutos de 

atividades físicas na semana em que foi realizada a entrevista(15). 

Contudo, a prática regular de atividade física, isoladamente, não é fator determinante 

para prevenção do excesso de peso, sendo necessário analisar outros fatores. Os adolescentes 

do presente estudo afirmaram consumir satisfatoriamente apenas feijão e suco natural, e 

consumo insatisfatório para frutas, legumes e verduras. Semelhante ao resultado da PENSE, a 

qual buscou identificar a frequência no consumo de alimentos saudáveis por adolescentes 

escolares. Seus resultados indicaram que 69,9% afirmaram consumir satisfatoriamente feijão, 

e apenas 43,4% hortaliças e 30,2% frutas(15).   

 Por tanto, ao considerar a relação dos hábitos alimentares, verificou-se que os 

adolescentes de modo geral não consomem satisfatoriamente os alimentos protetores 

elencados. E, os adolescentes com o DE excesso de peso obtiveram frequências maiores no 

consumo de alimentos de risco: macarrão, embutidos e frituras. Resultados que corroboram 

com estudo realizado com 255 crianças e adolescentes do interior da Paraíba, o qual concluiu 

que os mais jovens compreendem os males dos alimentos de risco e os benefícios dos 



57 

 

 

alimentos protetores. Mas não diminuem o consumo dos alimentos de risco e nem tão pouco 

consomem os alimentos protetores satisfatoriamente(19). 

 A frequência no consumo de alimentos de risco apresentado no presente estudo foi 

semelhante ao encontrado na PENSE, no qual 51,7% dos escolares afirmaram consumir 

embutidos pelo menos duas vezes por semana, 73,4% guloseimas e 71,1% refrigerante(15). 

A dificuldade para reduzir o consumo de alimentos de risco e aumentar o consumo de 

alimentos protetores está relacionada, principalmente, com o consumo de alimentos fora de 

casa, influência exercida pela mídia e grupo de convívio, distância entre a casa e escola, 

disponibilidade e facilidade de preparo dos alimentos. No entanto, esse cenário adverso pode 

ser modificado com auxílio profissional, com ênfase na educação alimentar do núcleo familiar 

e, preferencialmente, na APS(19). 

 Ao analisar o fatores relacionado a história familiar de doenças, identificou-se que os 

adolescentes com o DE excesso de peso, apresentaram maior chance de ter parentes com as 

seguintes doenças: diabetes, hipertensão, obesidade e doença nos rins. Nesse ponto é relevante 

considerar a influência da hereditariedade na origem de doenças. Os componentes de uma 

mesma família, além de partilharem os genes, compartilham o mesmo ambiente cultural e 

doméstico. Portanto, o enfermeiro deve planejar uma estratégia de intervenção, considerando 

o núcleo familiar. Apesar de ser mais complexo o cuidado familiar é fundamental, pois a 

presença desse DE na família determina maior risco para o excesso de peso e doenças 

relacionadas nas crianças e adolescentes(16).  

 Portanto, para prevenir ou intervir sobre o DE excesso de peso em adolescentes, 

sugere-se que a enfermagem seja mediadora entre o serviço de saúde, a escola e a família,(20) 

considerando os fatores relacionados à prática regular de atividade física, hábitos alimentares 

e história familiar de doenças relacionadas.  
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Nesse contexto, um estudo indicou como sendo primordiais as seguintes intervenções 

de enfermagem: orientar quanto aos hábitos alimentares saudáveis; sensibilizar a família e 

escola sobre a importância da prevenção da obesidade; informar adolescente/família/escola 

sobre a doença, suas causas e consequências; fazer acompanhamento; fazer antropometria; 

incentivar exercícios físicos; avaliar o estado psicossocial; analisar se há aparecimento de 

doenças oportunistas; encaminhar para especialista ou serviço de referência quando o quadro 

persistir ou identificar piora(19).  

 Com a assistência de enfermagem a tendência é a mudança de hábitos, mesmo que não 

se consiga cumprir todas as orientações. Salienta-se que é muito importante elogiar desde as 

pequenas mudanças, como por exemplo, trocar salgadinhos por frutas no lanche da escola, 

para incentivá-los a melhorar. O tratamento é longo, por isso a prevenção deve ser incentivada 

na APS, a fim de contribuir na construção de uma população mais saudável(20). 

 Esse estudo avança no conhecimento ao analisar diferentes fatores relacionados ao DE 

em questão, contribuindo para o planejamento das ações de enfermagem, seja na prevenção 

ou intervenção, uma vez que, o DE contido na CIPE relaciona o desfecho excesso peso 

exclusivamente aos hábitos alimentares e atividade física inadequada(7).  

Ao buscar um DE para esse problema na NANDA-I, encontrou-se o seguinte: 

Nutrição desequilibrada maior que as necessidades corporais, tendo apenas a má alimentação 

como fator relacionado ao excesso peso(21). O que pode ter influenciado os estudos 

consultados, desenvolvidos por e para enfermeiros, com o objetivo de identificar os fatores 

relacionados ao excesso de peso e não contemplaram, em um único estudo, todos os aspectos 

aqui analisados(8,16-18).  

 Por fim, identificar os fatores relacionados colabora na mensuração rápida, de fácil 

compreensão, útil na identificação do DE excesso de peso, podendo impactar na qualidade do 

processo de enfermagem para essa demanda. Também é relevante superar o desafio de 
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sistematizar a assistência de enfermagem na APS, com desenvolvimento de atividades 

também no ambiente escolar, para assim ser possível direcionar práticas mais efetivas da 

enfermagem, oferecendo melhor qualidade na assistência aos adolescentes. 

 

Conclusão 

 

 Com base no objetivo proposto e nos dados apresentados é possível concluir que o DE 

excesso de peso é um desvio nutricional relevante na população de adolescentes de escolas 

estaduais de Natal/RN, com frequência de 13,5%. Além disso, consumir em maior frequência 

alimentos classificados como de risco cardiovascular e apresentar história familiar de doenças 

relacionadas foram associados à identificação de excesso de peso entre os adolescentes 

analisados, devendo o enfermeiro considerar essa constatação na sua práxis profissional. 

 A prevalência do DE excesso de peso encontrada nos adolescentes constitui um alerta 

para as equipes de enfermagem na APS para programarem medidas de prevenção e 

acompanhamento periódico. Sugere-se que o enfermeiro propague informações sobre esta 

temática, principalmente através da educação continuada nas escolas/comunidade. É 

importante que os adolescentes, pais e educadores se apropriem desse conhecimento, para 

promover mudança nos fatores modificáveis, e alertar quanto aos fatores não modificáveis, o 

que pode contribuir na sensibilização e adesão aos hábitos de vida mais saudáveis. Portanto, a 

atuação da enfermagem de forma eficiente sobre esse DE na APS, será um veículo 

transformador da sociedade, capaz de contribuir com a construção de uma população mais 

saudável. 

 Como limitação do estudo tem-se o fato da coleta de dados ter ocorrido apenas em 

escolas públicas estaduais, o que não permitiu comparar as variáveis na população de 

adolescentes com outra condição socioeconômica. Outra limitação reside no delineamento 
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transversal do estudo, característica essa que possibilita a análise de associações, mas que 

impede o estabelecimento de relações de causalidade entre as variáveis analisadas. Nesse 

sentido, as inferências das associações aqui observadas devem ser efetuadas com cautela. Por 

isso, sugere-se o desenvolvimento de estudos futuros de tendência temporal, a serem 

realizados com esta amostra e também em outras regiões do país. 
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5.2 ARTIGO CIENTÍFICO 2 

 

ATUAÇÃO DOS ENFERMEIROS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

DIRECIONADAS AO ADOLESCENTE COM EXCESSO DE PESO NAS ESCOLAS 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se identificar a percepção dos enfermeiros das unidades básicas de saúde sobre sua 

atuação na avaliação das condições de saúde para excesso de peso em adolescentes nas 

escolas. Estudo descritivo, qualitativo, realizado em Natal/RN com quatro enfermeiras de 

Unidades Básicas de Saúde cujo território abrangia escolas estaduais. O projeto foi aprovado 

pelo CEP/UFRN (CAAE:10200812.0.0000.5537). Realizou-se entrevista semi-estruturada. 

Utilizou-se análise de conteúdo com formulação de quatro temas: dificuldade no 

acompanhamento do adolescente na Atenção Primária em Saúde; causas do crescimento do 

excesso de peso na adolescência; ações de saúde nas escolas; e 

prevenção/identificação/intervenção do excesso de peso em adolescentes nas escolas. Foi 

identificado lacunas na atuação do enfermeiro aos adolescentes, especialmente na promoção 

da saúde, prevenção e tratamento do excesso de peso, refletindo na transferência da 

responsabilidade a outros profissionais. Sendo a falta de articulação entre os serviços de saúde 

e educação um fator limitante na assistência ao adolescente.  

Descritores: Enfermagem; Adolescente; Sobrepeso. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A adolescência é considerada a etapa da vida compreendida entre a infância e a fase 

adulta, marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento 

biopsicossocial. O Ministério da Saúde segue a convenção elaborada pela Organização 

Mundial da Saúde que a delimita como o período entre 10 e 19 anos de idade.(1) 

 Essa fase da vida é um período crítico para o desenvolvimento do excesso de peso, 

devido à predominância de atividades de lazer sedentárias e práticas alimentares 

inadequadas,(2) levando ao risco de outros danos à saúde, tais como a hiperinsulinemia, 

resistência insulínica, doenças cardiovasculares, ortopédicas, infertilidade e psicossociais.(3)  

Infelizmente, a Atenção Primária em Saúde (APS), conhecida e ministrada no Brasil 

pelos serviços de atenção básica, primordialmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

consideradas a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), demonstra-se 

despreparada para atender as necessidades dessa clientela. Tal despreparo diz respeito à 

capacitação dos seus profissionais e o horário de atendimento, que é diurno e coincide com o 

horário de aula, o que torna os cuidados um desafio para a prática de enfermagem.(4) 

Isso reflete na ausência do adolescente nas UBS, o que não indica que este possui uma 

condição de saúde plena.(5) Buscando resolver esse problema, foi lançado em 2008, o 

Programa Saúde na Escola (PSE), sua primeira meta consistiu na avaliação das condições de 

saúde dos escolares, através da classificação do estado nutricional e identificação precoce de 

hipertensão e diabetes. Ressalta-se que a responsabilidade pelo desenvolvimento das ações 

preconizadas pelo PSE são das UBS que possuem escolas públicas em seu território.(6) 

 Nesse sentido, pressupõe-se que a escola é um cenário de atuação do enfermeiro da 

UBS, que pode agir como elo de aproximação entre o adolescente e os serviços de saúde, 

instituir estratégias de prevenção, identificação e intervenção nos casos de excesso de peso, e, 
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quando necessário, encaminhar para os serviços de referência.(6) O desenvolvimento de ações 

de saúde na escola, portanto, constitui uma dimensão da prática de enfermagem na APS. 

 Adicionalmente, a avalição das condições de saúde das crianças e adolescentes, 

inclusive do excesso de peso, representa um fenômeno importante no domínio da 

enfermagem, tendo em vista que o excesso de peso é um Diagnóstico de Enfermagem (DE) 

segundo a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem (CIPE) Versão 2.(7) 

Entretanto, apesar da crescente prevalência desse problema e as possibilidades de sucesso, 

através da intervenção precoce na APS, ainda não é rotina a triagem direcionada para 

identificação de indivíduos com esse DE no âmbito escolar, nem tão pouco o planejamento 

dos cuidados, implementação e acompanhamento periódico.(8)   

 Diante de tal situação e devido a escassez de literatura sobre a incorporação das ações 

propostas pelo PSE junto aos escolares e as direcionadas ao adolescente com excesso de peso, 

questiona-se: Como os enfermeiros das UBS percebem a atuação do enfermeiro na avaliação 

das condições de saúde para o excesso de peso  em adolescentes no ambiente escolar? 

 O objetivo do estudo foi identificar a percepção dos enfermeiros das UBS sobre a 

avaliação das condições de saúde dos adolescentes com excesso de peso nas escolas. 

 Para propósitos deste estudo utiliza-se o conceito de percepção na modalidade 

racional, em que a percepção envolve a compreensão de conceitos, de abstrações, e não 

especificamente a percepção adquirida através dos sentidos.(9)  

 Acredita-se na pertinência desse estudo, devido às dificuldades enfrentadas por 

enfermeiros no cuidado a essa população e a carência de instrumentos específicos.(8) Além 

disso, contribui para o fortalecimento de políticas públicas de saúde, com ênfase na promoção 

da saúde, direcionados ao problema de excesso de peso infanto-juvenil contido na Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde.(10) 
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MÉTODO 

 

 Este estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla realizada com adolescentes 

estudantes de oito escolas estaduais no município de Natal/RN, Brasil, cujo objetivo foi 

analisar o excesso de peso em adolescentes e a atuação do enfermeiro da UBS com essa 

clientela.(11) 

 Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa com enfermeiras que 

trabalhavam nas UBS cujo território abrangia escola estadual onde foi realizada a primeira 

parte da pesquisa de análise de excesso de peso nos estudantes adolescentes. 

Das oito UBS vinculadas às escolas participantes na pesquisa original, quatro tinham 

enfermeiro atuando no local e, portanto, estes profissionais constituíram os participantes do 

estudo. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada com gravação 

de voz e um roteiro de entrevista. O roteiro foi submetido à avaliação por cinco especialistas, 

com pós-graduação (mestres e doutores), pesquisadores da temática de excesso de peso em 

adolescentes, com publicações no mínimo B1 para o qualis CAPES de enfermagem, 

escolhidos por meio de rastreamento pelo Currículo Lattes. A busca resultou em quinze 

especialistas, os quais foram convidados e cinco aceitaram participar da pesquisa. Os 

especialistas avaliaram as questões norteadoras quanto o conteúdo, através dos critérios 

psicométricos: organização, clareza, simplicidade, facilidade de leitura, adequação do 

vocabulário, objetividade, precisão, credibilidade e adequação, sendo atribuído um conceito, 

SIM ou NÃO, para cada variável.(12)  

Após a incorporação das alterações recomendadas pelos especialistas, o roteiro foi 

constituído por quatro questões norteadoras: O que você poderia comentar sobre o problema 

do excesso de peso nos adolescentes? Quais ações de saúde são desenvolvidas na escola? 
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Quais ações de saúde têm sido desenvolvidas na escola sobre a temática do excesso de peso? 

O que você acha sobre a avaliação das condições de saúde do adolescente no ambiente 

escolar? 

As entrevistas foram realizadas nos meses de março e abril 2013. As enfermeiras 

foram inicialmente contatadas por telefone para explicar sucintamente os objetivos da 

pesquisa e solicitar o agendamento de um encontro presencial. No dia agendado, os objetivos 

da pesquisa e as informações sobre anonimato, sigilo e liberdade de desistência da 

participação no estudo foram detalhadamente explicados. Após da assinatura dos termos de 

consentimento livre esclarecido e de permissão de gravação de voz assinados, as entrevistas 

foram realizadas na própria UBS.  

 As entrevistas gravadas foram transcritas e posteriormente analisadas por meio da 

técnica da Análise de Conteúdo, modalidade temática(13) com a utilização das três etapas: pré-

análise para organização do material transcrito; exploração do material para identificação das 

unidades de significado nas respostas; tratamento dos dados para identificação das categorias 

temáticas e a sua interpretação. As categorias identificadas foram discutidas em sua relação ao 

conceito da APS no contexto escolar, com ênfase nas ações desenvolvidas pelo enfermeiro 

para prevenção/identificação/intervenção sobre o excesso de peso em adolescentes. 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, sob CAAE no 10200812.0.0000.5537. Para garantir o anonimato das 

participantes, estas foram identificadas por letras, sendo Enfermeira A, B, C e D.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As quatro enfermeiras participantes tinham idade entre 40 e 52 anos. Todas eram  

experientes na APS, com tempo de serviço na atenção básica entre 18 e 27 anos.  
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 As categorias temáticas identificadas sobre a atuação do enfermeiro na avaliação do 

excesso de peso no âmbito escolar foram às seguintes: 1) dificuldade no acompanhamento do 

adolescente na Atenção Primária em Saúde; 2) causas do crescimento do excesso de peso na 

adolescência; 3) ações de saúde desenvolvidas nas escolas; e 4) prevenção, identificação e 

intervenção do excesso de peso em adolescentes nas escolas. 

 

Dificuldade no acompanhamento do adolescente na Atenção Primária em Saúde 

 

 De acordo com as falas das enfermeiras do estudo, promover assistência preventiva ou 

acompanhamento periódico do adolescente é impraticável na APS devido, primeiramente, ao 

desinteresse da população nessa faixa etária em buscar os serviços na Unidade de Saúde. Essa 

percepção é evidenciada no depoimento a seguir:  

O adolescente pensa que não adoece. Então só procura a gente 
quando está adoentado ou por uma gravidez indesejada ou uma gripe 
muito forte ou uma doença qualquer. Ele não procura a gente para 
saber se está tudo bem. (Enfermeira A) 

   

As falas demonstram que as enfermeiras têm uma visão clara desse ‘não lugar’ do adolescente 

no contexto da APS e, de forma crítica, apontam os fatores que contribuem para a manutenção 

dessa situação. Porém, essa visão parece ainda não ter conseguido ultrapassar a linha da 

análise e vislumbrar propostas que transformem a prática, como pode ser observado nas falas 

da Enfermeira B e da Enfermeira C a seguir: 

Os adolescentes não frequentam o Posto. Para trazer o adolescente 
para a Unidade de Saúde é complicado. Porque em um horário ele 
estuda, no outro cuida do irmão ou tem programação na escola ou 
fica na rua. (...) tem que ter um atrativo, uma coisa que eu nem sei o 
que eu possa lhe dizer que faça com que eles frequentem a Unidade. 
Eu não aprendi a fazer isso na universidade e nem no dia-a-dia. 
(Enfermeira B) 
 
Acho muito importante sairmos da Unidade e fazermos algumas ações 
nas escolas para captar sujeitos jovens que estão doentes, mas que 
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não frequentam a Unidade. Agora, no quotidiano, ações voltadas 
especialmente para adolescentes são poucas, infelizmente. 
(Enfermeira C)  

 

Os sentidos construídos pelos enfermeiros expostos nos seus depoimentos sobre o 

trabalho com essa população na APS trazem o elemento de mudança, um entendimento de 

que a APS é responsável pelo cuidado do adolescente na ótica da integralidade. Mas no 

momento que refletem, percebem o ‘não lugar’ do adolescente na APS e na sua formação 

profissional. Ou seja, nas reflexões aparece uma intenção, uma mobilização para uma prática 

mais comprometida, transformadora e coerente com os preceitos do SUS na atenção à saúde 

do adolescente, mas ainda não efetivada. 

Porém, para promover essa assistência, primeiramente, é preciso que o enfermeiro 

atente para a ideia de que o cuidado ao adolescente deve ocorrer em diferentes momentos, 

adequando-se à melhor captação dos usuários, como por exemplo: na puericultura, formação 

de grupos por faixa etária, consulta de enfermagem, assistência nas escolas e nas visitas 

domiciliares. Infelizmente, os profissionais de saúde têm dificuldades em executar suas ações 

fora das unidades convencionais de saúde.(14)  

  Em estudo que se propôs a analisar a produção científica acerca do cuidado de 

enfermagem na atenção ao adolescente na APS pelos programas de pós-graduação em 

enfermagem, chegou-se à conclusão que esse ‘não lugar’ do adolescente acaba aparecendo de 

maneira mais contundente quando os enfermeiros são questionados e, de certa forma, levados 

à reflexão sobre suas práticas. Por isso, parcerias entre as universidades e as UBS devem ser 

estimuladas, a fim de garantir o desenvolvimento de ações inovadoras.(5)  

 Essa dificuldade em promover saúde ao adolescente relaciona-se, sobretudo, com a 

organização dos serviços de saúde e a formação do enfermeiro, que não respaldam a 

construção do conhecimento sobre adolescência e o cuidado ao ‘não doente’.(15) 
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 Diante desse problema, emerge a necessidade de serem criadas possibilidades para os 

profissionais da APS repensarem suas concepções a partir do lugar que ocupam no processo 

de trabalho. Caso não se propicie essa reflexão sobre a clientela adolescente, irá ser mantido o 

imobilismo ou serão desenvolvidas ações pouco efetivas, ficando mais uma vez essa 

população na invisibilidade.(16) 

 

Causas do crescimento do excesso de peso na adolescência 

 

As enfermeiras participantes do estudo demonstraram compreensão da problemática 

do excesso de peso em adolescentes: 

O problema da obesidade nos adolescentes é visível. É um problema, 
hoje, de saúde pública. Nossos adolescentes obesos se tornarão 
doentes, ou melhor, já estão doentes. (Enfermeira A) 
 
A obesidade nos adolescentes é um problema crescente. É uma coisa 
que está aumentando demais na população, na faixa etária de 12 a 18 
anos. (Enfermeira D)  

  

 A preocupação identificada nas falas tem uma justificativa. No Brasil, a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares realizada no período entre 2008 e 2009 revelou que a parcela dos 

rapazes de 10 a 19 anos de idade com excesso de peso passou de 3,7% em 1974-1975, para 

21,7% no período 2008-2009.  Entre as garotas o crescimento foi de 7,6% para 19,4%, nos 

mesmos períodos.(17)  

 Sendo que o problema não está apenas na crescente prevalência entre os mais jovens. 

As enfermeiras identificaram como principal preocupação o fato da obesidade ser uma 

doença, com potencial de causar outras doenças, inclusive na vida adulta. 

 (...) é preocupante, por causa da diabetes e hipertensão em 
adolescentes. (Enfermeira B) 
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Com certeza é preocupante devido às doenças correlacionadas à 
obesidade. Desde problemas ósteo-musco-esquelético, à hipertensão, 
o diabetes. A própria dislipidemia na adolescência. (Enfermeira C) 

  

 Essa relação entre a obesidade e outras doenças foi comprovada. Estudos têm 

encontrado associação entre à presença da obesidade e, principalmente, doenças relacionadas 

às alterações metabólicas, tais como a dislipidemia, a hipertensão e a intolerância à glicose. 

Destaca-se que essas doenças são consideradas fatores de risco para o diabetes mellitus tipo 2 

e às doenças cardiovasculares. Até alguns anos atrás essas alterações eram evidentes em 

adultos. Atualmente são frequentemente observadas na faixa etária mais jovem.(18)  

 Sendo que independente da faixa etária envolvida considera-se a causa do excesso de 

peso como multifatorial. As enfermeiras participantes concordaram na identificação do que 

seria a principal causa, como identificado nas falas a seguir: 

Tem adolescente que a gente pergunta como é seu café-da-manhã? 
Ele responde: ‘Oh doutora eu como três torradas’. E quantas frutas? 
‘Nenhuma’. (Enfermeira A) 
 
A causa da obesidade é a má alimentação. O problema da obesidade 
nos adolescentes é porque existe muita oferta de fast food. 
(Enfermeira B) 
Acredito que a mídia influencia muito, o shopping, a questão da 
lanchonete, do sanduíche, da pizza, é convidativo para o jovem 
passear no shopping e fazer um lanche. (Enfermeira C) 
 
Esse aumento está relacionado ao estilo de vida, porque hoje a gente 
tem muito fast food. Devido ao dia-a-dia dos pais, muitos delegam 
essa atividade a outras pessoas que não se preocupam com o 
balanceamento das dietas, com a alimentação correta. (Enfermeira D) 

 

É possível perceber a fácil relação que as enfermeiras fazem entre o excesso de peso e 

os hábitos alimentares dos adolescentes e família. Esse é um detalhe que deve ser 

considerado, porque é possível que com essa ideia a enfermagem se abstenha de suas 

atividades, como identificado na fala a seguir: 

(...) A causa é a má alimentação. Então se esse problema é 
identificado eu encaminho para a nutricionista. (Enfermeira D) 
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Primeiramente é preciso considerar que se trata de um problema da enfermagem e não 

apenas da nutrição. O excesso de peso configura um Diagnóstico de Enfermagem segundo a 

classificação da CIPE versão 2(7) e a Nutrição desequilibrada mais dos que as necessidades 

corporais é um Diagnóstico de Enfermagem contido na classificação da NANDA – I,(19) 

reforçando esse problema como passível de prevenção/identificação/intervenção de 

enfermagem. 

Segundo ponto a ser considerado é que a causa não se limita a alimentação 

inadequada. Na adolescência o excesso de peso se reveste de causas diversas, dentre as quais 

se podem citar: alterações pubertárias, baixa autoestima, sedentarismo, preferência por 

alimentos rápidos, adesão às dietas da moda, uso de suplementos nutricionais, lanches mal 

balanceados em excesso. Além disso, a mídia utiliza campanhas publicitárias para a venda de 

produtos como sanduíches, refrigerantes, frituras, ou seja, desperta o interesse para hábitos 

pouco saudáveis.(20)  

 Apenas uma enfermeira levantou a questão do sedentarismo e perpetuação dos hábitos 

não saudáveis dos pais como causa para o problema. 

(...) eles vêm para a escola de ônibus quando poderiam vir numa 
bicicleta. Eles vêm no ônibus escolar quando deveriam fazer esse 
percurso caminhando. Então a gente vê que é uma população jovem, 
mas que traz a orientação dos pais. Os pais não têm hábito de 
caminhar, de fazer atividade física, e o adolescente segue. 
(Enfermeira A) 

  

 Ter essa visão mais ampla do problema é fundamental para o planejamento dos 

cuidados de enfermagem. Tem-se que considerar os benefícios da prática de atividade física 

associada à alimentação saudável, o que contribui à saúde esquelética, aumento da 

flexibilidade e capacidade aeróbia e na relação inversa com os fatores de risco 

cardiovasculares.(15)  
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 Outra questão que foi levantada pelas enfermeiras e que merece uma reflexão maior é 

o papel desafiador das estratégias de promoção da saúde ao ir de encontro com a cultura 

capitalista, a qual influencia o sedentarismo e consumo de alimentos industrializados. 

  Por exemplo, o avanço tecnológico atrai os adolescentes para uma vida pouco ativa 

fisicamente e para maior consumo calórico, através dos atrativos como videogames e 

computadores. A previsão para os próximos anos é que haja crescimento das indústrias de 

banda larga e vídeo em tela, com ênfase nos consumidores mais jovens, o que contribuirá para 

o estilo de vida não saudável. (21) 

 Somado a esse cenário preocupante, ainda tem a questão da influência dos hábitos dos 

pais, apontada nas falas. É fundamental para a enfermagem planejar a intervenção na base 

familiar, sobretudo com o envolvimento dos pais na promoção de hábitos saudáveis. 

Programas de intervenções apresentam melhores resultados quando as estratégias utilizadas 

incluem o componente familiar.(21,22)  

 De modo geral, as participantes do presente estudo identificaram a causa da obesidade 

como mais abrangente e multifatorial. Além dos fatores relacionados à dieta e prática de 

atividade física, identificaram também questões relativas aos hábitos familiares e a cultura do 

consumo capitalista. Essa percepção mais abrangente é um acréscimo para o planejamento da 

assistência de enfermagem, uma vez que os profissionais de saúde tendem a direcionar seus 

cuidados para a parte biológica do indivíduo, tendo como meta central a perda de peso. Ao 

considerar a família e a cultura capitalista, o planejamento deve partir de uma esfera mais 

abrangente, no qual a prioridade são políticas públicas de encorajamento de hábitos saudáveis 

para toda a população.(22) 

 

Ações de saúde desenvolvidas nas escolas 
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De acordo com as entrevistas, percebeu-se que, quando questionadas sobre as ações 

educativas que eram desenvolvidas nas escolas, as participantes se referiam aos temas 

imunização e sexualidade como principais atividades de orientação e responsabilidade da 

enfermeira, como pode ser percebido nos discursos abaixo. 

No primeiro momento, 2009, trabalhamos com a imunização. 
(Enfermeira A) 
 
No dia que a gente vai para a escola, vai todas as equipes, a 
nutricionista faz o percentil delas e o IMC a gente faz a vacina. 
(Enfermeira B) 
 
(...) a gente tem abertura de ir nessas escolas e fazer trabalhos de 
palestras sobre tuberculose, vacinação e doenças sexualmente 
transmissíveis. (Enfermeira D) 

 

Apesar das entrevistadas atingirem um grau de conhecimento favorável acerca do 

excesso de peso em adolescentes e dos riscos que pode trazer à saúde, observou-se que elas 

não visualizam a responsabilidade de prevenir e/ou tratar essa condição de saúde.  

É preciso sensibilização acerca da responsabilidade que a enfermagem possui no 

crescimento e desenvolvimento saudável do adolescente. Há um despreparo da equipe de 

enfermagem em lidar com essas questões. Nesta perspectiva, ressalta-se a importância do 

enfermeiro desenvolver ações voltadas para a promoção da saúde e prevenção de agravos em 

adolescentes que frequentam centros educacionais.(16) 

Dentre essas ações as que se relacionam com a prevenção e identificação precoce do 

excesso de peso, há que se considerar a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável 

(PASS), que constitui uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN). A PASS objetiva a melhora da qualidade de vida da população, através da promoção 

da saúde por grupos etários, com vistas à redução da prevalência do sobrepeso, obesidade e 

doenças crônicas associadas ou relacionadas à alimentação e nutrição.(23) Sendo atividade 
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também do enfermeiro da APS desenvolver ações de prevenção primária no controle do 

excesso de peso através de ações educativas.(15) 

Para realização de atividades de educação em saúde eficientes, é necessária a 

articulação de saberes, a participação da equipe multiprofissional, de estudantes, pais, 

comunidade escolar e sociedade em geral na construção e controle social da política 

pública.(6) No acompanhamento do excesso de peso nas escolas é imprescindível a articulação 

da equipe de saúde. Porém, é possível perceber que as enfermeiras entendem como um 

problema que deverá ser acompanhado por apenas um profissional, seja ele nutricionista ou 

médico. 

Ações de saúde sobre o excesso de peso, vou ser bem clara, você tem 
que perguntar na escola, porque lá tem uma nutricionista. E lá 
oferece merenda escolar. Isso ela lá vai lhe explicar bem, existe um 
cardápio do dia. (Enfermeira B)  
 
(...)Se eu peguei ele com índice de massa corpórea sobrepeso ou 
obeso, então ele mais uma vez será avaliado por nossa clínica, por 
nossa médica. (Enfermeira A) 

 

Outra participante identificou outros problemas que dificultam a realização de ações 

de saúde na escola. 

Fazemos poucas ações na escola em função do enfermeiro ter na sua 
carga horária atribuições que não lhes dispensam tempo para 
desenvolver com maior frequência essas atividades. Principalmente 
nas escolas com adolescentes, nós não temos um acesso muito fácil, 
porque eles têm uma programação a ser cumprida. (Enfermeira C).  

 

Essa enfermeira, em seu discurso, indicou ter dificuldades na realização das palestras 

nas escolas por causa da falta de tempo do profissional da saúde e das atividades escolares 

não oferecerem espaço para programas de saúde. No entanto, o que propõe o PSE é que as 

ações de saúde sejam incluídas no Projeto Político Pedagógico das escolas e, para isso, a 

Unidade de Saúde deve se planejar levando em conta a programação do ano letivo escolar.(26)  
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De modo geral, as enfermeiras reconheceram a importância de ações de saúde na 

escola, mas apontaram dificuldades que inviabilizam ações de saúde mais efetivas. O que 

refuta o resultado apresentado por um estudo que se propôs a investigar a assistência aos 

adolescentes na APS e concluiu que é indispensável à atuação de profissionais de saúde em 

escolas, onde têm a possibilidade de realizar diversas ações, de forma contínua e permanente, 

voltadas para a detecção de problemas de saúde e ações de promoção específica dessa 

população, que atualmente está carente de assistência. Dentre os principais problemas 

apontados para a assistência nas escolas, o estudo destacou que os profissionais de saúde 

foram treinados para desenvolver ações em unidades de saúde. Então, trabalhar fora desse 

cenário se configura um desafio.(24)  

 

Prevenção, identificação e intervenção do excesso de peso em adolescentes nas escolas 

 

Para alcançar bons resultados, uma estratégia a ser utilizada pelo enfermeiro na 

prevenção primária para o controle do excesso de peso é o uso de ações educativas.(25) É 

possível identificar uma compreensão favorável a essa ação da enfermagem nos discursos 

analisados, quando todas as enfermeiras percebem a importância da avaliação das condições 

de saúde do adolescente no ambiente escolar. 

Acho maravilhoso. (Enfermeira A) 
(...) com certeza é importante ser implantado. As ações têm que ser 
implantadas. (Enfermeira B) 
 
Eu acredito que sim, a avaliação de saúde na escola é importante e 
tenho certeza que teria uma resposta muito satisfatória se fosse bem 
trabalhada. (Enfermeira C) 
 
Acho muito importante porque essa avaliação no ambiente escolar 
retrata o que o adolescente tem lá na casa dele (...) e a gente vai ter 
na escola o retrato da família. (Enfermeira D). 
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Nessas falas, é possível identificar que as enfermeiras alcançaram o entendimento de 

que a educação e saúde precisam andar juntas. Como reforçado na fala a seguir: 

Altamente importante. Porque saúde e educação caminham de mãos dadas. Então, assim... a 

gente que trabalha com enfermagem, acredita muito nessa saúde e educação. (Enfermeira D) 

Essa é a proposta do PSE, que encontra na escola um espaço ideal de relações para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e político, pois na medida em que contribui na 

construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras de conhecer o mundo, interfere 

diretamente na produção social da saúde.(6) 

Nessa perspectiva é possível vislumbrar uma escola que forma cidadãos críticos e 

informados, com habilidades para agir em defesa da vida e de sua qualidade, e que devem ser 

compreendidos pela enfermagem em suas estratégias de cuidado. Assim, ratificando a 

percepção das enfermeiras entrevistadas, o PSE vem contribuir para o fortalecimento de ações 

na perspectiva do desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade escolar a 

participação em programas e projetos que articulem saúde e educação, para o enfrentamento 

das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de adolescentes.(6) 

Apesar de estarem cientes da importância da assistência à saúde prestada aos 

adolescentes no ambiente escolar, as enfermeiras entrevistadas identificaram como 

dificuldade o acesso ao ambiente escolar. É evidente que medidas propostas para prevenir, 

identificar e tratar o excesso de peso serão alcançados se houver participação das famílias, das 

escolas e das comunidades, em um esforço conjunto da sociedade e do governo.(15) 

Sobre esse fato, as enfermeiras perceberam que as escolas dificultavam a 

operacionalização do PSE. Principalmente pelas ações de saúde supostamente interferirem no 

cumprimento do calendário escolar. Além do pressuposto de o conhecimento seria trabalhado 

na escola e o corpo nas Unidades de Saúde.  

Dificuldades para fazer a avaliação têm, porque não depende só do 
Posto. Depende também da escola. (Enfermeira B) 
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(...) não existe educação em saúde nas escolas, talvez seja falta de 
interesse da escola em permitir esse tipo de procedimento. Mas a 
pouca experiência que eu tenho em respeito a isso, e os poucos 
depoimentos que eu ouço, é que a escola se preocupa mais na questão 
do conhecimento em si do que com o aluno como um todo. 
(Enfermeira C) 
 
Porque às vezes a escola falha em não facilitar essa união, aí a 
Unidade também tende a falhar e não soma, só divide. (Enfermeira A) 

 

Por tanto, cabe considerar que para o alcance dos objetivos e sucesso nas ações de 

saúde na escola, é de fundamental importância compreender a educação integral como um 

conceito que contemple a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade 

escolar. Na esfera da saúde, as práticas das Unidades de Saúde incluem prevenção, promoção, 

recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos. Assim, a união 

desses dois espaços é o caminho para viabilizar o sucesso de suas ações, que separadamente 

não tem conseguido o êxito esperado.(6) 

Considera-se ainda, segundo as falas analisadas, que as diversas atividades e deveres 

em que os adolescentes hoje estão envolvidos dificultam o acesso dos profissionais de saúde. 

Mas o excesso de peso em adolescentes é uma realidade e deve ser solucionado. O método 

proposto pelo PSE auxilia a captação de adolescentes com esse DE.  

O processo pode ser desenvolvido em duas vertentes. A primeira, na busca de casos de 

adolescentes com excesso de peso, com o objetivo de receberem tratamento, buscando 

prevenir maiores agravos. Em segundo, seria trabalhada a prevenção de novos casos, 

direcionando a atenção para promoção de orientações sobre alimentação adequada associada à 

prática de atividade física, visto ser essa uma atividade obrigatória nas escolas.(10) 

 Estudo com escolares apontou que a prática da atividade física regular, quando 

iniciada na infância e/ou adolescência, protege contra a inatividade física na idade adulta, e 

intervenções combinadas de atividade física e educação nutricional tiveram mais efeitos 
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positivos na redução do índice de massa corporal. Esses dados servem de base para o 

entendimento da importância de desenvolver atividades educativas nas escolas, a fim de 

identificar e avaliar adolescentes com excesso de peso.(21) 

 Por fim, com a efetiva aplicação dessas atividades e procedimentos no ambiente 

escolar com vistas ao combate ao excesso de peso, será possível alcançar o propósito maior 

que é incluir os adolescentes nos serviços de saúde na APS.(6)  

 

CONCLUSÃO 

 

 Observou-se que os enfermeiros entrevistados percebem como fundamental a 

assistência aos adolescentes com excesso de peso, dada principalmente o crescente número de 

adolescentes acometidos por essa problemática.  Destacam, no entanto, a dificuldade que 

permeia o processo de assistir a essa população, tendo em vista a sua ausência nos serviços de 

atenção primária. Outros fatores limitantes dessa assistência são o excesso de tarefas no 

processo de trabalho e a baixa articulação com as escolas para o desenvolvimento de 

atividades para os adolescentes. 

 Apesar do conhecimento apresentado pelas participantes, em relação ao excesso de 

peso em adolescentes enquanto problema de saúde pública, principalmente pelas doenças que 

pode acarretar, elas apresentaram uma postura na qual se isentam de condutas de maior 

impacto, seja na promoção da saúde, prevenção de agravos ou tratamento, atribuindo a outros 

profissionais a responsabilidade maior em torno desse problema. Isto culmina, além da 

inibição de atividades de sua competência, em prejuízos ao processo de saúde e doença do 

adolescente. 

 Ponto crucial a ser refletido diz respeito às lacunas na articulação entre os serviços de 

saúde e o ambiente escolar, fator que tem dificultado a prática do enfermeiro e da equipe 
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multidisciplinar no acompanhamento dos escolares, em detrimento do que é preconizado pela 

política ministerial em relação à saúde do escolar, que prevê o elo entre saúde e educação por 

meio do PSE, visando principalmente a promoção da saúde e prevenção nesse grupo. 

 Diante do exposto, urge a necessidade de maior sensibilização dos enfermeiros 

atuantes na APS em trabalharem juntamente às agendas das escolas e, para além da 

notoriedade que se faz acerca do excesso de peso em adolescentes, reforça-se a 

responsabilidade da APS em ser resolutiva frente a esse problema.  

 Como limitação do estudo tem-se o fato da coleta de dados ter ocorrido apenas com 

enfermeiras de quatro UBS, o que não permitiu generalizações.  

REFERÊNCIAS 

 

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Diretrizes nacionais para a 

atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2010 

2. Vargas ICS, Sichieri R, Sandre-Pereira G, Veiga GV. Avaliação de programa de prevenção 

de obesidade em adolescentes de escolas públicas. Rev saúde pública. 2011; 45(1):59-68.  

3. Costa FS, Pino DL, Rogério F. Caregivers attitudes and practices: influence on childhood 

body weight. J Biosoc Sci. 2011; 43:369-78.  

4. Queiroz INB, Santos MCFC, Machado MFAS, Lopes MSV, Costa CCC. Planejamento 

familiar na adolescência na percepção de enfermeiras da estratégia saúde da família. Rev. 

Rene. Fortaleza, v. 11, n. 3, p. 103-113, jul./set.2010. 

5. Costa RF, Carvalho AZT, Fialho AVM, Moreira TMM, Queiroz MVO, Jorge MSB. 

Cuidado de enfermagem ao adolescente análise da produção científica de 2001 a 2007. Cienc 

Cuid Saude. 2010 Jul/Set; 9 (3): 585-592. 



81 

 

 

6. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde na Escola: Portal da Saúde. [Internet]; 2012 [cited 2012 

Ago 2]. Available from: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=29109 

7. Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. CIPE® 2.0 Browser para 

consulta. [Internet] 2011 [cited 2013 Mar 10]. Available from: 

http://www.ordemenfermeiros.pt/browserCIPE/BrowserCIPE.aspx 

8. Rodrigues RSN, Cavalcanti AMTS, Silva TM. Diagnósticos de Enfermagem em 

adolescentes com excesso de peso. Rev Rene. 2013;14(1): 187-98. 

9. Schultz S. A análise gödeliana do conceito de percepção. Dois Pontos. 2012; 9(2):135-150. 

10. Brasil. Ministério da Saúde. Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde. 2a 

ed. Série B. Textos Básicos em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde [Internet]. 2009 [cited 

2013 Jul 17]. Available from: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_portugues_montado.pdf 

11. Vieira CENK. Enfermagem na Atenção Primária em Saúde no screening de adolescentes 

com excesso de peso. Dissertação (mestrado) 2013. Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem UFRN.  

12. PASQUALI, L. Psicometria: teoria e aplicações. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 1997. 289p. 

13. Bardin, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

14. Brasil. Departamento de Atenção Básica. Obesidade. [Internet]; 2006 [cited 2012 Jul 15]. 

Available from: http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/doc_obesidade.pdf  

15. Luna IT, Moreira RAN, Silva KL, Caetano JA, Pinheiro PNC, Rebouças CBA. 

Obesidade juvenil com enfoque na promoção da saúde: revisão integrativa. Rev Gaucha 

Enferm. 2011 jun; 32(2): 394-401. 



82 

 

 

16. Fonseca DC, Ozella S. As concepções de adolescência construídas por profissionais da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). Interface – Comunic., Saúde, Educ. 2010 abr./jun, 14 

(33): 411-24. 

17. BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009: despesas, 

rendimentos e condições de vida. Rio de Janeiro: IBGE; 2010.  

18. RICCO, R. C.; ALMEIDA, C. A. N.; RAMOS, A. P. P. Estudo comparativo de fatores de 

risco em crianças e adolescentes com diagnóstico antropométrico de sobrepeso ou obesidade. 

Revista Paulista de Pediatria,  v. 28,  n. 4,  p. 320-325, 2010 .    

19. Nanda Internacional. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e 

classificações 2012/2014. São Paulo: Artmed; 2012. 

20. Serrano SQ, Vasconcelos MGL, Silva GAP, Cerqueira MMO, Pontes CM. Obese 

adolescents’ perceptions about the repercussions of obesity on their em su salud. Rev Esc 

Enferm USP.2010; 44(1):25-31. 

21. Friedrich RR, Schuch I, Wagner MB. Efeito de intervenções sobre o índice de massa 

corporal em escolares. Rev Saúde Pública. 2012; 46(3)551-60. 

22. Queiroz CRL. Facilidades e dificuldades à adesão de adolescentes obesos com 

deficiências intelectual e suas famílias, para cumprir programa de orientação e prevenção das 

complicações da obesidade (POPO) [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 

USP [Internet]. 2009 [cited 2013 Jul 17]. Available from: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-24062010-164804/pt-br.php 

23. Souza MHN, Silveira GS, Pinto AFS, Sodré VRD, Ghelman LG. Avaliação do estado 

nutricional e da saúde de crianças na prática assistencial do enfermeiro. Cogitare Enferm, 

18(1):29-35, 2013. 



83 

 

 

24. Ayres JRCM, Carvalho YM, Nasser MA, Saltão RM, Mendes VM. Ways of 

comprehensiveness: adolescents and young adults in Primary Healthcare. Interface-Comunic., 

Saude, Educ. 2012; 16(40): 67-81. 

25. Faria ER, Fransceschini SCC, Peluzio MCG, Priore SE. Metabolic syndrome in 

adolescents: an update.Nutrire Rev Soc Bras Aliment Nutr. 2009;34(2):179-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

6 CONCLUSÃO 

   

 Com base nos dados apresentados é possível concluir que o DE excesso de peso é um 

desvio nutricional relevante na população de adolescentes de escolas estaduais de Natal/RN, 

com frequência de 13,5%. Além disso, consumir em maior frequência alimentos classificados 

como de risco cardiovascular e apresentar história familiar de doenças relacionadas foram 

associados à identificação de excesso de peso entre os adolescentes analisados, por isso, 

sugere-se que o enfermeiro considere essa constatação na sua práxis profissional. 

 A prevalência do DE excesso de peso, encontrada nos adolescentes, constitui um 

alerta para as equipes de enfermagem na APS para programarem medidas de prevenção e 

acompanhamento periódico. Sugere-se que o enfermeiro propague informações sobre esta 

temática, principalmente através da educação continuada nas escolas/comunidade. É 

importante que os adolescentes, pais e educadores se apropriem desse conhecimento, para 

promover mudança nos fatores modificáveis, e alertar quanto aos fatores não modificáveis, o 

que pode contribuir na sensibilização e adesão aos hábitos de vida mais saudáveis. Portanto, a 

atuação da enfermagem de forma eficiente sobre esse DE na APS, poderá ser um veículo 

transformador da sociedade, capaz de contribuir com a construção de uma população mais 

saudável. 

 Observou-se também que as enfermeiras entrevistadas percebem como fundamental 

a assistência aos adolescentes com excesso de peso no ambiente escolar, dada principalmente 

o crescente número de adolescentes acometidos por esse problema.  No entanto, há 

dificuldades que permeiam o processo de assistir os adolescentes. Como por exemplo: a 

pouca procura dos adolescentes pelos serviços de saúde, especialmente na APS; o excesso de 

tarefas no processo de trabalho do enfermeiro nas UBS; e a baixa articulação com as escolas 

para o desenvolvimento de atividades para os adolescentes no ambiente escolar. 

 Apesar do conhecimento apresentado pelas enfermeiras, em relação ao excesso de 

peso em adolescentes enquanto problema de saúde pública, principalmente pelas doenças que 

pode acarretar, elas apresentaram uma postura na qual se isentam de condutas de maior 

impacto, seja na promoção da saúde, prevenção de agravos ou tratamento. E atribuem a outros 

profissionais a responsabilidade maior em torno desse problema. Isto culmina, além da 

inibição de atividades de sua competência, em prejuízos à saúde do adolescente. 

 Ponto crucial a ser refletido diz respeito às lacunas na articulação entre os serviços de 

saúde e o ambiente escolar, fator que tem dificultado a prática do enfermeiro e da equipe 
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multidisciplinar no acompanhamento dos escolares, em detrimento do que é preconizado pela 

política ministerial em relação à saúde do escolar. Os Ministérios preveem o elo entre saúde e 

educação por meio do PSE, a fim de promover saúde e prevenir doenças em adolescentes. 

 Diante do exposto, urge a necessidade de maior sensibilização dos enfermeiros 

atuantes na APS em trabalharem com as agendas das escolas. E, além da notoriedade do 

excesso de peso em adolescentes, reforça-se a responsabilidade da APS em ser resolutiva 

frente a esse problema.   

 Como limitação do estudo tem-se o fato de a coleta de dados ter ocorrido apenas em 

escolas públicas estaduais, o que não permitiu comparar as variáveis na população de 

adolescentes com outra condição socioeconômica. Outra limitação reside no delineamento 

transversal do estudo, característica essa que possibilita a análise de associações, mas que 

impede estabelecer relações de causalidade entre as variáveis analisadas. Nesse sentido, as 

inferências das associações aqui observadas devem ser efetuadas com cautela. Por isso, 

sugere-se o desenvolvimento de estudos futuros de tendência temporal, a serem realizados 

com esta amostra e também em outras regiões do país. Como também, a participação de 

poucas enfermeiras, porque apenas quatro escolas participantes faziam parte de território 

adscrito com UBS. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO PARA ADOLESCENTES 

 

Caro entrevistador, você deve fazer a pergunta aos adolescentes e anotar a resposta nesse 

formulário. Caso o adolescente não entenda a pergunta, poderá ser repetida.  

 

Nº do formulário: __________   Data: ____/____/________   Entrevistador:_________________ 

 

 

I. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E DADOS GERAIS  

1.1 Escola: ___________________________________________________________________  

1.2 Sexo:( )F ( )M    

1.3 Quantos anos você tem? ______    

1.4 Você se considera de raça: ( )Branca ( )Negra ( )Parda ( )Amarela 

1.5 Qual o bairro onde mora? __________________________       

1.6 Qual a renda mensal de todos os moradores de sua família?___________________  (  ) Não sei 

1.7 Quantas pessoas mora em sua casa?_______  

1.8 Sua mãe estudou quantos anos? ________ 

 

II. PRÁTICA DE ATIVDADE FÍSICA 

Questionário de atividade física habitual. 

2.1 Você praticou esporte ou exercício físico em clubes, academias, escolas, parques, ruas ou em casa 

nos últimos 12 meses? ( )Sim  ( )Não  Caso Não, passe para questão 2.11 

2.2 Qual esporte ou exercício físico você praticou mais frequentemente? _________________ 

2.3 Quantos meses por ano você praticou? __________________ 

2.4 Quantas vezes por semana você praticou? _______________ 

2.5 Quantas horas por dia você praticou?___________________ 
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2.6 Você praticou um segundo esporte ou exercício físico? ( )Sim  ( )Não Caso Não, passe para 

questão 2.11 

2.7 Qual esporte ou exercício físico você praticou? __________________ 

2.8 Quantos meses por ano você praticou? ________________________ 

2.9 Quantas vezes por semana você praticou?_______________________ 

2.10 Quantas horas por dia você praticou? __________________________ 

2.11 Você costuma ir de bicicleta ou a pé para a escola? ______________ 

2.12 Quantas horas por dia você gasta para ir à escola? _______________ 

 

III. QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS – QFCA 

3.1  No horário do almoço você lancha ou almoça?__________________ O que costuma comer com 

frequência? _____________________________________________________________________ 

3.2  Você lancha na escola?( )Sim ( ) Não. Se sim, o quê você lancha? 

______________________________ 

3.3 Como você classifica sua alimentação? ( ) ótima ( ) boa ( ) ruim 

3.4 O que acha que pode fazer para melhorar sua alimentação? 

__________________________________________________________________________________ 

3.5 Você toma o café da manhã? ( )Sempre  ( )Às vezes  ( )Raramente  ( )Nunca 

3.6 Número de refeições por dia: (incluindo os lanches) ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 (  ) >6 

3.7 Você come entre as refeições? ( )Sempre  ( )Às vezes  ( )Raramente  ( ) Nunca 

3.8 Se sim, o que come: ________________________________________________________ 

3.9 Onde você faz suas refeições? ( ) a mesa ( ) em frente a TV ( ) outro lugar ___________________ 

3.10 Com quem você faz suas refeições na maioria das vezes?( ) toda família ( ) sozinho ( ) irmãos ( ) 

avós (  ) empregada ( ) com pais ( )outros_______________________________ 

3.11 Ao fazer suas refeições você: ( ) come depressa  ( ) come devagar, mastigando bem  ( ) não sei 
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3.12 Preencher o quadro a seguir indicando a frequência com que você consume esses alimentos: 

 
IV. HISTÓRIA FAMILIAR 

4.1 Seus parentes (pais/avôs/tios/irmãos) tiveram ou ainda tem alguma dessas doenças? 

( )Diabetes  ( )Hipertensão arterial  ( )Obesidade  ( )Doença no coração  ( )Doença nos rins   

( )Glicemia alterada  ( )Insulina alterada  ( )Colesterol alterado ( ) Não sei responder 

 

V. AÇÕES DE PREVENÇÃO/INTERVENÇÃO SOBRE OBESIDADE NA ESCOLA: 

5.1 Você recebeu orientações na escola sobre atividades físicas e alimentação saudável?  

( )Sim  ( )Não Caso Não, passe para questão 5.3 

5.2 Se sim, quem ofereceu tais orientações? ______________________________________ 

5.3 Alguém na escola acompanha seu crescimento através de medição de peso e altura?  

( )Sim  ( )Não Caso Não, passe para questão 5.5 

5.4 Se sim, quem realiza esse acompanhamento? __________________________________ 

Frequência do produto 

di
ar

ia
m

en
te

 

> 
2x

 se
m

 

> 
2x

 m
ês

 

ra
ra

m
en

te
 

Frequência do produto 

di
ar

ia
m

en
te

 

> 
2x

 se
m

 

> 
2x

 m
ês

 

ra
ra

m
en

te
 

Arroz     Frutas     
Feijão     Legumes     
Macarrão     Verduras     
Pão     Iogurte     
Cuscuz     Queijo     
Frango/carne     Requeijão     
Ovos     Manteiga     
Peixe/frutos do mar     Margarina     
Embutidos     Leite     
Biscoito/Bolacha     Café     
Açúcar     Suco natural     
Bolo     Suco artificial     
Bala/chocolate/pirulito/doces     Refrigerante     
Doce de fruta     Frituras     
Catchup/mostarda/maionese     Bebidas alcoólicas     
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5.5 Na escola há palestras sobre a temática sobrepeso? ( )Sim  ( )Não Caso Não, passe para 

questão 5.7 

5.6 Se sim, quem realizou essa palestra? _________________________________________ 

5.7 Para você o quão importante são as ações de saúde na escola?  

( )Muito importante  ( )Pouco importante  ( )Não importante 

5.8 Se sua resposta foi muito ou pouco importante quais ações de saúde poderiam ser 

desenvolvidas?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.9 Para você o quão importante são as orientações na escola para prevenção do sobrepeso? 

( )Muito importante  ( )Pouco importante  ( )Não importante 

 

Muito obrigado pela sua participação. 
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APÊNDICE B - AVALIAÇÃO FÍSICA DOS ADOLESCENTES 
 
Nº do formulário:__________     Data: ____/____/________    Horário: _____:_____ 
 
 

PRESSÃO ARTERIAL ESTATURA IMC CIRCUNFERÊNCIA 
ABDOMINAL 

1.____________________ 
2.____________________ 
3.____________________ 
MÉDIA ÚLTIMAS: 
___________________ 
PERCENTIL 
PAS:______PAD:_______ 

1.____________ 
2.____________ 
 
MÉDIA:________ 
PERCENTIL:_____ 

1.____________ 
2.____________ 
 
MÉDIA:________ 
PERCENTIL:_____ 

1._____________ 
2._____________ 
 
MÉDIA: ________ 
PERCENTIL:_____ 

 
Classificação nutricional IMC (CDC): _______________________ 
Acantose nigricans: ( )Presença  ( )Ausência 
Você se considera? ( )baixo peso  ( )peso ideal ( )sobrepeso  ( )gordo  ( )muito gordo 
 
 Bioimpedância 

- Peso: __________ 
- Gordura%: _______________ 
- Água%: _________________ 
- Músculo%:_______________ 
- Osso Kg: ________________ 

 
 

Muito obrigado pela sua participação. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA ENFERMEIROS 
 
 
I. DADOS GERAIS 

1.1 Idade: _________       
1.2 Sexo ( )F  ( )M    
1.3 Tempo de experiência na Secretaria Municipal de Saúde: ________ 
1.4 Tempo de experiência na UBS atual: ________ 

 
II. QUESTÕES ESPECÍFICAS 

2.1 O que você poderia comentar sobre o problema da obesidade nos adolescentes. 
2.2 Quais ações de saúde são desenvolvidas na escola? 
2.3 Quais ações de saúde têm sido desenvolvidas na escola sobre a temática do sobrepeso? 

2.4 O que você acha sobre a avaliação das condições de saúde do adolescente no ambiente 
escolar? 
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ANEXO A - CARTA DE ANUÊNCIA 
 

 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia da pesquisa 

intitulada Enfermagem na Atenção Primária em Saúde no screening de adolescentes com sobrepeso, 

coordenada pela Profa. Dra. Bertha Cruz Enders, concordo em autorizar a realização da(s) etapa(s) de 

preenchimento do formulário e avaliação física dos escolares nesta Instituição que represento. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada por um 

Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas propostas na Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha anuência a 

qualquer momento da pesquisa. 

 

 

Natal (____/______/_________). 

 

 

 

_________________________________________________________ 

             Assinatura e carimbo do diretor ou vice-diretor da Instituição 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: “Enfermagem na Atenção Primária em Saúde no screening 

de adolescentes com sobrepeso”, que tem como pesquisadora responsável Prof Dra. Bertha 

Cruz Enders. 

Esta pesquisa pretende identificar a prevalência de sobrepeso em adolescentes e as 

ações de saúde direcionadas à obesidade. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo trata-se da crescente preocupação com a 

obesidade na adolescência e doenças associadas, bem como a possibilidade de sucesso na 

prevenção e tratamento, através de ações de saúde na escola. 

Caso você decida autorizar, ele deverá responder um formulário com questões sobre 

prática de atividade física, hábitos alimentares, história familiar de obesidade e doenças 

associadas, e ações de saúde desenvolvidas na escola. Em seguida será realizada a avaliação 

física, em ambiente apropriado, para evitar constrangimento diante dos demais adolescentes 

participantes, através da verificação do peso, altura, circunferência abdominal e pressão 

arterial. Serão necessários cerca de vinte minutos para o formulário e a avaliação física. 

Durante a realização das respostas ao formulário e avaliação física, a previsão de 

riscos é mínima, ou seja, o risco que ele(a) corre é semelhante àquele sentido num exame 

físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto por ter seu peso e altura verificado e perguntas 

pessoais que será minimizado através de ambiente separado, no qual apenas o entrevistador e 

o adolescente estão presente, porque ele(a) terá como benefício a identificação de possível 

sobrepeso, bem como os resultados desse estudo visam estimular a inserção de ações de saúde 

na escola. 

Em caso de algum problema que ele(a) possa ter, relacionado com a pesquisa, ele(a) 

terá direito a assistência gratuita que será prestada pela Unidade Básica de Saúde responsável 

pela escola. O enfermeiro da UBS será informado caso hajam adolescentes com necessidades 

especiais na escola. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 

mestranda que coletará os dados, Caroline Evelin Nascimento Kluczynik Vieira (84)9476-

9229 ou para a pesquisadora responsável Dra. Bertha Cruz Enders (84)9186-2140. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você e para ele(a). O(A) participante tem o direito de recusar responder 

qualquer pergunta que lhe cause constrangimento. 

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar 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, Caroline Evelin Nascimento Kluczynik Vieira. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

  

 

Eu, ____________________________________________________________________, 

representante legal do menor _______________________________________________, 

autorizo sua participação na pesquisa: “Enfermagem na Atenção Primária em Saúde no 

screening de adolescentes com sobrepeso”. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter 
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compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante 

legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos 

e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 Natal, ____/____/_________ 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscópica do 
representante 

legal 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

PARA OS PARTICIPANTES ENFERMEIROS 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Enfermagem na Atenção Primária 

em Saúde no screening de adolescentes com sobrepeso”, que tem como pesquisadora 

responsável Profa. Dra. Bertha Cruz Enders. 

Esta pesquisa pretende identificar a prevalência de sobrepeso em adolescentes e as 

ações de saúde direcionadas à obesidade. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo trata-se da crescente preocupação com a 

obesidade na adolescência e doenças associadas, bem como a possibilidade de sucesso na 

prevenção e tratamento, através de ações de saúde na escola. 

Caso você decida participar, você deverá participar de uma entrevista individual, com 

questões abertas, com gasto de aproximadamente 15 minutos. Na entrevista sua voz será 

gravada, para tanto um declaração para esse fim será disponibilizado para que assine. Caso 

alguma questão o constranja, terá o direito de não respondê-la. 

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. 

Pode acontecer um desconforto durante a entrevista que será minimizado pelo 

entrevistador que a fará de modo individual com seu anonimato preservado na divulgação dos 

resultados e você terá como benefício a identificação da prevalência de sobrepeso dos 

adolescentes na escola que sua UBS é responsável, bem como os resultados desse estudo 

visam estimular a inserção de ações de saúde na escola. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 

mestranda que coletará os dados, Caroline Evelin Nascimento Kluczynik Vieira (84)9476-

9229 ou para a pesquisadora responsável Dra. Bertha Cruz Enders (84)9186-2140. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 
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Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar 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 a 

pesquisadora responsável Bertha Cruz Enders. 

 

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 “Enfermagem na Atenção Primária em Saúde no screening de adolescentes com 

sobrepeso”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal (___/___/______) 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
 

 

 



106 

 

 

ANEXO D - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, ______________________________, depois de entender os riscos e benefícios 

que a pesquisa intitulada “Enfermagem na Atenção Primária em Saúde no screening de 

adolescentes com sobrepeso” 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 Bertha Cruz Enders e 

Caroline Evelin Nascimento Kluczynik Vieira 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 da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa Bertha Cruz Enders, 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 (___/____/______). 

 

__________________________________________ 

    Assinatura do participante da pesquisa 

 

_____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO E - CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE NATAL, RN 
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ANEXO F - CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
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ANEXO G – PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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