
112  Boletim Científico de Pediatria - Vol. 8, N° 1, 2020 Resumos do XII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PE-222 - ESTRATÉGIAS PARENTAIS RELACIONADAS À ALIMENTAÇÃO  
DE ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO: UMA ABORDAGEM QUALITATIVA

Débora de Vargas Silva, Mônica Broilo, Fabiana Viegas Raimundo

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre/UFCSPA.

Introdução: A obesidade atingiu dimensões globais e a prevalência de excesso de peso em crianças tem acom-
panhado esta progressão. A família tem um papel decisivo nas rotinas alimentares e contribui diretamente 
na formação do comportamento alimentar do adolescente. Objetivo: Investigar estratégias e ações de pais e 
mães de adolescentes com excesso de peso que tenham o intuito de promover saúde através da alimentação e 
identificar se as estratégias e ações utilizadas pelos pais estão adequadas no contexto de promoção de saúde e 
tratamento da obesidade. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa, 
realizado com pais de adolescentes, de 10 a 13 anos de idade, com excesso de peso (IMC/Idade > Percentil 85). 
Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada com questões abertas. A análise qualitativa 
foi feita com base na análise de conteúdo temático e os procedimentos éticos foram rigorosamente seguidos. 
Resultados: Foram entrevistadas 8 mães de adolescentes que estavam iniciando atendimento nutricional am-
bulatorial. As estratégias relatadas pelos pais foram divididas em três grupos: estratégias controladoras onde 
foram incluídos e descritos seis subtemas, estratégias participativas onde foram relatados os estímulos para a 
participação do adolescente, e estratégias para estimular a percepção de fome e saciedade dos adolescentes. 
Conclusão: Foram identificados diferentes tipos de estratégias utilizadas pelas mães com relação à alimentação 
dos adolescentes com excesso de peso. Estratégias controladoras que envolvem o estabelecimento de limites 
são favoráveis para a formação de hábitos alimentares, no entanto podem ser inadequadas quando envolvem 
chantagens e inverdades. As estratégias participativas e as que respeitam os sinais internos de fome e sacie-
dade dos adolescentes são as mais adequadas para promoção de saúde, pois podem promover mudanças a 
longo prazo.
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Introdução: Coronavírus são RNA vírus causadores de infecções respiratórias em uma variedade de animais, 
incluindo humanos. Em 2019, houve o surgimento da nova doença COVID-19 com uma rápida disseminação 
mundial. Objetivos: Informar a população infantil, adultos e idosos sobre a importância do ato de prevenir a 
COVID-19 e promover compreensão na área da saúde de uma maneira didática e educativa, com linguagem 
clara e objetiva, pois, fez-se necessário criar estratégias de prevenção contra o avanço da doença. Métodos: 
Criação de oito vídeos de desenho animado, onde personagens infantis conversam diretamente com o público. 
As pesquisas para elaboração dos textos foram realizadas semanalmente através de revisão de literatura, com 
ênfase em publicações confiáveis e atualizadas, para posterior confecção dos vídeos em caráter lúdico e anima-
do. Resultados: Os vídeos educativos com duração de aproximadamente quatro minutos foram divulgados em 
diferentes mídias sociais, de forma a atingir grande parte da população. Profissionais da educação e da saúde 
compartilharam os vídeos para divulgação com os seus alunos, pacientes e familiares. Conclusão: Obteve-se 
um considerável alcance ao público-alvo através das mídias sociais, de forma a levar informação correta e em 
linguagem simples sobre a pandemia e as manifestações clínicas da doença, formas de prevenção e locais 
adequados para procurar atendimento médico.


