Prevenção de Obesidade
no contexto da pandemia por SARS-CoV2

ObservaPED
Observatório da Saúde da
Criança e do Adolescente

Machado JCB1, Oliv eira EL1, Freitas VB1, Miranda TKQ1,Oliv eira KKR1, Queiroz NC1,Pinheiro BD1, Silva WO, Andrade RG2, Amaral CG3,Carvalho EAA3.
1.Discentes do curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais; 2. Nutricionista do projeto Prevenção de Obesidade e Outros Distúrbios Nutricionais;
3.Docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
E-mail: carmaninebm@gmail.com

INTRODUÇÃO
O Observatório da Saúde da Cr iança e do Adolescente
(ObservaPED) é um program a de caráter trans-setorial e
interdisciplinar, com or ganização de respons abilidade do
Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG.
Nesse contex to, i nsere-se o pr ojeto de ext ens ão “Prevenção
de Obesidad e e Outros Distúrbios Nutricionais” o qual atua,
principalmente, na prev enç ão da obesidade, que é reconhecida
pela Organiz ação Mundial da Saúde (OMS) como a maior
epidemia de saúde pública mundial¹.
A obesi dade infanto-juvenil pode c ulminar no aparecimento de
comorbidades
que i ncluem
anormalidades
endócrinas,
cardiovasc ulares , gastr ointestinais, pulmonares, ortopédic as,
neur ológic as e psic ológic as². A prevenção é o mei o mais efetiv o
do controle da obesidade e pode s er realizada atr avés da
promoção da alimentaç ão saudável e do estímul o a prática de
atividade física.
Deve-se atentar também aos distúrbi os nutricionais c arenci ais,
como a anemia ferropriva, que al guns es tudos i ndicam uma
prevalência de até 50% em crianças abaixo de três anos⁴.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Médias de indicadores obtidas no Instagr am do progr ama por
publicação:

● Alcanc e de 539 usuários, o que equival e a cerca de 32% dos
seguidores da mídia em agosto de 2020;
● 46 curtidas por publicação;
● 10 visitas ao perfil.

Publicaç ão no Instagr am de 23/07/2020 a
respeito do paladar infantil, obtev e os maior es
indicadores : 809 usuários alc anç ados, 111
curtidas e 36 visitas ao perfil.

Em contrapartida, publicação de 05/09/2029
sobre ingest ão de frutas, verduras e legumes,
obteve os menor es indicadores : 368 us uários
alcançados, 20 curtidas e 1 visitas ao perfil.

Resultados da divulgação d a cartilh a a res peito da ora- pronóbis:

OBJETIVOS
Promover educação em saúde por meio de oficinas,
elaboração de t extos e materiais educ ativos , baseados em
revisões bibliográficas , direci onados ao público ger al sobre os
temas obesidade e outros distúrbios nutricionais. Esses materiais
têm propósitos divers os, como orientar, promover a saúde,
prevenir carênci as nutricionais, informar sobre riscos e prom over
um estilo de vida saudável.

● Publicaç ão no Ins tagram em 11/ 06/2020: 628 usuários
alcançados, 74 curtidas, 19 visitas ao perfil e 7 comentários.
● Disponibilizada no endereç o eletrônico do programa: 37
visualizações da página.

METODOLOGIA

Imagem 1:: ObservaPED: Perfil no
Instagram.

No período c ompreendido entre
setembro/2019
e
agos to/ 2020
foram realizadas 38 publicaç ões do
projeto
no
Inst agr am
@observaped.ufmg do programa
ObservaPED.
As
publicaç ões
abrangeram
temas
c omo:
aleitamento
materno,
brincadeiras adequadas p ara
cada faixa etária, alimentação
saudável
na
pediatria
e
reper cussão da pandem ia por
SARS-Cov-2 na infância.

Imagem 5: Gráfico demonstrando indicadores de publicações no Instagram. Dados
obtidos no instagram @observaped.ufmg.

CONCLUSÕES
A ines perada pandemia do SARS-Cov- 2 exigi u adaptações
das atividades que foram r ealiz adas de modo remoto. A
impressão e a distribuição pres enci al da c artilha foi
impossibilitada, t endo em vista o distanciamento soci al.
Entretanto, a mídia e as redes s ociais mostraram-se ferr amentas
de extr ema importânci a par a a educação em saúde, uma v ez
que uma grande quantidade de pess oas teve acess o às
informações por mei o das postagens semanais do Instagram e da
cartilha divul gada no site do projeto. D eve-se lembrar que as
comunidades de baix os i ndicador es s ociais, prov avelmente,
foram as que menos tiv eram ac esso aos conteúdos, mostr andose, assim, a necessidade de políticas de inclusão digital.

Além disso, a equipe produzi u
a Cartilh a “Or a-pro-nóbis”,
destacando o v alor nutricional
dessa hort aliça e apresentando
receitas c ulinárias com a planta a
fim
de
prevenir
distúrbios
carenciais. F oi disponibilizada no
endereç o eletrônico do programa
www.medicina.ufmg.br/obs ervap
ed/cartilha-ora-pro-nobis/
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Imagem 2: Capa da cartilha
produzida.
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