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RESUMO 
 
 

O Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) englobam quatro grandes projetos, entre eles 
o Programa Viva Leve (PVL) de Combate a Obesidade Infanto-juvenil que busca por meio de 
atividades físicas e nutricionais promoverem conscientização e mudança de hábito de vida 
sedentária de crianças e adolescentes com excesso de massa corporal. A implantação do 
projeto ocorreu devido ao numero crescente da população com sobrepeso e obesidade. Vale 
ressaltar que a obesidade está associada ao desenvolvimento de doenças crônicas não 
transmissíveis, como por exemplo, diabetes, pressão alta e a conhecida obesidade, inclusive 
em crianças e adolescentes. O presente programa teve como objetivo a prevenção e o 
tratamento do sobrepeso e obesidade infanto-juvenil com atividades de reeducação alimentar, 
nutricional e atividade física. Na parte da Nutrição é feito um trabalho de reeducação alimentar 
trabalhando educação nutricional (promovendo o conhecimento do valor nutricional dos 
alimentos) e educação alimentar (oferecer experiências alimentares com oficinas culinárias) e 
também é feito um acompanhamento individual dos participantes do PVL. A cada 15 dias é 
realizada uma avaliação antropométrica para acompanhamento do peso, estatura, IMC e 
circunferência abdominal para acompanhar a evolução dos participantes. Na parte da 
Educação Física são realizadas atividades lúdicas, brincadeiras e circuitos, promovendo 
também atividades socioeducativas e de lazer para as crianças e adolescentes matriculados no 
programa. Além da parte prática ocorre ao final de cada aula pequenos debates visando 
feedback do trabalho desenvolvido e adesão a prática de atividade física fora do projeto. Todas 
as atividades são acompanhadas pelos pais ou responsáveis, pois eles também passam por 
acompanhamento no PVL, pois as crianças são dependentes, então não adianta trabalharmos 
somente a mudança de habito nas crianças e nos adolescentes, a família também precisa 
aderir a tais mudanças para que se possam obter resultados satisfatórios. No começo, no meio 
e no final de cada ano são realizadas avaliações de composição corporal com os participantes 
por meio de bioimpedância. Desde quando o foi criado o PVL, pode-se observar que quando a 
família adere às propostas do Programa, os resultados são evidentes, como, por exemplo, uma 
adolescente que participou do Programa em 2011, toda a família (composta por pai, mãe e 
Três filhos) aderiu às mudanças no estilo de vida e ao final do programa a família perdeu em 
media 80 quilos. Hoje em dia a maior dificuldade do programa é justamente esta adesão de 
toda a família. Às vezes os responsáveis querem mudar, mas a criança não quer e vice-versa, 
a criança quer, mas os responsáveis não proporcionam esta mudança em casa. Mesmo com a 
dificuldade na mudança do estilo de vida, pode-se notar alteração no comportamento de 
algumas crianças com relatos do tipo: “passei a brincar mais na rua com meus colegas e fico 
menos tempo no computador”. Assim, espera-se que ao final do ano possam ser constatadas, 
por meio de questionários e avaliações antropométricas, alterações favoráveis nos 
participantes do projeto. 


