
No combate a obesidade infanto-juvenil 

Relatório de Atividades 



Identidade Institucional 
  
A organização foi criada em 2004 com um programa singular de atendimento ao público pediátrico 
com sobrepeso e obeso de baixa renda.  

Visão 

Ser referência e melhor centro de obesidade do Brasil 
  

Missão 

Prevenir e tratar a obesidade em crianças e adolescentes 
com suas famílias, atuando baseado em evidências 
científicas, nas áreas de nutrição, psicologia, educação 
física, fisioterapia, buscando a mudança comportamental 
  

Valores 

Assiduidade 
Comprometimento 
Transparência 
Honestidade 
Espírito de Equipe 
Credibilidade 
Respeito 
Ética 



A incidência da obesidade infanto-juvenil no Brasil cresceu 240% nos últimos 
20 anos e hoje atinge mais de 10% deste grupo 

Cerca de 50% dos obesos infanto-juvenis terão que lutar 
contra o excesso de peso durante a vida adulta 

Crianças e adolescentes obesos são mais propensos a desenvolver diabetes, 
doenças vasculares, problemas renais, de fígado, e respiratórios, além de 

neoplasias e depressão  

A obesidade pode ser tão prejudicial à saúde quanto o 
cigarro, encurtando a expectativa de vida 

Em geral, a criança e o adolescente obesos sofrem mais de 
baixa auto-estima e de dificuldades de inserção social 

Foco principal de atuação do Movere:  

Obesidade Infantil 



Frentes de Atuação 

Projetos 
Sociais Parcerias 

com 
Escolas 

Consultoria 
para 

Empresas 

Políticas 
Públicas 

Doações 

Instituto 

Movere 



Impacto direto em 18 anos 

2.384  
PROFISSIONAIS DA ÁREA 
DA SAÚDE E EDUCAÇÃO 

CAPACITADOS 

4.815  

FAMÍLIAS 

14.474  
CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

70.514  
ITENS DE DOAÇÃO 

DISTRIBUÍDOS 
(ALIMENTOS, LIVROS E 

OUTROS) 
 

130  

IDOSOS 

22  

PROJETOS E 
PROGRAMAS 

SOCIAIS 

28  

MUNICÍPIOS 
PELO BRASIL 



A história do Instituto Movere e o crescimento da organização 
desde sua fundação. 

Trajetória 



A história do Instituto Movere e a realização de projetos sociais pelo 
CMDCA/FUMCAD. 

Trajetória 



Trajetória 

2017  

2ª Corrida e 
Caminhada 
Adesão pela 

Vida 2017 

2018  

Coleção 
Literária 

Nutri 
Ventures 

2016  

Coleção 
Literária 

Nutri 
Ventures 

Realização de projetos sociais por meio de leis de incentivo nas áreas de 
cultura e esporte 



Projetos Sociais 

Investimento Direto e Incentivo Fiscal 



Prevenção de Comorbidades e Melhoria da 
Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes 

Obesos de Baixa Renda  

2004  a 2009 PEPSICO, ELETROPAULO e FUMCAD Período Financiador 

O projeto surgiu através da tese de doutorado da fundadora e presidente do Instituto Movere, Dra. 
Vera Lúcia Perino Barbosa. A pesquisa teve por objetivo avaliar o impacto de um programa 

interdisciplinar de curto prazo na composição corporal e  aptidão física em crianças e adolescentes com 
sobrepeso e obesos, comparando com crianças eutróficas.  

 
Participaram do estudo 214 crianças e adolescentes. 

 
As ações consistiram em recrutamento, exames laboratoriais, avaliação clínica, coleta de dados 

antropométricos, composição corporal (DEXA), dobras cutâneas, teste neuromotores, ultrassom e 
questionários de nutrição e atividade física. A intervenção foi realizada com exercícios físicos, dinâmicas 
em grupo com psicólogo, aulas teóricas de nutrição e cozinha experimental e reunião com grupo focal. 



Prevenção de Comorbidades e Melhoria da 
Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes 

Obesos de Baixa Renda  

Resultados 

Variáveis 

Pré 

Intervenção 

Pós 

Intervenção 

P valor 

IMC 17,84 (2,96) 19,01 (3,19) < 0,001 

zIMC -0,26 (1,26) -0,05 (1,04) 0,05 

CAbd. 62,59 (7,56) 63,88 (7,30) < 0,001 

%GCT 19,5±5,9 21,4±5,6 <0,001 

TGC (kg) 8,5±4,2 9,5±4,1 <0,001 

MM (kg) 33,2±8,6 34,1±8,7 <0,001 

Comparação Grupo Controle:  Inicial x  Final 

Variáveis 

Pré 

Intervenção 

Pós 

Intervenção 

P valor 

IMC 29,81 (4,09) 29,02 (4,18) < 0,001 

zIMC 2,29 (0,49) 2,18 (0,5) < 0,001 

CAbd. 84,19 (9,25) 82,47 (9,48 < 0,001 

ZAbd. 5,86 (1,8) 5,56 (1,8) < 0,001 

%GCT 30,2±4,6 29,2±4,5 <0,001 

TGC (kg)  21,8±6,8 20,9±6,7 <0,001 

MM (kg) 50,4±11,6 50,8±11,7 0,007 

Comparação Grupo Experimental:  Inicial x  Final 

1) Antropometria e Composição 

Corporal 



Prevenção de Comorbidades e Melhoria da 
Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes 

Obesos de Baixa Renda  

Resultados 

Comparação Grupo Controle:  Inicial x  Final 

Comparação Grupo Experimental:  Inicial x  Final 

2) Capacidades motoras 

Variáveis Pré Intervenção Pós Intervenção P valor 

Fc. Rest. Abd. 16,39 (8,36) 22,45 (8,11) < 0,001 

Flexibilidade 32,67 (9,54) 37,19 (8,14) < 0,001 

Agilidade 8,78 (3,89) 7,91 (2,57) < 0,001 

Variáveis Pré Intervenção Pós Intervenção P valor 

Fc. Rest. Abd. 29,33 (8,88) 29,83 (7,44) 0,348 

Flexibilidade 35,54 (6,55) 36,24 (2,37) 0,084 

Agilidade 4,57 ( 1,59) 4,40 (1,57) < 0,001 



Prevenção de Comorbidades e Melhoria da 
Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes 

Obesos de Baixa Renda  

Resultados 
Adesão de 90,4% 



Projeto Escola Pública Joaquim Nabuco 
 

“Programa de Prevenção da Obesidade Infanto/Juvenil no 
Colégio EMEF Joaquim Nabuco” 

Mudança do estilo de vida de crianças e adolescentes e importância da atividade física 
e da reeducação alimentar melhorando fatores de risco. 

Avaliação da composição corporal; medidas antropométricas (peso, estatura e 
circunferências);  exames bioquímicos; questionários (consumo alimentar, atividade 
física e custos familiares); proposta de trabalho e discussão com a escola para a 
introdução de um programa adequado de atividade física e nutrição, palestras com os 
pais; intervenção com implementação do programa.  

Participam do programa 974 alunos de 1ª a 8ª série. 

Objetivo 

Ações 

Público  



Projeto de Capacitação na Prevenção da Obesidade 
Infanto Juvenil para Profissionais da Área da Saúde 

e Educação   
2008 a 2009 

Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente – FUMCAD 

Fleury, Marsh e Odontoprev 

Capacitar profissionais da área da saúde e educação para prevenir a obesidade infanto 
juvenil. 

Divulgação; capacitação com módulos teóricos e práticos.  

Capacitação dos profissionais para atuarem no diagnóstico e prevenção da obesidade 
infanto-juvenil. 

Foram capacitados 400 profissionais da área da saúde e educação. 

Período 

Financiador 

Parceiros 

Objetivo 

Ações 

Resultados 

Público  



Passos que Salvam – Uma abordagem focada na 
saúde e baseada na família  

2009 a 2010 

Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente - FUMCAD 

Panco e Odontoprev 

Promover educação nutricional, aumento da atividade física e mudança de 
comportamento às famílias em situação de risco social, cujos filhos estão com 
sobrepeso ou obesos. 

Triagem; avaliações físicas (antropometria, composição corporal e testes físicos), 
aplicação de questionários; avaliação nutricional; avaliação psicológica; avaliação 
fisioterápica; ciclo de palestras com orientação para mudança de hábitos alimentares 
e comportamentos e aumento da prática de atividade física.  

Promoção de mudanças nos hábitos alimentares, nível de atividade física e 
comportamento.’ 

200 casais com filhos com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade e 400 crianças e 
adolescentes. 

Período 

Financiador 

Parceiros 

Objetivo 

Ações 

Resultados 

Público  



Passos que Salvam – Uma abordagem focada na 
saúde e baseada na família  

Promoção de mudanças nos hábitos alimentares, nível de atividade física e 
comportamento. 

Resultados 

100% do grupo melhorou a 
mastigação para a velocidade 
adequada.  

50% do grupo parou de beliscar 
entre as refeições. 

40% do grupo aumentou o 
consumo de frutas, legumes e 
verduras. 

50% do grupo diminuiu o consumo 
de doces e frituras 

74% de melhora nos 
conhecimentos em nutrição e 
alimentação saudável.  

Melhora nos valores de exames 
bioquímicos.  

Aumento do nível de atividade 
física. 

Melhora comportamental 
relacionados aos aspectos 
psicológicos. 



Jornada SIM – Sensibilizar, Informar e Mobilizar 
contra a Obesidade Infanto Juvenil 

Outubro de 2011 a Setembro de 2012 

Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente - FUMCAD 

Odontoprev 

Capacitar profissionais nas áreas de saúde e educação para realizar o diagnóstico e 
aplicar o conhecimento adquirido na prevenção e tratamento da obesidade infantil. 

Divulgação, capacitação com oficinas teóricas e práticas; elaboração de projetos e 
avaliação.    

Realização de encontro com as instituições capacitadas,; preparo dos profissionais 
para aplicar os protocolos para diagnóstico da obesidade infantil e propagação dos 
ensinamentos por meio do projeto; utilização do banco de dados para monitoramento 
e acompanhamento dos indicadores de saúde. 

Foram capacitados 500 profissionais. 

Período 

Financiador 

Parceiros 

Objetivo 

Ações 

Resultados 

Público  



Educando para a Saúde – Prevenção e Tratamento 
da Obesidade em Crianças e Adolescentes 

Abril de 2012 a Março de 2014 

Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente - FUMCAD 

Danone, Redecard e Odontoprev 

Melhorar a qualidade e expectativa de vida de crianças, adolescentes e suas famílias 
em situação de vulnerabilidade social no tratamento da obesidade como prevenção 
de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. 

Triagem; avaliações físicas (antropometria, composição corporal e testes 
neuromotores), avaliação postural, avaliação psicológica e avaliação do consumo 
alimentar; programa para promoção da saúde (atividade física, reeducação alimentar, 
cozinha experimental e mudança comportamental) e reavaliações. 

Melhora da qualidade e expectativa de vida com a prevenção de fatores de risco para 
doenças crônicas não transmissíveis.  

Foram atendidos 183 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.  

Período 

Financiador 

Parceiros 

Objetivo 

Ações 

Resultados 

Público  



Educando para a Saúde – Prevenção e Tratamento 
da Obesidade em Crianças e Adolescentes 

Melhora da qualidade e expectativa de vida com a prevenção de fatores de 
risco para doenças crônicas não transmissíveis.  

Resultados 

O conhecimento e conscientização 
sobre a importância da 
alimentação saudável e equilibrada 
para a saúde e como colocá-la em 
prática constituem a base para a 
reeducação alimentar e tomada de 
decisões para a mudança de 
comportamento. Pelo questionário 
aplicado no final do projeto, 83% 
das crianças e adolescentes 
apresentaram conhecimentos em 
nutrição satisfatórios.  

Gráfico 1 - Percentual de crianças e adolescentes do grupo 

que apresentaram melhoras nas variáveis antropométricas. 



Educando para a Saúde – Prevenção e Tratamento 
da Obesidade em Crianças e Adolescentes 

Melhora da qualidade e expectativa de vida com a prevenção de fatores de 
risco para doenças crônicas não transmissíveis.  

Resultados 

Gráfico 2- Percentual de crianças e adolescentes 

do grupo que aumentaram o consumo de frutas. 
Gráfico 3- Percentual de crianças e adolescentes do 

grupo que diminuíram o consumo frituras e bebidas 

açucaradas. 



Educando para a Saúde – Prevenção e Tratamento 
da Obesidade em Crianças e Adolescentes 

Melhora da qualidade e expectativa de vida com a prevenção de fatores de 
risco para doenças crônicas não transmissíveis.  

Resultados 

Gráfico 4 - Percentual de crianças e adolescentes que 

melhoraram comportamentos e práticas relativas à alimentação e 

atividade física.  



Educando para a Saúde – Prevenção e Tratamento 
da Obesidade em Crianças e Adolescentes 

Melhora da qualidade e expectativa de vida com a prevenção de fatores de 
risco para doenças crônicas não transmissíveis.  

Resultados 

Resultados de exames bioquímicos 

Datas 27/04 08/10 

Colesterol 234 190↓ 

HDL 38 43↑ 

LDL 154 126↓ 

VLDL 42 21↓ 

TG 208 105↓ 

Glicose 87 84↓ 



Educando para a Saúde – Prevenção e Tratamento 
da Obesidade em Crianças e Adolescentes 

Melhora da qualidade e expectativa de vida com a prevenção de fatores de 
risco para doenças crônicas não transmissíveis.  

Resultados 

Variáveis Pré Intervenção Pós Intervenção P valor 

Força. Rest. Abd. 16,39 (8,36) 22,45 (8,11) < 0,001 

Flexibilidade 32,67 (9,54) 37,19 (8,14) < 0,001 

Agilidade 8,78 (3,89) 7,91 (2,57) < 0,001 

Valores de Referência  para os Testes Neuromotores - 12 anos   

Sexo Flexibilidade Agilidade Força Rest. Abd. 

♂ ≥ 42 cm 
≤ 5,21 seg 

 
≥ 51 rep. 

♀ 
≥ 43 cm 

 

≤ 5,61 seg 
 

≥ 45 rep. 
 

Resultados dos testes neuromotores 



Educando para a Saúde – Prevenção e Tratamento 
da Obesidade em Crianças e Adolescentes 

Melhora da qualidade e expectativa de vida com a prevenção de fatores de 
risco para doenças crônicas não transmissíveis.  

Resultados 

Os adolescentes começaram a reconhecer seus sentimentos e lidar com eles sem 
descontar na alimentação. 
 
Os pensamentos de “tudo ou nada” eram frequentes e qualquer falha, muitas vezes, já era 
motivo para perda da motivação para seguir com o tratamento. Após dois meses de 
sessões, eles já se permitiam falhar sem sentir tanta culpa ou achar que todo esforço e 
tratamento estavam perdidos. 
 
Os aspectos positivos foram resgatados e houve aumento da autoestima de todos os 
elementos do grupo: “estou conseguindo correr mais”, “agora tem muitos meninos me 
paquerando na escola”, “já consigo colocar roupas mais justas sem ter vergonha”. 
 
Os pais compreendem melhor o processo da obesidade e seu tratamento, ajudando seus 
filhos a adquirirem responsabilidade no dia-a-dia: “agora, vejo o quarto da minha filha 
bagunçado e não falo nada.”  
 

Resultados comportamentais 



Alimentando Esperanças 
Março de 2013 a Fevereiro de 2014 

Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente - FUMCAD 

Panco e Odontoprev 

Oferecer atendimento com equipe interdisciplinar às gestantes adolescentes com 
intuito de promover qualidade de vida para ela e para o bebê e a não reincidência da 
gravidez nesta faixa etária. 

Triagem; avaliações físicas (antropometria e composição corporal), psicológica e do 
consumo alimentar; palestras  e psicoterapia em grupo, exercícios físicos, palestras de 
reeducação alimentar; oficinas culinárias; oficinas de artesanato e acompanhamento 
do ganho de peso.  

Promoção dos atendimentos; melhora da qualidade de vida e educação promoção de 
educação para não reincidia de gravidez na faixa etária atendida. 

Foram atendidos 34 gestantes adolescentes  com idade entre 12 a 17 anos.  

Período 

Financiador 

Parceiros 

Objetivo 

Ações 

Resultados 

Público  



Alimentando Esperanças 

Promoção dos atendimentos; melhora da qualidade de vida e educação 
promoção de educação para não reincidia de gravidez na faixa etária 
atendida. 

Resultados 

Foram promovidos  
atendimentos nas 
áreas de nutrição, 
psicologia, atividade 
física e artesanato para 
as gestantes 
adolescentes. 

Na qualidade de vida, o 
exercício físico 
contribuiu para 
minimizar dores nos 
membros inferiores e 
articulações. Além disso 
promoveram 
relaxamento, melhora 
da consciência corporal 
e maior confiança para 
a realização das 
atividades da rotina 
diária.  A pressão 
arterial se manteve 
dentro da normalidade.  

As oficinas de 
artesanato propiciaram 
conhecimento para 
usar com fonte de 
renda, interação , lazer 
e criatividade. 

As gestantes tiveram 
ganho de peso 
adequado para cada 
caso. 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Início Final

Frutas Legumes e Verduras

Gráfico 1 – Percentual de gestantes com consumo 
adequado de frutas, legumes e verduras no início e 

no final da intervenção 

Para as gestantes a psicoterapia foi de grande 
valia no conhecer e se “reconhecer” e o mais 
relevante foi saber que uma forma de aliviar a 
insegurança é dividir suas emoções com alguém 
em quem confie. Houve relatos de que muitas 
das informações foram importantes para ajudá-
las nos primeiros cuidados com o bebê. 



Alimentando Esperanças 

Promoção dos atendimentos; melhora da qualidade de vida e educação 
promoção de educação para não reincidia de gravidez na faixa etária 
atendida. 

Resultados 

Gráfico 2 – Percentual de gestantes com elevado 
consumo de alimentos prejudiciais na gestação no 

início e final da intervenção 

O aumento no consumo de frutas, legumes e verduras também refletiu em resultados positivos  
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Gráfico 3 – Percentual de gestantes com 
consumo adequado de vitaminas e minerais 

no início e final da intervenção. 



Passos a Seguir 

Maio de 2011 a Abril de 2013 

Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente - FUMCAD 

Carrefour e Odontoprev 

Promover a estimulação no desenvolvimento global e psicossocial de crianças com 
deficiência de 0 a 15 anos. 

Matrícula; aplicação de questionário socioeconômico e nutricional; avaliação clínica;  
reuniões mensais com a família; atendimento fisioterápico; atendimento nutricional; 
e atendimento psicológico. 

Promoção de mudanças nos hábitos alimentares e comportamento; redução de 
padrões motores inadequados, melhora das condições motoras para gerar 
independencia e autoestima; reforçar vínculos. 

Foram atendidos 36 crianças e adolescentes com deficiências de causa motora.   

Período 

Financiador 

Parceiros 

Objetivo 

Ações 

Resultados 

Público  



Passos a Seguir 

Promoção de mudanças nos hábitos alimentares e comportamento; redução 
de padrões motores inadequados, melhora das condições motoras para 
gerar independência e autoestima; reforçar vínculos. 

Resultados 

75% das crianças e adolescentes obtiveram 
melhora das posturas avaliadas 

 No grupo de apoio às famílias foi propiciado 
espaço para troca de experiências, sentimentos e 
atitudes, além de promoção da escuta e apoio 
emocional. 

47% obtiveram melhora na força muscular do 
membro inferior direito. 

- Redução no consumo excessivo de 
alimentos prejudiciais para a saúde (açúcar, 
gorduras, sal, e alimentos industrializados); 
- Aumento no consumo de laticínios, frutas, 
legumes, verduras e alimentos com cereais 
integrais; 
- Economia na compra de alimentos por 
compra de opções mais saudáveis, 
aproveitamento integral dos alimentos e 
redução de compra de guloseimas; 
- Adequação no número de refeições e 
intervalo entre elas.  



Projeto FUTSAL 

Aulas de futsal e atividades de reeducação alimentar com oficinas culinárias 



Brincando na Cozinha 

Maio de 2013 a Junho de 2015  

Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente - FUMCAD 

Panco, Instituto Redecard e Odontoprev 

Proporcionar as crianças e adolescentes um local de lazer e aprendizado, usando as 
oficinas como um instrumento para desenvolver habilidades culinárias. 

Triagem; avaliações físicas (antropometria, composição corporal e testes 
neuromotores) e do consumo alimentar; oficinas culinárias; atividades lúdicas e 
recreativas; e reavaliações. 

Crianças e adolescentes melhoraram os hábitos alimentares, a aptidão física e 
aumentaram o nível de atividade física  

Foram atendidos 208 crianças e adolescentes de 6 a 11 anos.  

Período 

Financiador 

Parceiros 

Objetivo 

Ações 

Resultados 

Público  



Brincando na Cozinha 

Crianças e adolescentes melhoraram os hábitos alimentares, a aptidão física 
e aumentaram o nível de atividade física  

Resultados 
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Gráfico 1 - Percentual de crianças com consumo 
adequado de frutas na 1ª e 2ª avaliação 

Avaliação 1

Avaliação 2

44% 

53% 

66% 
72% 

21% 

30% 29% 

38% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Frituras Embutidos Bebidas
Açucaradas

Doces

Gráfico 2. Percentual de crianças com consumo excessivo 
de frituras, embutidos, bebidas açucaradas e doces na 1ª e 

2ª avaliação 
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Brincando na Cozinha 

Crianças e adolescentes melhoraram os hábitos alimentares, a aptidão física 
e aumentaram o nível de atividade física  

Resultados 

Teste Neuromotor Média Avaliação 1 Média Avaliação 2 

Resistência Abdominal 19 24 

Flexibilidade 18cm 21cm 

Salto Horizontal 89cm 99cm 

Arremesso Medicineball 1,98m 2,49m 

Quadrado 8,69’’ 8,04’’ 

Cooper de 12 minutos (esteira)/Teste metabólico 1027m 1166m 
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Gráfico 3 - Percentual de crianças de acordo com o estado nutricional pelo 
IMC na 1ª e 2ª avaliação e percentual  de crianças com melhora no valor do 

IMC na 2ª avaliação 

1ª Avalição

2ª Avaliação



Atividades Circenses – Hora do Lazer 

Novembro de 2013 a Outubro de 2015  

Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente - FUMCAD 

Instituto Redecard, Panco e Odontoprev 

Oferecer às crianças e adolescentes a oportunidade de vivenciar as atividades 
circenses em um processo criativo e prazeroso, que permitirá a diminuição do 
sedentarismo e contribuirá para melhorar as habilidades motoras, capacidades físicas e 
fatores de riscos para saúde 

Triagem; convocação das famílias e responsáveis; avaliações (composição corporal, 
testes neuromotores e hábitos alimentares); “Programa de Atividades Circenses”; 
“Programa de Reeducação Alimentar”;  

Todas as crianças melhoraram a suas qualidades físicas e aptidão física, mudaram 
positivamente os hábitos alimentares e aquelas com fatores de risco para doenças 
crônicas não-transmissíveis tiveram o risco diminuído pela melhora dos hábitos 
alimentares e prática regular de atividade física.  

Foram atendidos 198 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.  

Período 

Financiador 

Parceiros 

Objetivo 

Ações 

Resultados 

Público  



Atividades Circenses – Hora do Lazer 

Resultados 
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Gráfico 1 - Percentual de crianças que melhoram os valores das 
variáveis e indicadores antropométricos 
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Crianças e adolescentes reduziram os fatores de risco para a saúde, 
melhoraram as qualidade físicas e habilidades motoras e mudaram os 
hábitos alimentares 



Atividades Circenses – Hora do Lazer 

Resultados 

Teste Motor Abdominal Flexibilidade 
Salto 

Horizontal 
Arremesso de 
MedicineBall 

Quadrado 
Cooper 12 
minutos 

Avaliação 
Inicial 

24 
repetições 

23 cm 105 cm 1,30m 7,86’’ 968 m 

Avaliação 
Final 

35 
repetições 

28 cm 127 cm 2,41m 7,46’’ 1016 m 

Quadro 1. Média do grupo nas variáveis dos testes neuromotores na avaliação inicial e reavaliação. 

Crianças e adolescentes reduziram os fatores de risco para a saúde, 
melhoraram as qualidade físicas e habilidades motoras e mudaram os 
hábitos alimentares 



Atividades Circenses – Hora do Lazer 

Resultados Crianças e adolescentes reduziram os fatores de risco para a saúde, 
melhoraram as qualidade físicas e habilidades motoras e mudaram os 
hábitos alimentares 
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Gráfico 2 - Percentual de crianças que aumentaram o 
consumo de frutas, legumes e verduras. 
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Gráfico 3 - Percentual de crianças que diminuíram o consumo 
de alimentos prejudiciais para a saúde. 
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Núcleo de Atenção Contra a Violência em Crianças e 
Adolescentes Obesos 

Outubro de 2015 a Setembro de 2016  Período 

Financiador Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente - FUMCAD 

Parceiros Odontoprev, Clínica MinutoMED 

Objetivo Oferecer suporte interdisciplinar adequado para crianças e adolescentes vítima de 
“bullying” para prevenir seus efeitos deletérios à saúde na vida adulta. 

Ações Triagem; encaminhamento de casos de “bullying” para Núcleo Jurírdico; avaliações 
antropométricas e de composição corporal, testes neuromotores, avaliação postural e 
“Programa para a Mudança de Comportamento e Estilo de Vida”. 

Resultados 

Público  

Redução das queixas de “bullying”, melhora dos resultados os exames bioquímicos, 
adoção de hábitos de vida saudáveis e melhor manejo do problema da obesidade.    

Foram atendidos 110 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de baixa renda.  



Núcleo de Atenção Contra a Violência em Crianças e 
Adolescentes Obesos 

Resultados Redução das queixas de “bullying”, melhora dos resultados os exames 
bioquímicos, adoção de hábitos de vida saudáveis e melhor manejo do problema 
da obesidade.    

Todas as demandas levantadas pelos 
beneficiários foram atendidas e no 
caso do Bullying 100% das queixas 
receberam as orientações sobre 
como lidar com o problema e buscar 
seus direitos. Algumas famílias 
optaram por fazer a denúncia do 
Bullying e receberam o suporte do 
Núcleo de Assistência Social e Núcleo 
Jurídico. Outras famílias optaram por 
não fazer denúncias, mas foram 
orientadas e empoderadas em como 
proceder e lidar com o problema.  

Gráfico 1. Percentual de crianças e adolescentes por parâmetro 
bioquímico que obteve melhora no valor na segunda avaliação. 



Núcleo de Atenção Contra a Violência em Crianças e 
Adolescentes Obesos 

Resultados Redução das queixas de “bullying”, melhora dos resultados os exames 
bioquímicos, adoção de hábitos de vida saudáveis e melhor manejo do problema 
da obesidade.    

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
47% 55% 

45% 

Gráfico 2 - Percentual de crianças e adolescentes que 
aumentaram o consumo de frutas, hortaliças e alimentos com 

cereais integrais. 
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Gráfico 3 - Percentual de crianças e adolescentes que 
diminuíram o consumo de alimentos prejudiciais para a saúde. 
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Núcleo de Atenção Contra a Violência em Crianças e 
Adolescentes Obesos 

Resultados Redução das queixas de “bullying”, melhora dos resultados os exames 
bioquímicos, adoção de hábitos de vida saudáveis e melhor manejo do problema 
da obesidade.    
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Gráfico 5 - Percentual de crianças e adolescentes que melhoraram os 
comportamentos relativos à alimentação 

Aumentar o número de refeições

Evitar realizar refeições em frente à
TV
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Mastigação em velocidade
moderada

Não ultrapassar 2 horas de
sedentarismo em aparelhos
eletrônicos Nos relatos das crianças e adolescentes 

sobre os resultados esperados, em 100% 
destes identificamos melhora da 
autoestima, do autocontrole e maior 
confiança perante conflitos e capacidade 
criadora para resolução de problemas. 



A Tecnologia a Favor da Comunicação na Reabilitação 
Motora 

Dezembro de 2015 a Novembro de 2016.  

Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente - FUMCAD 

Odontoprev 

Proporcionar inclusão social e digital de crianças e adolescentes no tratamento da 
deficiência motora como a prevenção das doenças associadas. 

Matrícula; anamnese; aplicação de testes e questionários; intervenção com 
orientações de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição e psicologia.  

Melhora da postura, mobilidade, função manual, fala, comunicação, hábitos 
alimentares e psicossociais, independência. 

Foram atendidos 30 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com deficiência motora e 
limitações de comunicação. 

Período 

Financiador 

Parceiros 

Objetivo 

Ações 

Resultados 

Público  



A Tecnologia a Favor da Comunicação na Reabilitação 
Motora 

Resultados Melhora da postura, mobilidade, função manual, fala, comunicação, hábitos 
alimentares e psicossociais, independência. 

Ao final do projeto 100% dos 
participantes passaram a fazer 
uso do tablet e o software de 
comunicação alternativa como 
meio alternativo e/ou 
suplementar às dificuldades de 
comunicação, cada um de forma 
individualizada. Além da 
melhora na comunicação, o uso 
desse recurso foi acompanhado 
de melhora na postura, 
mobilidade, função manual, fala, 
hábitos alimentares e 
psicossociais e independência.  

Houve redução de posturas 
viciosas, diminuição de 
atos motores inadequados 
e consolidação e geração 
de novas funções manuais 
em 100% das crianças. 
Cada paciente foi visto em 
sua individualidade e 
dificuldade, focando em seu 
grau de cognição, motor e 
postural, que foram 
corrigidas e adaptadas 
conforme as sessões foram 
realizadas.  

Foram promovidas habilidades 
motoras, cognitivas e fala em 
100% das crianças. As atividades 
desenvolvidas favoreceram a 
melhora da atenção visual, a 
aquisição linguística e a 
utilização de recurso de alta 
tecnologia como mediador em 
atividades dirigidas e 
espontâneas de comunicação, 
além de experimentar contextos 
comunicativos, favorecendo a 
aprendizagem cognitiva e 
linguística. 



Coleção Literária Nutri Ventures 

Proponente do Projeto que consistiu na publicação e distribuição de coleção 
literária infantil com 4 fascículos que versa sobre um mundo fantástico composto 
por reinos que remetem às temática  futurista, medieval e de ficção científica 
com personagens lúdicos que vivem aventuras, os  roteiros abordarão o 
cotidiano de personagens que vivenciam situações adversas ligadas a temas 
como nutrição e responsabilidade socioambiental. Teve como objetivo principal 
trazer à tona as questões de relevância social como alimentação                                  
saudável e inclusão social - de forma descontraída e imaginativa. Com textos 
informativos, abordando amplamente as várias ações, incentivando a 
conscientização e educação, além de engajamento sociocultural e ambiental. 
 

2016  PROAC Panco Ano Financiador Parceiros 



Lutando pra Vida - O Judô na Prevenção e Tratamento da 
Obesidade em Crianças e Adolescentes 

Dezembro de 2016 até Novembro de 2017   Período 

Financiador Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente - FUMCAD 

Parceiros Panco e Odontoprev 

Objetivo Promover a prevenção e tratamento da obesidade infantil por meio da prática do Judô, 
reeducação alimentar e mudança de comportamento. 

Ações Triagem; avaliações antropométricas e de composição corporal, testes neuromotores, 
aulas de judô, aulas de reeducação alimentar e cozinha experimental, dinâmica com 
psicólogo.  

Público  Foram atendidos 79 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de baixa renda  



Lutando pra Vida - O Judô na Prevenção e Tratamento da 
Obesidade em Crianças e Adolescentes 

Resultados 
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Gráfico 1 - Percentual de crianças e adolescentes que melhoraram 
ou mantiveram as variáveis antropométricas na revaliação. 

Com a intervenção e a mudança de comportamento e estilo de vida houve diminuição 
dos fatores de risco para DCNT 



Lutando pra Vida - O Judô na Prevenção e Tratamento da 
Obesidade em Crianças e Adolescentes 

Resultados 

Com relação aos hábitos alimentares, a intervenção promoveu melhoras com o aumento do 
consumo de alimentos saudáveis e diminuição do consumo de alimentos que prejudicam a saúde 
se consumidos excessivamente. 
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Gráfico 2 - Percentual de crianças e 
adolescentes que melhoraram o 

consumo de alimentos saudáveis na 
reavaliação. 
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Gráfico 3 - Percentual de crianças e adolescentes 
que reduziram a frequência de consumo de 

alimentos prejudiciais para a saúde na reavaliação 



Lutando pra Vida - O Judô na Prevenção e Tratamento da 
Obesidade em Crianças e Adolescentes 

Resultados 

O aumento no nível de atividade física e redução do tempo de sedentarismo indicam diminuição de 
fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, além de melhorar a aptidão física. 
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Gráfico 4 - Percentual de crianças e 
adolescentes que aumentaram o 
tempo de prática de atividades 

físicas na reavaliação. 
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Gráfico 5 - Percentual de crianças e adolescentes que melhoraram 
os valores das variáveis reavaliadas nos testes de aptidão física. 



Caravana SOS Obesidade 

Dezembro de 2016 até Novembro de 2017 

Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente - FUMCAD 

Panco, Instituto Redecard e Odontoprev 

Prevenir a obesidade em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social nas instituições do terceiro setor do município de São Paulo. 

Contato e agendamento com as instituições; capacitação de colaboradores; aplicação 
de testes e questionários; intervenção  e acompanhamento.  
http://www.facebook.com/caravanasosobesidade 

Foram realizadas 6 capacitações, atendendo 1000 crianças e adolescentes de 3 a 17 
anos. 

Período 

Financiador 

Parceiros 

Objetivo 

Ações 

Público  

http://www.facebook.com/caravanasosobesidade
http://www.facebook.com/caravanasosobesidade
http://www.facebook.com/caravanasosobesidade
http://www.facebook.com/caravanasosobesidade
http://www.facebook.com/caravanasosobesidade
http://www.facebook.com/caravanasosobesidade
http://www.facebook.com/caravanasosobesidade


Caravana SOS Obesidade 

Resultados 

29 colaboradores capacitados 

202 beneficiários diretos 

1074 beneficiários indiretos 

37 colaboradores capacitados 

575 beneficiários diretos 

576 beneficiários indiretos 

 

10 colaboradores 

capacitados 

74 beneficiários 

diretos 

23 colaboradores capacitados 

17 beneficiários diretos 

100 beneficiários indiretos 

114 colaboradores capacitados 

132 beneficiários diretos 

51000 beneficiários indiretos 

atendidos em escolas públicas 



Caravana SOS Obesidade 

AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DO CURSO 



Caravana SOS Obesidade 

Resultados das ações realizadas pelas instituições 



Corrida Adesão pela Vida 

A Corrida e Caminhada Adesão pela Vida 2017 foi realizada no dia 30 de 
setembro de 2017, no local que compreende os Parques Villa Lobos e Candido 
Portinari com percursos de corrida (6K) e caminhada (3K). 

2017  Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte 

AstraZeneca Ano Financiador Parceiros 



Coleção Literária Nutri Ventures 

Proponente do Projeto que consistiu na publicação e 
distribuição de coleção literária infantil com 1 fascículo 
que versa sobre um mundo fantástico composto por 
reinos que remetem às temática  futurista, medieval e 
de ficção científica com personagens lúdicos que vivem 
aventuras, os  roteiros abordarão o cotidiano de 
personagens que vivenciam situações adversas ligadas 
a temas como nutrição e responsabilidade 
socioambiental. Teve como objetivo principal trazer à 
tona as questões de relevância social como 
alimentação saudável e inclusão social - de forma 
descontraída e imaginativa. Com textos informativos, 
abordando amplamente as várias ações, incentivando 
a conscientização e educação, além de engajamento 
sociocultural e ambiental. 
 

2018  Lei Rouanet Central Nacional Unimed Ano Financiador Parceiros 



Projetos Parceiros  



Ser Âmica – A Modelagem De Um Novo Amanhã 

RESPONSÁVEL:  Elainy Mota – Artista Plástica e Arteterapeuta 
 
PÚBLICO – ALVO: Crianças e Adolescentes (6 a 17 anos) 
 
O projeto Ser Âmica realiza oficinas profissionalizantes de 
Cerâmica com adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social do “Instituto Movere”.  
 
O nome do projeto sintetiza exatamente isso: “Ser Âmica”. 
Através da Cerâmica, cada adolescente poderá remodelar-se 
como um novo “Ser”. 
 
O objetivo principal é o comprometimento de transformar Arte 
em Responsabilidade Social, visando o desenvolvimento cultural 
dos adolescentes e da comunidade. 

2011 a 2021 Panco Instituto Movere e 
Associação Amigos de 
Artur Alvim 

Ano Financiador Parceiros 



Programa Ativa 

PÚBLICO – ALVO: Idosos 
de ambos os sexos a partir 
de 60 anos. 
 

O Programa Ativa 
atividades físicas e 
palestras  com o objetivo 
de melhorar a qualidade 
de vida da terceira idade 
da comunidade em 
parceria com o Instituto 
Movere e Associação dos 
Amigos de Artur Alvim. 

2013 a 2020 Central Nacional 
UNIMED 

Instituto Movere e 
Associação Amigos 
de Artur Alvim 

Ano Financiador Parceiros 



Futebol para Todos – Bom de Bola e Melhor na 
Escola 

RESPONSÁVEL:  Matheus Scanferlo – Coordenador Técnico 
PÚBLICO – ALVO: Crianças e Adolescentes 
 
O Instituto Movere e a Associação dos Amigos de Arthur Alvim como entidades sociais sem 
fins lucrativos, realiza parceria com o projeto “Futebol para todos - Bom de Bola e Melhor 
na Escola” que tem por objetivo usar o Futsal e Futebol como ferramenta de inclusão 
social, para melhorar a qualidade de vida entre os jovens e diminuir a desigualdade social. 

2014 a 2020 Instituto Movere e Associação 
Amigos de Artur Alvim 

Ano Parceiros 



Parcerias para disseminar a 
causa em outras instituições 



Projeto ESCOLA PARCEIRA - 2014 

Workshop com 80 
docentes da 

Diretoria de Ensino 
da Região Leste 1 e 
com duração de 8 
horas divididas em 

dividido em oficinas 
teóricas e práticas 



Projeto ESCOLA PARCEIRA - 2016 

Workshop com 94 coordenadores de escolas da Diretoria de Ensino da 
Região Leste 1 sobre obesidade  infantil e bullying 



Projeto SAUDEDUCAÇÃO – 1ª Etapa -  2017 

O projeto tem como objetivo realizar a inclusão de crianças e adolescentes na 
saúde e educação por meio da alimentação saudável e prática de atividade física.  
Foi realizado workshop para identificar as demandas da escola para serem 
implementadas na segunda etapa. 



Projeto Caravana SOS Obesidade – Etapa 2  
 2018 

Palestra de sensibilização 
com docentes da E.E. Maria 

Augusto de Ávila para 
implementação do Projeto 
Caravana SOS Obesidade – 

Etapa 2 



Projeto Caravana SOS Obesidade – Etapa 2  
 2018 

Avaliação Antropométrica e 
testes neuromotores realizados 

nos alunos do Projeto Ajudô.  
Palestra e entrega de resultados 

para as famílias 



Projeto Caravana SOS Obesidade – Etapa 2  
 2018 

Replicação da metodologia do 
Projeto Caravana SOS Obesidade 

pelo Núcleo Tiãozinho  



Projeto Caravana SOS Obesidade – Etapa 2  
 2020 

Replicação da metodologia do Projeto 
Caravana SOS Obesidade pelo Núcleo 
Tiãozinho. 
 
Com a doação de livros da Coleção Literária 
Nutri Ventures que a instituição recebeu do 
Instituto Movere será realizado um 
trabalho pedagógico com os alunos para 
promover a alimentação saudável.  
Além dos livros, o Instituto Movere 
disponibilizou como material 
complementar videoaulas e está realizando 
reuniões remotas com coordenação 
pedagógica da instituição. 



Consultoria para empresas 



Consultoria para Empresas 

Palestras 

Programas de Qualidade de Vida 

Consultoria técnica em programas de 
alimentação saudável 



Consultoria para Empresas 

Palestras sobre Alimentação Saudável e Atividade Física 



Consultoria para Empresas 
Dia Mundial da Alimentação Saudável (2018) – Formação 
para Merendeiras e Diretores em Sergipe e Minas Gerais 



Consultoria para Empresas 
Dia Mundial da Alimentação Saudável (2018)  – Ação de 

Entrega de Doação de Cestas Básicas e Livro de Receitas na 

Comunidade em Sergipe e Minas Gerais 

Consultoria técnica na composição das 

cestas, elaboração da cartilha de 

receitas, palestras para a comunidade, 

aquisição das cestas e distribuição. 



Consultoria para Empresas 
Dia Mundial da Alimentação Saudável (2018)  – Ação de Entrega de Doação de 

Cestas Básicas e Livro de Receitas na Comunidade em Sergipe e Minas Gerais 



Consultoria para Empresas 

Dia Mundial da Alimentação Saudável (2019)  – Ação de 

Entrega de Doação de Cestas de Alimentos e Livro de 

Receitas na Comunidade em Minas Gerais e Goiás 

Consultoria técnica na composição das cestas, elaboração da cartilha de 

receitas, palestras para a comunidade, aquisição das cestas e 

distribuição. 



Consultoria para Empresas 

Evento Dia das Crianças (2019) – Atividades 
Lúdicas sobre Alimentação Saudável para filhos 

dos colaboradores da empresa 



Consultoria para Empresas 

Ação COVID-19 (2020) – Ação de Entrega de Cestas 

Básicas e Livro de Receitas em São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Bahia e Sergipe 

Consultoria técnica na composição das cestas, aquisição das cestas e distribuição. 



Consultoria para Empresas 

2018 a 2020 – Criação e implementação do 
programa nas escolas em 5 municípios 
localizados em Sergipe, Minas Gerais e 

Goiás 

Formações para 
profissionais e famílias 

 
Implementação de 

hortas escolares 
 

Consultoria para 
implementação de 

Banco de Alimentos 



Consultoria para Empresas 

2018 a 2020 – Criação e implementação do 
programa nas escolas em 5 municípios 

localizados em Sergipe, Minas Gerais e Goiás 



Consultoria para Empresas 

2020 – No período de pandemia o Instituto Movere 
desenvolveu materiais informativos e videoaulas 

sobre alimentação saudável para disseminar o tema 
com a comunidade em geral e escolas 

Playlist das videoaulas: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy

3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB


Consultoria para Empresas 

2021 – Para promover a alimentação 
saudável nas 23 escolas participantes do 

programa em Sergipe e Goiás, foram 
realizadas formações online pra 

professores, apoio na manutenção das 
hortas escolares, implementação de 

viveiro de mudas  desenvolvimento de 
materiais informativos, vídeos de 

contação de história e a 1ª Amostra do 
Programa Alimentação.  

Playlist das videoaulas e contações de história: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL43

1Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL431Fx1vgy3F8AX6FiK656-38lDm-GiNB


Consultoria para Empresas 

2018 a 2021 – O Instituto Movere atuou 
com assessoria técnica na 

implementação e operação do Banco de 
Alimentos de Rosário do Catete que 
beneficiou mais de 600 famílias em 

vulnerabilidade social com doações de 
alimentos oriundos da agricultura 

familiar local e colheita urbana, 
implementação de horta comunitária e 

viveiro de mudas. O Banco de Alimentos 
contribui para a redução da insegurança 

alimentar, desperdício de alimentos e 
também fomenta o desenvolvimento 

rural sustentável.  



Conectando doadores à 
instituições e comunidade 



IMPACTO DAS DOAÇÕES DA PANCO - 2020 E 2021 

39.553  
PÃES DISTRIBUÍDOS 7 

MUNICÍPIOS 
BENEFICIADOS NO 
ESTADO DE SP 
 

65 
INSTITUIÇÕES E 
COMUNIDADES 
 1.780  

LIVROS LITERÁRIOS 
INFANTIS 
DISTRIBUÍDOS 



INSTITUIÇÕES E COMUNIDADES BENEFICIADAS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Artur Alvim  

- Instituto Movere 

- Projeto Ser Âmica 

- ZL Prato Cheio 

- Anjos da Noite 

Vila Ré 

- GAP – Grupo Atos e Poesias 

- Centro Social Paróquia Santa Luzia 

- Comunidade Nossa Senhora D’Ajuda 

- Lar Recanto dos Avós de Vila Ré 

- Associação Beneficente Santo Antônio de Pádua 

- CEI Laura Vicuña 

- CEI Salesiano 

Patriarca 

- Associação Infam 

Jardim Nordeste 

- CEI Jardim Nordeste 

- CEI Maria Auxiliadora 

- Jardim São Nicolau 

- CCA São Nicolau 

Itaquera 

- Casa do Cristo Redentor 

Nhocuné 

- Associação Zona Leste – Nhocuné, barroca, 3 Coco 

Vila Granada 

- AME – Associação Amigos de Excepcionais 

Penha 

- Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes 

Vila Paranaguá 

- Casa de Apoio à Criança com Câncer Vida Divina 

Vila Jacuí 

- CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional 

- Associação Vidas Contam 

Parque do Carmo 

- Associação AME 

José Bonifácio 

- Associação Tabernáculo 

Guaianazes 

- Associação Mãos do Arado 

Vila Prudente 

- Projeto Semear – Igreja Virtude 

Cangaíba 

- Centro Social Bom de Cangaíba 

- Associação Casarão 123 

 

 

 

 

 

 

COHAB II 

- Associação Beneficente Educacional Tabernáculo 

- Instituto Cultural Fala Negão 

Barro Duro 

- Ministério Jesus Ressuscitado 

Morro Doce 

- Ministério Mulheres tem Voz 

Fazendinha I e II e Cidade Tiradentes 

- Associação Menina dos Olhos de Ouro 

Invasão I & II Cidade Líder 

- Igreja Evangelho da Graça 

Jardim Trussardi 

- Instituto Ana Rosa 

Jardim Paulista 

- Associação Santo Agostinho 

Paraisópolis 

- Instituto Pró-Saber SP 

Jabaquara 

- Sociedade de Amparo Fraternal Casa do Caminho 

Jardim Ângela 

- Arco Associação Beneficente 

Cidade Dutra 

- Associação Bem Comum 

Grajaú 

- Instituto Andorinha 

Cidade Monções 

- AHAPAS 

Heliópolis 

- Comunidade 

Vila Cordeiro 

- Associação Maria Helen Drexel 

Cidade Monções  

- AHAPAS 

Comunidade Jd. Japão & Brasilândia  

- Igreja Monte Moriá 

Bela Vista 

- Projeto Ajudô da Província Carmelitana de Santo Elias 

Centro 

- AA Criança 

- Pastoral do Povo 

- Projeto Pão do Povo da Rua (IPCB) 

- Federação Espírita do Estado de São Paulo 

ZONA LESTE 

CENTRO 

ZONA SUL 

ZONA NORTE 

ZONA OESTE 



INSTITUIÇÕES E COMUNIDADES BENEFICIADAS EM OUTROS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE  SÃO PAULO  

Guarulhos 

- CUFA -  

Bairro dos Pimentas, Anita Garibaldi, Santos 

Dumont, Santa Emília e Ponte Alta. 

- Igreja Evangelho de Graça (Pimentas) 

São José dos Campos 

- CUFA – Comunidade do Rio Comprido 

Taubaté  

- Comunidade 

Jacareí 

- CUFA – Vila Zezé e Parque Meia Lua 

Suzano 

- Casa de Recuperação Pastor Adriano 

Mogi das Cruzes  

- Salvando Vidas Casa de Recuperação de 

Mulheres 

Rio Grande da Serra 

- Comunidade 



Conectando doadores à instituições e 
comunidade 

Cestas de Alimentos Pães Livros infantis 

2020 - Doações em parceria com empresas, pessoas físicas e 
instituições sociais 













Participação em 
conselhos, fóruns e 
redes 



Políticas Públicas 

Presidente do Instituto Movere convidada 

para falar na Comissão Parlamentar de 

Inquérito constituída pelo Ato nº 03, de 17 

de fevereiro de 2016, com a finalidade de 

“investigar o crescimento da obesidade 

infantil no Estado de São Paulo”, nos 

termos do art. 13, § 2º, da Constituição do 

Estado de São Paulo; art. 3º, I, da Lei nº 

11.124 de 2002, do Estado de São Paulo, 

bem como legislação correlata e conforme 

deliberação deste Órgão Técnico. Dia 

17/05/16, terça-feira às 14 horas, no 

Auditório Paulo Kobayashi da Assembleia 

Legislativa, com a finalidade de prestar 

esclarecimentos sobre o panorama da 

obesidade infantil. 



Políticas Públicas 

Colaboração em Projetos de Lei 

 

• Estabelece diretrizes para a promoção da alimentação saudável no 

ambiente escolar da rede de ensino de São Paulo. 

 

• Proíbe a venda de alimentos acompanhados de brindes ou brinquedos no 

Estado de São Paulo 

 

• Cria o programa "Municípios em Forma", visando atingir aos portadores de 

obesidade em todas as faixas etárias e dá outras providências. 

 

• Cria o cadastro de obesidade infanto-juvenil nas escolas de ensino 

fundamental e médio do Estado de São Paulo. 

  

 

 



Participação em 
Programas de Aceleração 
de Negócios 



 

Projeto DOM 
  

O Projeto DOM do Grupo Fleury é uma iniciativa que visa apresentar conceitos 
inovadores de gestão, qualidade e inovação em todos os pontos do processo de 
atendimento, e propiciar a reflexão sobre os impactos e benefícios desses conceitos para 
o atendido e para a excelência da organização. 
Como resultado foi sistematizado a metodologia do Instituto Movere. 

 Resultado: 

 Elaboração da Placa com a Missão, Visão e Valores da Instituição; 

 Elaboração do Código de Conduta e Ética; 

 Elaboração do Manual de Educação Física; 

 Elaboração do Manual de Nutrição; 

 Elaboração do Manual de Psicologia; 

 Elaboração do Manual de Fisioterapia; 

 Banco de Talentos e Trabalhe conosco. 



Manuais elaborados 

Link Trabalhe Conosco Placa-Missão, Visão e Valores 

Banco de Talentos 

Projeto DOM 



 

Artemisia – Aceleradora de Negócios Sociais 
  

O programa desafia os empreendedores a testar modelos de negócio - operacionais e de 
receita - e refinar o impacto social de sua solução em um ambiente de cocriação e 
colaboração com outros empreendedores, mentores e  investidores. 
 
Trabalha os principais desafios das startups para que ultrapassem as barreiras para 
sucesso do negócio, a fim de alcançarem resultados econômicos e sociais em larga escala.   
 
Como resultado foi criado e estruturado o negócio social “Movere Corporativo”. 

Uma união de expertise e empreendedorismo 
O Movere Corporativo é um negócio social 

criado em parceria com o Instituto Movere, 
organização que combate a obesidade desde 

2004. Um empreendimento visando 
sustentabilidade e impacto social. 

 
A missão do Movere Corporativo é prevenir e 

tratar a obesidade no setor privado. 

Acompanhando de perto a 
saúde de sua empresa 



 

Grow2Impact - Ashoka 
  

  O programa Grow2Impact aplica a visão da Ashoka de um mundo onde “todos 
podemos ser agentes de transformação” em consonância com uma sociedade que 
responde rapidamente e de maneira eficaz os desafios sociais propondo soluções e 
alcançando mudanças positivas, ao aplicar um conjunto de habilidades 
transformadoras como empatia, trabalho em equipes, liderança compartilhada e ação 
transformadora.  

O Grow2Impact é uma metodologia que 
abriga diferentes estratégias que 
abordam do desenvolvimento individual 
ao organizacional, utilizando conteúdos 
como design thinking, formação 
continuada em estratégia, cultura 
organizacional e desenvolvimento de 
liderança para o alcance de resultados 
concretos. O objetivo é alavancar 
impacto de forma sustentável financeira 
e organizacional. 



 

Grow2Impact - Ashoka 
  

  

+Saúde;-) 
movere 

Promovendo a saúde por meio 
da alimentação saudável 

Como resultado foi desenvolvido o 
aplicativo Movere + Saúde;-) com o 
objetivo de disseminar o conhecimento 
sobre alimentação e vida saudável de 
forma prática e acessível financeiramente 
para a população, através do aplicativo 
Movere +Saúde;-) que conecta 
consumidor om vendedor e dá dicas 
sobre alimentação saudável, receitas, 
reaproveitamento de alimentos e 
exercícios. 

Na atual fase de aprimoramento do aplicativo, o nome foi mudado para “Movere GoodFood”. 



MERCADOS 
CONSUMIDORES 

SE CADASTRA NO APP 
COMO FORNECEDOR 

INCLUE OFERTAS DE 
PRODUTOS 
CONFORME 

PARAMETROS DO APP 

SE CADASTRA NO APP 
COMO CONSUMIDOR 

NOTIFICA OS CONSUMIDORES 
SOBRE OFERTAS DOS MERCADOS 

CALCULA ROTA DO LOCAL ONDE O 
CONSUMIDOR ESTÁ 

GEOGRAFICAMENTE ATÉ O LOCAL 
DO MERCADO 

AVALIA O ESTABELECIMENTO E A 
QUALIDADE DOS PRODUTOS 

OFERTADOS 

GERA ESTATÍSTICA DE 
AVALIAÇÃO DOS 

MERCADOS 

GERA ESTATISTICA E 
AVALIAÇÃO DOS 
CONSUMIDORES 

ADMINISTRADOR 
DO APP 

GERENCIA E CRIA 
CRITÉRIOS DE 

UTILIZAÇÃO DO APP 
PELOS MERCADOS E 

CONSUMIDORES 

Resumo Conceitual do App Movere GoodFood 



Produções 



CARTILHAS E LIVROS  



CARTILHAS E LIVROS  



CARTILHAS E LIVROS  



 PROJETO MASCOTES INSTITUTO MOVERE  

Para combater a obesidade infantil, o Instituto Movere já tem sua ‘dupla-dinâmica’, 
primeiros bonecos brasileiros que vêm com a pirâmide alimentar impressa na roupinha 
(costas) e que visam arrecadar recursos para a organização. 
  



CAMPANHAS 

Campanha veiculada 
em revistas 
  

“Para emagrecer, dizem 
que você tem que fechar a 
boca. No caso do seu filho, 
o melhor é você abrir.” 
  



2. CAPÍTULOS DE LIVROS (IMPRESSOS E ELETRÔNICOS) 

3. ARTIGOS (IMPRESSOS E ELETRÔNICOS) 

- Editora Girassol – Nutri-Mestres (Manual do professor): revisão de notas nutricionais e 
créditos.  

- Colaboradora - Programa das 10 semanas – uma proposta para trocar gordura por 
músculos e saúde. Editora Manole, 2001. 

- Colaboradora – Obesidade no paciente pediátrico – da prevenção ao tratamento. 
Editora Atheneu – 1 ed. 2013.  

- Colaboradora – Nutrição e Estilo de Vida saudável da Gestante  – Manual de Orientação. 
Instituto Girassol – 1 ed. 2013.  

Lyra A. • Bonfitto A.J. • Barbosa V.L.P. • Bezerra A.C. • Longui C.A. • Monte O. • Kochi C. 
Comparison of methods for the measurement of body composition in overweight and 
obese brazilian children and adolescents before and after a lifestyle modification 
program. Ann Nutr Metab;66:26-30, 2015. 
 
Maria Amado João, S., Nomura Nishizaki, M., Hitomi Yamamoto, C. , Lúcia Perino 
Barbosa, V. and Ferreira Sauer, J. Obesity Effect on Children Hip and Knee Range of 
Motion. International Journal of Clinical Medicine,)  5, 490-497, 2014. 
 



3. ARTIGOS (IMPRESSOS E ELETRÔNICOS) 

Faria, CDC; Castro, RB. ; Longui, CA. ; Kochi, C. ; Barbosa, VLP. ; Sousa E Silva, T; Rocha, MN. ; Melo, 
MR.; Monte, O.Impact of prolonged low-grade physical training on the in vivo glucocorticoid sensitivity 
and on glucocorticoid receptor-alpha mRNA levels of obese adolescents.. Hormone Research in 
Paediatrics , v. 73, p. 458-464, 2010. 
 
Filippin, N.T.; Sacco, I.C.N.; Barbosa, V.L.P.; Lobo da Costa, P.H.Estudo da distribuição das pressões 
plantares em crianças obesas: efeitos de um programa de intervenção. Revista Brasileira de Educação 
Física e Esporte. v.22(1), p.25-33, 2008. 
 
Filippin, N.T.; Barbosa, V.L.P.; Sacco, I.C.N.; Lobo da Costa, P.H. Efeitos da obesidade na distribuição de 
pressão plantar em crianças. Revista Brasileira de Fisioterapia. v.11(6), p.495-501, 2007. 
 
Barbosa, Vera Lucia P.; Cezar, C.; Vítolo, M. R.; Lopes, F. Ancona. (1999 ). Atuação Ambulatorial do 
profissional de educação física no atendimento a criança e adolescentes obesos. Rer. Bras. Méd. 
Esporte; Vol. 5, no 1- Jan/fev.1999. 
 
BEZERRA, A C A; KOCHI, Cristiane; LONGUI, Carlos Alberto; CALLIARI, Luis Eduardo Procópio ; 
CHRISTÓFALO, D ; FERNANDES, M T ; AZEVEDO, R ; BARBOSA, V L P ; FARIA, C D C ; BORGHI, Mauro ; 
MONTE, Osmar . Impacto de um programa de atividade física e reorientação alimentar nos parâmetros 
antropométricos em adolescentes obesos. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia , v. 
49, n. 2, p. S103-S103, 2005. 
 



4. TEXTO PARA SITE INSTITUCIONAL E REDES SOCIAIS 

5. MATÉRIAS DE DIVULGAÇÃO DE PROJETOS 

- Notícias – Instituto Movere: Núcleo de Atenção Contra Violência em Crianças e 
Adolescentes Obesos. http://www.institutomovere.org.br/noticias/nucleo-de-atencao-
contra-violencia-em-criancas-e-adolescentes-obesos 

- Receitas – Instituto Movere. http://www.institutomovere.org.br/topicos/receitas  

- Diário de São Paulo. Crianças Obesas ganham tratamento gratuito. 
http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/88597/criancas-obesas-ganham-
tratamento-gratuito  
 

- Delas - Ig. Adolescente emagrece 33kg e supera bullying com ajuda de ONG: "Era 
depressiva“. http://delas.ig.com.br/filhos/2015-11-19/adolescente-emagrece-33kg-e-
supera-bullying-com-ajuda-de-ong-era-depressiva.html  
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5. MATÉRIAS DE DIVULGAÇÃO DE PROJETOS (continuação) 

- Metro News - Campanha rechaça bullying contra obesos. 
http://www.metronews.com.br/ultimas/campanha-rechaca-bullying-contra-obesos/  
 

- Diário de São Paulo. Crianças Obesas ganham tratamento gratuito. 
http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/88597/criancas-obesas-ganham-
tratamento-gratuito  
 

- Delas - Ig. Adolescente emagrece 33kg e supera bullying com ajuda de ONG: "Era 
depressiva“. http://delas.ig.com.br/filhos/2015-11-19/adolescente-emagrece-33kg-e-
supera-bullying-com-ajuda-de-ong-era-depressiva.html  
 

- Metro News - Campanha rechaça bullying contra obesos. 
http://www.metronews.com.br/ultimas/campanha-rechaca-bullying-contra-obesos/ 
 

- Contra obesidade infantil, instituto vai oferecer aulas de judô gratuitas. Fonte: Saúde - iG 
@ http://saude.ig.com.br/2017-01-11/judo-contra-obesidade-infantil.html  
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6. MÍDIA EXTERNA 

- Reféns da Saciedade: os conflitos da obesidade infantil.   
http://www.refensdasaciedade.com.br 

 
- Estadão – Início das aulas é momento para aderir as lancheiras saudáveis. 
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,inicio-das-aulas-e-momento-para-aderir-as-
lancheiras-saudaveis,10000014462 
 
-     Obesidade Infantil Não - Atividade intensa pede alimentação e hidratação reforçadas. 
http://www.obesidadeinfantilnao.com.br/post/dicas/atividade-intensa-pede-alimentacao-e-
hidratacao-reforcadas/  
 
-     Obesidade Infantil Não – Você Exemplo. 
http://www.obesidadeinfantilnao.com.br/publicacoes/voce-exemplo/danca-e-uma-excelente-
aliada-na-prevencao-da-obesidade-na-infancia-e-adolescencia/  
 
-     Jornal da Record - Batalha contra o Peso: cientistas descobrem relação entre obesidade e câncer. 
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/batalha-contra-o-peso-cientistas-descobrem-
relacao-entre-obesidade-e-cancer-15102015  
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6. MÍDIA EXTERNA (continuação) 

- Associação Paulista de Federações (APF). Empresas 2.5 combinam foco em lucro com 
transformação social.  

http://www.apf.org.br/fundacoes/index.php/noticias/todas-as-noticias/2063-empresas-2-5-
combinam-foco-em-lucro-com-transformacao-social.html  
 
- Saúde – Estilo de Vida Saudável. Pais não percebem e os filhos não param de engordar. 

http://www.saude.br/index.php/articles/111-doencas-cronicas-nao-transmissiveis/281-pais-nao-
percebem-e-os-filhos-nao-param-de-engordar  
 

- Centro Odontológico Morumbi. Jantar em família previne obesidade. 
http://odontoshopbutanta.com/2015/08/page/2/ 
 

- Receitas – Nutri Ventures Brasil. https://www.facebook.com/NutriVenturesBrasil/?fref=ts 
 

- Folha de São Paulo - Trocando corrida pelo celular, crianças podem perder habilidades motoras.  
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2015/02/1584824-trocando-corrida-pelo-celular-
criancas-podem-perder-habilidades-motoras.shtml 
 
- OBESIDADE INFANTIL NÃO - VOCÊ EXEMPLO: Bons exemplos são essenciais na prevenção da 

obesidade infantil. http://www.obesidadeinfantilnao.com.br/publicacoes/voce-exemplo/bons-
exemplos-sao-essenciais-na-prevencao-da-obesidade-infantil/ 
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8. CONGRESSOS 

“Impacto de um programa de atividade física e reorientação alimentar nos parâmetros 
antropométricos em adolescentes obesos” – Apresentado no VI COBRAPEN e do VI SIMEP – Rio de 
Janeiro 30/10/2005. 
 
“Avaliação da composição corporal e prevalência de hipercolesterolemia em crianças e adolescentes 
da Rede Municipal de São Paulo”- Apresentado no 27o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e 
Metabologia – Recife 09/09/2006. 
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Nutrologia Pediátrica – São Paulo 18/03/2006. 
 
“Melhora da agilidade em um grupo de adolescentes obesos” - Apresentado no VI Congresso 
Internacional de Educação Física e Motrocidade Humana e XII Simpósio Paulista de Educação Física – 
Rio Claro 30/04/2009 a 03/052009. 
 
“Programa Interdisciplinar em Crianças e Adolescentes com Sobrepeso e Obesidade”- Apresentado 
no VI Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade Humana e XII Simpósio Paulista de 
Educação Física - Rio Claro 30/04/2009 a 03/052009. 
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com Sobrepeso e Obesidade”- Apresentado no 2o Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica 
São Paulo 16/05/2009. 
 
“Efeitos de um Programa Interdisciplinar de Curto Prazo na Composição Corporal e Aptidão Física de 
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composição corporal de crianças e adolescentes com excesso de peso por absorciometria de raios-X 
de dupla energia e bioimpedanciometria pré e pós-programa de atividade física. 2010. 
(Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
Souza, AMG; Kochi, C.; Longui, C. A.; Monte, O. ; Rossin, FM; BEZERRA, A C A; BARBOSA, V L P. 
Impacto de um programa de atividade física na gordura visceral medida por ultrassonografia em 
adolescentes obesos. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).  
 
 FRANÇA (2011) – Presidente do Instituto Movere convidada para apresentar seu projeto na França 
no evento Ashoka Changemakers Week no painel “Sustainable, affordable and health food all: an 
illusion?”, onde reuniu mais de mil empreendedores sociais. 
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10. PRINCIPAIS PALESTRAS E AULAS MINISTRADAS  

- "Abordagem integrada a obesidade infantil e adolescente" – Palestra apresentada no VII Simpósio 
de Dificuldades Alimentares do Instituto PENSI  -  30/11/2019. São Paulo –SP 
 

- “Obesidade infantil e alimentação saudável” – Palestra apresentada na organização social ACDEM 
em 29/05/2017 e 17/07/2017. 
 

- “Obesidade infantil, causas e suas consequências para a saúde” – Formação para coordenadores da 
Secretaria de Estado da Educação Diretoria de Ensino Região – LESTE – 1 dia 20/04/2016. 
 

- “O papel da família na prevenção da obesidade infanto-juvenil” – Palestra ministrada no evento Sesc 
Verão 2015 dia 26/02/2015. 
 

- “Alimentação saudável & Baixo Custo”- Palestra apresentada na Empresa Bemis Latin America 
Unidade Dutra dia 30/04/2015. 
 

- “Mesa redonda: Obesidade infantil e doenças associadas - Tema Palestra: Prescrição da atividade 
física no combate a obesidade na infância e adolescência”- 16º  Simpósio Internacional de 
Atividades Físicas do Rio de Janeiro- IPCFEX dia 07/11/2014. 
 

- “Programa Movimento Saudável - Atividade física | Alimentação equilibrada | Saúde” – Palestra 
apresentada no evento Estação Despertar da Volkswagen do Brasil no Jabaquara dia 12/09/2014. 
 



10. PRINCIPAIS PALESTRAS E AULAS MINISTRADAS  

- “Programa Movimento Saudável - Atividade física | Alimentação equilibrada | Saúde” – Palestra 
apresentada no evento Estação Despertar da Volkswagen do Brasil Escritório da Audi  dia 
24/09/2014. 
 

- “Atividade física para crianças e adolescentes obesos” – Aula ministrada na Disciplina de Nutrologia 
da UNIFESP dia 25/09/2014. 
 

- “Panorama da obesidade infantil, causas e suas consequências para a saúde”. – Formação para 
professores de ciências e educação física  da Secretaria de Estado da Educação Diretoria de Ensino 
Região – LESTE – 1 dia 24/07/2014. 
 

- “Mesa Redonda: Importância da equipe multidisciplinar no controle da obesidade infantil - Tema 
Palestra: Atividade física programada e lúdica”  apresentado no  7º CPNUTRI – Congresso Paulista de 
Nutrição APAN dia 17/05/2013. 
 

- Programa Movimento Saudável – “Ações de Prevenção e Promoção de Saúde”. Palestra apresentada 
na Empresa Sony – Semana SIPAT2013 
 

- "Obesidade na Infancia: A visão do Nutrólogo e do Educador Físico" – Palestra ministrada no  9º 
Curso de Atualização em Pediatria  realizado em  Londrina no dia 27/07/2013. 
 



10. PRINCIPAIS PALESTRAS E AULAS MINISTRADAS  

- "Obesidade na Infância: A visão do Nutrólogo e do Educador Físico" – Palestra ministrada no  9º 
Curso de Atualização em Pediatria  realizado em  Londrina no dia 27/07/2013. 
 

- Programa Movimento Saudável – “Alimentação Saudável”- Palestra apresentada na Empresa PANCO  
- Semana Sipat 2012. 
 

- Programa Movimento Saudável – “Escolhas Inteligentes”- Palestra apresentada na Empresa PANCO - 
Semana Sipat – 2012. 
 

- Programa Movimento Saudável – “Atividade física | Alimentação equilibrada | Saúde”- Palestra 
apresentada na  Empresa PANCO  -  Semana Sipat 2011 
 

- “Prevenção e Tratamento da Obesidade Infantil” – Palestra apresentada no Curso de 
Aperfeiçoamento em Obesidade Infanto Juvenil no Instituto Movere dia 8/052010. 
 

- “Obesidade Infantil – uma epidemia” - Palestra apresentada no Curso de Aperfeiçoamento em 
Obesidade Infanto Juvenil no Instituto Movere dia 8/052010. 
 

- “Avaliação da Composição Corporal – Introdução aos métodos e Oficina técnica”- Palestra 
apresentada no Curso de Aperfeiçoamento em Obesidade Infanto  Juvenil no Instituto Movere dia 
12/06/2010. 
 



10. PRINCIPAIS PALESTRAS E AULAS MINISTRADAS  

- “Avaliação da Aptidão Física e interpretação dos resultados”- Palestra apresentada no Curso de 
Aperfeiçoamento em Obesidade Infanto Juvenil no Instituto Movere dia 12/06/2010. 
 

- “Obesidade Infantil – Prevenção e Tratamento” – Palestra apresentada para os funcionários e 
terceirizados do Ministério da Saúde/ Núcleo Estadual em São Paulo dia 26/03/09. 
 

- “Riscos da Obesidade” – Palestra apresentada na Secretaria Municipal de Coordenação das 
Subprefeituras dia 09/04/09. 
 

- “Aspectos Gerais da Obesidade – História e Consequências” – Palestra apresentada no Curso de 
Aperfeiçoamento em Obesidade Infanto Juvenil dia 10 de Maio de 2008. 
 

- “Estudo de Caso Instituto Movere”– Palestra apresentada no Curso de Aperfeiçoamento em 
Obesidade Infanto Juvenil dia 07de Junho de 2008. 
 

- “Atividade Física: como utilizá-la na promoção à saúde e prevenção de doenças” -  Palestra 
apresentada no Curso de Aperfeiçoamento em Obesidade Infanto Juvenil dia 26 de Julho de 2008. 
 

- “Síndrome Metabólica – Tratamento e Atividade Física”- Palestra apresentada no I Simpósio de 
Nutrologia Pediátrica da Santa Casa de São Paulo dia 27/09/2008. 
 



10. PRINCIPAIS PALESTRAS E AULAS MINISTRADAS  

- “Qualidade de Vida”- Palestra apresentada na II Feira da Saúde do Hospital Santa Cruz no dia 2 de 
fevereiro de 2007. 
 

- “Atuação de educador físico em equipe interdisciplinar” – Palestra apresentada na I Jornada de 
Atualização em Nutrição Pediátrica, realizada em São Paulo nos dias 25 e 26 de Maio de 2007. 
 

- “Atividade Física: como utilizá-la na promoção à saúde e prevenção de doenças” - Realizada para a 
Disciplina de Nutrição na Saúde e na Doença do Curso de Mestrado em Ciências da Saúde da 
Faculdade de Medicina do ABC, no dia 03/10/07 
 

- “Necessidades Energéticas e Atividade Física". Aula ministrada no  curso de Graduação Médica da 
Faculdade de Ciências Médica da Santa Casa de São Paulo nos dias 30/06/2006 e 06/07/06. 
 

- “Casos Clínicos: Composição Corporal”. Aula ministrada no  curso de Graduação Médica da 
Faculdade de Ciências Médica da Santa Casa de São Paulo nos dias  06/07/06.e 7/07/06. 
 

- “Tratamento Multidisciplinar da Obesidade Infantil”, realizada na Semana Cultural de Educação 
Física no período de 11 a 15 de dezembro de 2006. 
 

- ”Educador Físico - Intervenção Interprofissional em Obesidade, realizado no 10 Simpósio 
Internacional de Nutrologia Pediátrica, realizado em São Paulo no dia 18 de Março de 2006. 
 
 
 



Palestra e mesa redonda - 2019 

VII Simpósio de Dificuldades Alimentares - 2019 



Palestra online - 2020 
“Abordagem integrada a obesidade infantil e adolescente”  

 
Palestra para os alunos do curso de Liga Acadêmica de Enfermagem em Pediatria do 

Centro Universitário Presidente Antônio – Araguaína - TO 



Palestra online - 2020 

“Alimentação no crescimento e desenvolvimento infantil” 
 

Palestra para as famílias do Projeto Ajudô 



Palestras online – SESCOOP 2020 - 2021 
• Nutrição: reeducando para uma vida melhor 
• Alimentação funcional - alimentos a nosso favor 
• Envelhecimento saudável 
• Ih Esqueci! Memória e atenção do dia a dia 
• A importância do sono como mantenedor de saúde 
• Consumo sustentável 
• Alimentação anti stress 
• Saúde bucal kids (Crianças) 
• Qualidade de vida no trabalho – Uma opção inteligente 
• Saúde, mente e corpo – O ser biopsicossocial 
• A importância da atividade física 
• Saúde bucal das crianças - Como criar hábitos de higiene bucal desde a 

infância? (Adultos) 
• Sustentabilidade no prato 
• Nutrição para a saúde das crianças - Como educar para uma 

alimentação saudável? (Adulto) 
• Qualidade de vida, acrescentando vida aos anos 
• Alimentação, amamentação e introdução alimentar para o bebê 
• A influência da tecnologia na saúde física e mental das crianças ao 

idoso 
• Mitos e verdades sobre alimentação 
• Saúde e autocuidado – Curiosidades a respeito da saúde 
• Mudanças para uma vida com mais qualidade 
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Sustentabilidade da 
Instituição 



Sustentabilidade da Instituição 

Palestras e programas de qualidade de 
vida em empresas privadas  

Doações de pessoas físicas 

Consultoria e elaboração de material 
técnico para empresa privada  



Sustentabilidade da Instituição 

Palestras e programas de qualidade de vida em empresas privadas  



18 anos de Movere: Transformando vidas 



Rua Afonso Porto, 326 – Artur Alvim 
São Paulo SP – Fone 11 2741-2374 
www.institutomovere.org.br 
 

Vera Lúcia Perino Barbosa | Presidente 

(11) 2741-2374 | (11) 99914-9687 

vera@institutomovere.org.br 

 

Contato: 

http://www.institutomovere.org.br/
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