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Introdução  

O Morro das Pedras situado na Região Oeste de Belo 

Horizonte é formado por sete vilas: Antena, Santa Sofia, São 

Jorge, Leonina e Pantanal que reúne, atualmente, cerca de 

25 (vinte e cinco) mil habitantes, distribuídos em 5.100 

domicílios, numa área de 820 mil metros quadrados.  

A topografia da região é muito acidentada, com moradias 

precárias e é considerada uma região muito violenta.  

O Centro de Saúde escolhido foi o do Vila Leonina que Conta 

com 5 Equipes Saúde da Familia e uma equipe do Núcleo de 

Apoio a Saúde da Familia (NASF). De acordo com o 

daignóstico situacional, a abesidade apresentou-se como um 

importante fator que contribui para o aumento de várias 

doenças como diabetes, hipertensão, câncer, problemas 

articulares entre outros (WHO, 2011). Devido a todos estes 

riscos que se conhecem, a obesidade tornou-se não só uma 

doença como também um problema sério de saúde pública, 

principalmente pela alimentação incorreta e pelo baixo gasto 

energético devido ao aumento do sedentarismo. 

Propor um plano de ação para o controle da obesidade de 

forma multidisciplinar na região do Morro das Pedras. 

  

Objetivo 

Realização do diagnóstico situacional no Morro das Pedras, 

especificamente a área adscrita do Centro de Saúde Vila 

Leonina, para definição e criação das ações a serem 

implantadas através de um plano de ação. O método adotado 

foi o da estimativa rápida, onde foi realizada a observação da 

região, utilização de registros das Equipes Saúde da Família, 

bem como entrevistas com usuários e líderes da comunidade, 

além de pesquisa bibliográfica nas bases de dados SciELO e 

Google Acadêmico. Foram priorizados os trabalhos 

publicados nos últimos 5 anos. 
 

Metodologia  

Referência 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Overweight and obesity. Fact sheet No. 311. Geneva: WHO, 2011. 
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Plano de Ação 

Considerações finais 
Com o plano de ação aqui proposto, acredita-se que seja 

possível minimizar o problema da obesidade na região do 

Morro das Pedras em específico da população atendida 

pelo Centro de Saúde Vila Leonina, por ser o local onde 

sou lotado e tenho uma maior atuação. 

A possibilidade de sucesso deste plano de ação vai 

depender da atuação de todos os atores envolvidos e é 

importante que o agente de saúde recomende, oriente, 

encoraje, e sirva como facilitador para que um estilo de 

vida mais ativo seja adotado. 

 

Operação/Projeto 

 

“Viva Leve” 
Aumentar o nível de informação dos usuários que estão 

acima do peso (obesos) sobre a importância da prática 

regular de atividade física e da alimentação saudável. 

Organizacional: Estruturado para a aplicação e 

transmissão, troca de informações e assimilação 

(educação em saúde); Incentivar a busca de 

conhecimentos e acessibilidade do usuário aos serviços 

específicos de saúde; Envolvimento dos familiares na 

corresponsabilização dos mesmos. 

  

“O Grande Perdedor” 
Estimular os usuários que estão obesos IMC > 29,9 kg/m² 

à prática de hábitos saudáveis através da atividade física e 

alimentação saudável.  

Organizacional: Realizada por todos os profissionais da 

rede, principalmente os da equipe do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família (NASF) em parceria com as Equipes 

Saúde da Família (ESF). 

  

“Mexa-se” 
Buscar formas de estimular a utilização de espaços 

públicos já existentes e adequados à prática de atividades 

físicas para a continuidade do processo de emagrecimento 

e controle do peso. 

Organizacional: Estudo estrutural e mudança dos locais 

mais críticos para o beneficiamento dos espaços 

envolvidos com a prática da atividade física.  

 


