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INTRODUÇÃO  

A ESF Bela Vista fica no município de Ipaba/MG tem uma 
população de 3000 habitantes. Na análise situacional, após 
reunião de equipe, percebeu-se que o principal problema 
era o grande número de pessoas, na faixa etária de 25-60 
anos, obesas ou com sobrepeso. Assim, considerando a 
importância dessa patologia e sua influência sobre a 
qualidade de vida da população, foi definido como 
problema prioritário para desenvolver um plano de ação. 

 
 
 
 
 
 

 OBJETIVO  
 

Propor um plano de ação que visa reduzir o número de 
obesos e portadores de sobrepeso e consequentemente as 
suas complicações na ESF do bairro Bela Vista, no município 
de Ipaba. 

Foram selecionados os seguintes “nós críticos” relacionados 
ao elevado número de pessoas obesas e com sobrepeso.  
• Hábitos de vida inadequados; 
• Nível de informação; 
• Referência e contrareferência; 
• Processo de trabalho da equipe de saúde inadequado. 

PLANO DE AÇÃO 

* médica 

** Orientadora 

 

ESF Bela Vista 
Contato: sheila.silveira@bol.com.br  

Daniela Coelho Zazá **   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Acredita-se que o plano de ação aqui proposto tenha 
condições de realizar uma diminuição do número de 
pacientes com diagnóstico de sobrepeso e obesidade, para 
que dessa forma ocorra uma redução do número de 
complicações da mesma.  

METODOLOGIA 

1 Diagnóstico situacional na região da ESF Bela Vista; 

2 Problema selecionado: elevado número de pessoas obesas 
e com sobrepeso;  

3 Revisão de literatura nas bases de dados eletrônicas 
PubMed, Bireme, Lilacs; 

4 Sugestão de plano de ação executado pelo método de 
planejamento estratégico situacional (PES). 

Fonte: Autoria própria (2014) 

JUSTIFICATIVA  
Em decorrência da obesidade  observa-se  o  
desenvolvimento de outros problemas sistêmicos, tais 
como  a diabetes,  a hipertensão, dislipidemia e problemas 
articulares, entre outros. Além disso, as complicações 
decorrentes da obesidade  influenciam diretamente no 
bem-estar físico, emocional e psicossocial do paciente, com 
real impacto sobre a  qualidade de vida, devido a esse 
quadro a obesidade deixou de ser um problema estético, 
para se tornar um problema de saúde pública. 

Nó Crítico Operação / 

Projeto 

Resultados 

Esperados 

Produtos 

Esperados 

Recursos 

Necessários 

Hábitos de vida 
inadequados 

+ Saúde 

Modificar 
hábitos e estilo 
de vida 

Diminuir 20 % do 
número de 
obesos no prazo 
de 1 ano 

- Programa de 
caminhada 
orientada e 
campanha 
educativa 

Organizacional: 
organizar as 
caminhadas 
Político: 
espaço para 
realização de 
reuniões de 
grupos, 
mobilização social 
e articulação 
intersetorial 
Financeiro: 
Aquisição de 
recursos 
audiovisuais e 
folhetos educativos 

Nível de 
informação 

+ Saber 
Aumentar o 
nível de 
informação 

População mais 
informada sobre 
o risco e 
complicações da 
obesidade e 
sobrepeso 

- Avaliação do 
nível de 
conhecimento 
da população 
sobre a 
obesidade  
- Capacitação 
dos ACS  

Cognitivo: 
conhecimento 
sobre o tema e 
sobre estratégias 
de comunicação 
pedagógicas 

Referência e 
contrareferência 

Cuidar melhor 

Mais acesso 
a especialistas 

Maior 
acessibilidade 
dos pacientes a 
especialistas 
como 
nutricionistas e 
endocrinologistas 

- Aumentar o 
número de 
consultas com 
especialistas  
- Realização de 
convênios e 
consórcios de 
saúde 

Político: 
articulação 
intersetorial e 
aprovação de 
projetos 
Financeiro: 
financiamento do 
projeto 
Organizacional: 
adequação de 
fluxos, referências 
e contrareferência 

Processo de 
trabalho da 
equipe de saúde 
da família 
inadequado  

Linha do 
cuidado 
Implantar a 
linha do cuidado 
para sobrepeso 
e obesidade 
incluindo 
mecanismo de 
referência e 
contrareferência 

Cobertura de 
60% da 
população com 
risco de 
complicações da 
obesidade 

- Recursos 
humanos 
capacitados 
- Formulação de 
protocolos 
- Implantação 
da linha de 
cuidado 

Cognitivo: 
elaboração do 
projeto de linhas 
de cuidado e 
protocolos 
Político: 
articulação dos 
setores da saúde e 
adesão dos 
profissionais 
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