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RESUMO  
 
 

Na Unidade Básica de Saúde Recanto dos Buritis I, em Rio Branco-Acre foi 
desenvolvido um trabalho que teve como objetivo propor um plano de intervenção 
educativa para diminuir a obesidade nos usuários da nossa área.  A escolha do foco 
da intervenção realizada teve por base uma prévia análise situacional para uma 
importante apropriação da realidade, na qual se verificou a necessidade de 
investimentos nesta área programática, para melhorar aspectos relacionados à 
viabilidade de formação de grupos de intervenção, integrado por pessoas com 
obesidade e/ou fatores de risco para ela. Para a elaboração do plano de intervenção 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados da Biblioteca Virtual em 
Saúde para levantar as evidências já existentes sobre o tema. O plano de ação foi 
elaborado segundo os passos do planejamento estratégico situacional. Os resultados 
desta intervenção foram apresentados e analisados de forma qualitativa e quantitativa, 
possibilitando a apreciação de cada um deles. A intervenção foi incorporada à rotina 
do serviço e fortaleceu as ações já implementadas, motivando a ampliação de 
propostas para outras ações programáticas, utilizando-se da mesma metodologia 
favorecendo, dessa forma, a continuidade da prestação de serviço em saúde ofertada 
pela unidade. 
 

Palavras-chave: Obesidade. Sedentarismo. Síndrome metabólica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
ABSTRACT  

 
At the Recanto dos Buritis I Basic Health Unit, in Rio Branco -Acre, a study was 
developed to propose an educational intervention plan to reduce obesity among users 
in our area. The choice of the focus of the intervention was based on a previous 
situational analysis for an important appropriation of the reality, in which the need for 
investments in this programmatic area was verified, in order to improve aspects related 
to the feasibility of formation of intervention groups, composed of people with obesity 
and / or risk factors for it. To prepare the intervention plan, a bibliographic research 
was carried out in the databases of the Virtual Health Library to collect the existing 
evidence on the subject. The action plan was prepared according to the steps of the 
strategic situation planning. The results of this intervention were presented and 
analyzed in a qualitative and quantitative way, allowing the appreciation of each one 
of them. The intervention was incorporated into the routine of the service and 
strengthened the actions already implemented, motivating the expansion of proposals 
for other programmatic actions, using the same methodology, thus favoring the 
continuity of the health service offered by the unit. 
 
 
Keywords: Obesity. Sedentary lifestyle. Metabolic syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Aspectos gerais do município 

 

Rio Branco, capital do estado do Acre, distante 3.123 quilômetros de Brasília, 

capital Federal. Localiza-se às margens do Rio Acre, no Vale do Acre e na 

microrregião homônima. Este município configura-se como a capital do Estado e 

estimativa da população residente com data de referência 30 de agosto de 2016 

publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade possuía 

uma população de 402.057 habitantes. Sua área territorial é de 9.222,58 km², sendo 

o quinto município do estado em tamanho territorial. De toda essa área, 44,90 km² 

estão em perímetro urbano, o que classifica Rio Branco como sendo a 66ª maior do 

país (IBGE, 2019). 

 

1.2 Aspectos da comunidade. 

 

Recanto dos Buritis é uma comunidade na periferia da cidade de Rio Branco, 

que se formou pela expansão das famílias e a chegada destas do interior do estado 

para se assentar perto da capital. Na região encontram-se muitos negócios e 

pequenos negócios particulares, como mercantil, padaria, sorveteria, etc. Produto da 

crise que envolve a economia nacional, existem muitas pessoas desempregadas e 

uma grande parte da renda dessas famílias chega através do Programa Bolsa Família 

do Governo Federal (BRASIL, 2018). Existe uma escola de ensino fundamental que 

atende as crianças da área, mas para continuidade de estudos é preciso se deslocar 

até outros bairros da capital. A rede de esgoto e água encontram-se em péssimas 

condições, influenciando diretamente na qualidade de vida das famílias. Recanto dos 

Buritis possui uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com duas equipes para atender 

a população da área. A Equipe de Saúde Família Recanto dos Buritis I atende um total 

de 2.750 pessoas, distribuídas em 916 famílias acompanhadas por nove agentes 

comunitários de saúde (ACS). 
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1.3 O sistema municipal de saúde 

 

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) conta com um total de 94 instituições 

onde são oferecidos serviços de saúde à população de Rio Branco e outras que 

moram na região metropolitana (SECRETARIA DE SAÚDE, 2017). A SEMSA dispõe 

de cinquenta e sete UBS com Equipe de Saúde da Família, mais 13 UBS tradicionais; 

tem disponíveis dois Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e conta com um 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A população do município tem 

acesso à atenção especializada no Centro “Doutora Cláudia Vitorino”. Existem, ainda, 

quatro serviços de atendimento hospitalar: Hospital de Saúde Mental do Acre 

(HOSMAC), Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco, Hospital Infantil Yolanda Lima 

e Silva e Hospital Santa Juliana. A realização de exames complementares é feito pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Centro de Apoio Diagnóstico (CAD), em um CAD 

Imagem no 2º distrito e, também, através do Laboratório Central (LACEN).  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Recanto dos Buritis I 

 

A UBS tem uma construção reformada, que na sua estrutura possui farmácia, 

sala de vacinação, consultório odontológico, sala de curativo, sala de esterilização, 

salas da reunião e arquivo, almoxarifado, copa, banheiros para funcionários e para 

usuários, sala de recepção e espera. Possui ainda, os consultórios do médico, da 

enfermeira e o de atendimento para a Prevenção de Câncer de Colo de Útero (PCCU). 

Além disso, há falta de alguns instrumentos médicos necessários dentro das salas de 

consulta e, os existentes são insuficientes, a exemplo da balança para adultos e para 

crianças, do aparelho para medir pressão, de otoscópio, dentre outros. As reformas 

feitas na unidade permitem o acesso a toda população, pois nele foi respeitado até as 

necessidades dos portadores de necessidades especiais. As informações são 

oferecidas aos usuários desde sua chegada à unidade em busca de atendimento e 

dos serviços que são disponibilizados, fazendo o acolhimento de todos, o que 

possibilita um atendimento mais completo. 

Nossa equipe disponibiliza as informações relacionadas nos prontuários quando 

requeridas pelos usuários para levar a outros níveis de atendimento e outros 

especialistas; a confecção de Cartão do SUS na hora e atendimentos domiciliares aos 

acamados e deficientes fundamentalmente. Realizamos ações de capacitação 
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direcionadas principalmente aos ACS, assim como realizamos palestras na 

comunidade.  

Dentre as atribuições da ESF, além dos serviços médicos, de enfermagem e 

outros, estão a realização de encaminhamentos para avaliações por equipes 

interdisciplinares de especialistas. A fim de amenizar a questão da demora na 

realização de exames, o que inevitavelmente acontece, foi proposto um plano 

terapêutico baseado nos conhecimentos e experiências profissionais da equipe 

médica objetivando diminuir o impacto negativo sobre o tratamento do grande 

intervalo de tempo necessário para a emissão dos resultados de exames. Nesse 

sentido, são realizados diagnósticos baseados em dados clínicos e os resultados são 

entregues no laboratório para ratificar ou alterar a conduta terapêutica, quando 

necessário. Além disso, é importante salientar que é realizado o planejamento nas 

microáreas, visando assim fazer acompanhamento sistemático e regular dos grupos 

prioritários como grávidas, crianças, hipertensos e/ou diabéticos e da saúde do idoso. 

Outra ação importante é a abordagem com o presidente da associação do bairro sobre 

os principais problemas da área de abrangência. 

  

1.5 A Equipe de Saúde da Família Recanto dos Buritis I, da Unidade Básica de Saúde 

Recanto dos Buritis I 

 

A UBS “Recanto dos Buritis I” é urbana, vinculada exclusivamente ao SUS, que 

trabalha com uma equipe de saúde da família composta por 14 profissionais de saúde 

destinados às seguintes funções: nove Agentes Comunitários de Saúde; um Cirurgião 

Dentista; um Auxiliar em Saúde Bucal; um Técnico de Enfermagem; uma Enfermeira 

e uma Médica. 

 

1.6  O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Recanto dos Buritis I 

 

A UBS Recantos dos Buritis I funciona de segunda a sexta-feira, em dois 

períodos, com horário de abertura às 07:00 horas até 12:00 horas, posteriormente ao 

horário de almoço, o serviço é reaberto das 14:00 horas até 17:00 horas. Na recepção 

da unidade está o técnico de enfermagem e um ACS. Este último trabalha em escala 

de revezamento ao longo do mês no acolhimento dos usuários 

1.7  O dia a dia da equipe: 
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Existe harmonia no trabalho e colaboração entre os membros da equipe, 

respeitosamente engajados para oferecer os serviços de saúde à comunidade. A 

população em várias oportunidades, por meio das lideranças do bairro, tem solicitado 

a ampliação do horário de atendimento, mas por problemas de segurança assim como 

estruturais e pessoas da equipe, não pode ser estendido além do horário determinado.  

 

1.8  Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo)  

Foi identificado por meio do método da estimativa rápida que a comunidade em 

geral apresenta:  

• Falta de interesse no cuidado e na prevenção de doenças e tem baixo nível 

cultural que influencia nas condutas e comportamentos individuais. 

• Há falta de insumos e de materiais para a realização de algumas ações de 

saúde 

• A população apresenta pouco interesse em participar das atividades próprias 

da UBS 

• Incidência de obesidade. 

•  Maus hábitos alimentares. 

• Uso de drogas. 

• Incidência de doenças sexualmente transmissíveis 

 

Muitos foram os problemas identificados, mas a equipes fez a priorização dos 

mesmos de acordo com a capacidade de governança sobre os mesmos.  No quadro 

apresenta-se a priorização dos mesmos 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 
(segundo passo) 
 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde Recanto dos Buritis I, UBS Recanto dos 

Buritis, município de Rio Branco, estado do Acre. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Falta de interesse da 

comunidade no cuidado e 

na prevenção de doenças 

Alta 7 Total 8 

Baixo nível cultural que 

influencia nas condutas e 

comportamentos 

individuais. 

Alta 5 Total 4 

Falta de insumos, 

acessórios e materiais 

para realização e 

execução de ações de 

saúde 

Média 3 Fora de Alcance 8 

População com falta de 

interesse em participar 

das atividades próprias da 

UBS. 

Média 4 Parcial 7 

Incidência de obesidade Alta 8 Total 1 

Maus hábitos alimentares Alta 7 Total 5 

Uso de drogas Alta 3 Parcial 2 

Incidência de Doenças 

Sexualmente 

Transmissíveis 

Alta 3 Total 3 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos de 0 (mínimo) a 10 (máximo) 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

Em consenso, a obesidade pode ser definida como uma doença que se 

caracteriza pelo acúmulo de gordura corporal, a consequência de um balanço 

energético positivo (LESSA; MONTENEGRO, 2008).  

Em países mais desenvolvidos, como no caso dos Estados Unidos, Canadá, 

Austrália, assim como outros países da Europa, ao longo das últimas décadas, as 

taxas de obesidade têm aumentado de maneira alarmante, tendo como principais 

causas os fatores ambientais, em conjunto das mudanças de hábitos de vida, 

aumentando os níveis de sedentarismo, bem como da inadequada ingesta nutricional, 

baseada em insumos industrializados (CASTRO, 2016). 

Para DEVAUX e SASSI (2015) educação e situação socioeconômicas 

favorecem a obesidade. Reciprocamente, a obesidade prejudica o mercado de 

trabalho resultados que, por sua vez, contribuem para o reforço das desigualdades 

sociais existentes. 

Estudos mostram que pessoas obesas têm menos chance de serem contratadas 

quando comparadas com pessoas com padrões normais de peso. Essa relação 

parece estar relacionada com a perspectiva de que a obesidade seria um fator que 

atrapalha nas habilidades pessoais durante o contato com os clientes ou outros tipos 

de ocupação que requerem um tipo de desenvoltura física. Além disso, parece haver 

diferenças quando se compara homens e mulheres, pois as mulheres sofrem mais 

com esse tipo de penalidade do mercado de trabalho (OCDE/UE, 2016). 

A obesidade no Brasil tornou-se objeto de políticas públicas há uns 15 anos 

aproximadamente e através do SUS são realizadas as principais ações seguindo a 

tendência internacional. Foi a partir da década de 1990 que a Política nacional de 

Alimentação e Nutrição definiu as diretrizes para a organização das atividades de 

prevenção e tratamento da obesidade no SUS (DIAS et al., 2017). 

A obesidade é considerada um problema de saúde pública e está inserida no 

grupo de doenças crônicas não transmissíveis, com impacto importante na esfera 

social e econômica do país. A saber, no Brasil os custos totais com os procedimentos 

associados ao sobrepeso e à obesidade custaram cerca de 2,1 bilhões de dólares em 

2018 (SOUZA et al., 2018). 

Nesse cenário, também deve ser considerado que a educação nutricional deve 

atingir todas as faixas etárias, assim, a instrução e cuidado dispendidos aos adultos 
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pode refletir na melhor educação alimentar e conscientização de pais/cuidadores 

sobre a alimentação de crianças e jovens. Estudos mostram que a prevalência 

mundial de sobrepeso e obesidade em crianças passou de 4,2% em 1990 para 6,7% 

em 2010 (GÜNGÖR, 2014). 

Dessa forma, é que se propôs a realização deste projeto de que tratará da 

realização de uma Intervenção educativa para diminuir a obesidade dos usuários da 

UBS Recanto dos Buritis I, Rio Branco/AC. Assim, a proposta é de oferecer as 

ferramentas necessárias aos usuários para que possam modificar seu estilo de vida, 

assim como a atuação sobre os principais fatores de risco modificáveis como 

alimentação, prática de exercícios físicos, entre outros. 

Para além disso, outro ponto importante é que essas orientações em saúde 

possam ser repassadas e aplicadas no ambiente domiciliar promovendo, assim, a 

expansão desse tipo de intervenção.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Propor um plano de intervenção educativa para diminuir a obesidade dos usuários da 

UBS Recanto dos Buritis I, em Rio Branco, AC. 

 
 

3.2 Objetivos específicos 
 
 

Planejar a viabilidade de formação de grupos de intervenção, integrados por pessoas 

com obesidade e ou fatores de risco para ela. 

 

Planejar a organização de palestras em locais públicos sobre as causas e 

consequências da obesidade. 

 

Planejar a avaliação da proposta de intervenção. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

Para a elaboração do projeto de intervenção foram seguidas as seguintes etapas: 

 

• Realização do diagnostico situacional por meio da estimativa rápida onde foram 

identificados os principais problemas existentes no território da unidade e a 

seguir foi feito a priorização dos problemas, levando em consideração a 

governança da equipe sobre o problema selecionado.  

 

• Pesquisa bibliográfica para identificar estudos nos últimos 14 anos que 

aplicaram intervenções direcionadas à redução da obesidade. A pesquisa foi 

realizada nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde por meio dos 

seguintes descritores:  

 
Obesidade.  

Sedentarismo.  

Síndrome metabólica.  

 

• Levantamento de dados e informações existentes nos arquivos da unidade e 

nos prontuários individuais, assim como informações obtidas sobre o tema com 

os integrantes da Equipe de Saúde da Família. 

 

Assim, foi elaborada a proposta de intervenção objetivando a redução do alto índice 

de obesidade nesta área. A proposta de intervenção foi elaborada seguindo os passos 

do planejamento estratégico situacional conforme determina Faria, Campos e Santos 

(2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 

A obesidade é uma doença metabólica crônica de causa multifatorial, resultado 

de um balanço energético positivo sendo desencadeada, na grande maioria dos 

casos, pela associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais 

(ESCRIVÃO, 2012). 

 Dentre os fatores ambientais e comportamentais podemos citar a inatividade 

física e o comportamento alimentar inadequado, como o alto consumo de produtos 

industrializados, reduzido consumo de frutas, hortaliças e leguminosas, além do 

consumo insuficiente de leite e derivados (RINALDI; PEREIRA; MACEDO; MOTA; 

BURINI, 2008). 

A alimentação excessiva e alterações na dinâmica familiar, junto à diminuição da 

atividade física, são fatores associados à etiologia da obesidade (CARVALHO et al., 

2013). 

Obesidade refere-se à condição de gordura excessiva acompanhada 
de comorbidades, incluindo uma ou mais componentes da síndrome 
dos obesos: intolerância à glicose, resistência à insulina, dislipidemia, 
diabetes tipo 2, hipertensão, concentrações plasmáticas elevadas de 
leptina, tecido adiposo visceral aumentado e maior risco de doença 
cardíaca coronariana e de câncer (OLIVEIRA, 2008, p.5). 

 

Caracteriza-se a obesidade como um acúmulo excessivo de gordura corporal, 

associando-se a diversas outras condições de agravo à saúde, como hipertensão 

arterial, doenças cardiovasculares e diabetes mellitus (DM) tipo 2, constituindo um 

grave problema de saúde pública (VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ; PIMENTA; KAC, 2004).  

A saúde pública aborda a obesidade como prioridade, uma vez que tem ganhado 

relevância no decorrer das últimas décadas (BURLANDY, 2009).   

Nesse sentido, a educação nutricional se torna uma importante ferramenta para 

o desenvolvimento de processos de aprendizagem em saúde alimentar (LOCARNO & 

NAVARRO, 2011). Entretanto, nesse contexto o processo pode ser muito desafiador 

uma vez que a simples transferência de conhecimento por meio de abordagens 

educativas nem sempre refletem na capacidade de aplicabilidade dos hábitos 

alimentares em si nas populações alvo desses programas (RODRIGUES & BOOG, 

2006; LOCARMO & NAVARRO, 2011).  

A Organização Pan-Americana da Saúde sinaliza que como causas da 

obesidade o consumo crescente de dietas com alta densidade energética, ricas em 

gorduras saturadas e açúcares, além de atividade física reduzida (OPAS, 2003)  
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O avanço da obesidade impôs novos desafios para a saúde pública e a 

perspectiva de articular políticas em torno de uma “agenda única de nutrição”, com 

enfoque na promoção da alimentação adequada e saudável, foi justificada com base 

na associação entre má alimentação, obesidade e doenças crônicas não 

transmissíveis. (COUTINHO; GENTIL; TORAL, 2008) 

A esse respeito é preciso considerar que: 

O guia alimentar de 2014 reconfigura o setor saúde na abordagem da 
questão alimentar, considera a promoção da alimentação adequada e 
saudável como parte da construção de um sistema alimentar “social e 
ambientalmente sustentável” e destaca condicionantes da 
alimentação, desde a produção até o consumo. Suas recomendações 
baseiam-se em uma classificação de alimentos segundo o grau de 
processamento, sugerindo que se limite o consumo de alimentos 
processados e se evite o consumo de ultra processados.  (DIAS et al., 
2017, p. 5). 
 

Segundo RODRIGUES e BOOG (2006), a educação nutricional permite ao 

indivíduo a resolução de problemas através do desenvolvimento da capacidade de 

compreender práticas e comportamentos. Implica criar novos sentidos e significados 

para o ato de alimentar-se e conhecer profundamente o que é a alimentação 

(MIRANDA; GOMES, 2007). 

Nos últimos anos, as campanhas de promoção da saúde ganharam um espaço 

cada vez mais implementado através do uso de redes sociais, e de acordo com uma 

revisão de estudos disponíveis, o uso de um telefone celular e aplicações específicas 

tem o potencial de levar a uma diminuição no peso corporal (cerca de 1 kg), bem como 

uma diminuição do IMC (cerca de 0,43 kg/m²) (MATEO, 2015). 

 Além do ganho em saúde, os projetos voltados para a reeducação alimentar 

visando melhorar os índices de sobrepeso e obesidade, são fundamentais para 

diminuir os impactos socioeconômicos gerados por esses distúrbios metabólicos. 

 

 

 

 

 
6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  
 
 

Esta proposta se refere ao problema priorizado “Incidência de obesidade”, para 

o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção 
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de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

A obesidade, como descrito anteriormente, atinge um total de 325 usuários em 

total na população usuária do UBS Recanto dos Buritis I, aos quais são associados 

fatores de outras doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão arterial e 

diabetes mellitus. Na análise deste problema, cada vez mais comum e com o qual 

praticamente todos convivem, direta ou indiretamente, é fundamental superar o senso 

comum, que responsabiliza o indivíduo pelo mal do qual padece.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

A UBS Recanto dos Buritis I, tem identificado o problema da obesidade como um 

assunto importante, desde que pacientes obesos cada vez são mais identificados 

como propensos a evoluírem para hipertensão, diabetes ou até mesmo para uma 

síndrome metabólica além de depressão e alterações da autoestima.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

Através da realização do diagnóstico situacional foi possível a identificação da 

situação existente, apontando fatos históricos, estrutura física, fluxos de trabalho entre 

outros. Ainda, foi realizada a análise epidemiológica da comunidade, assim como a 

sinalização de quais as necessidades que são enfrentadas pela a equipe e seus 

profissionais no dia a dia no trabalho. 

Uma vez realizada a análise, a equipe percebeu a importância do conhecimento 

da realidade existente, como norteador das projeções de trabalho, o que permite 

enfrentar situações reais e particulares. Dessa maneira, foram selecionados os 

seguintes “nós críticos” relacionados à alta incidência de obesidade dos usuários da 

UBS Recanto dos Buritis I. 

• Hábitos alimentares incorretos; 

• Fatores socioeconômicos e demográficos. 
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6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 
Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Incidência de Obesidade”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Recanto dos 

Buritis I, do município Rio Branco, estado do Acre. 

Nó crítico 1  Hábitos alimentares incorretos 

Operação (operações)  Estabelecer práticas saudáveis de alimentação. 

Projeto  Alimentação saudável. 

Resultados esperados  Reduzir em mais de 45% o número de obesos da população 

atendida pela UBS. Implementar ações sistemáticas de 

educação à população. 

Produtos esperados  Incorporação de ações de promoção permanente como parte 

da rotina de atividades da equipe com a população. 

Recursos necessários  Estrutural: determinar profissional permanente para a 

realização de ações e acompanhamento da população. 

Cognitivo: Informações atualizadas sobre o tema. 

Político: convocação da comunidade 

Financeiro: recursos para impressão de cartazes para 

distribuir à população  

Recursos críticos  Estrutural: falta de um profissional com dedicação exclusiva 

para as atividades. 

Político: Envolvimento participativo da gestão local e de 

lideranças comunitárias que incentivem a realização do 

trabalho. 

Financeiro: verbas reduzidas pela prefeitura para esse tipo de 

finalidade. 

Controle dos recursos críticos  Secretaria Municipal de Saúde 

Ações estratégicas  Reuniões para discussão e debate de ações com a 

participação de representações da gestão local assim como 

da liderança comunitária, a fim de que exista envolvimento no 

desejado. 

Prazo  6 (seis) meses. 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das ações  

Médica da equipe 

Enfermeira da equipe 

Processo de monitoramento 

e avaliação das ações  

A cada 3 (três) meses. 
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Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Incidência de Obesidade”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Recanto dos 

Buritis I, do município Rio Branco, estado do Acre. 

 

 
 

Nó crítico 2  Fatores socioeconômicos e demográficos. 

Operação (operações)  Oferecer orientações baseadas em bons hábitos alimentares. 

Projeto  Para nos alimentar melhor e balanceado.  

Resultados esperados  Reduzir em mais de 45% o número de obesos da população 

atendida pela UBS. Implementar ações sistemáticas de educação 

à população. 

Produtos esperados  Incorporação de ações de promoção permanente como parte da 

rotina de atividades da equipe com a população. 

Recursos necessários  Estrutural: determinar profissional permanente para a realização de 

ações e acompanhamento da população. 

Cognitivo: Informações atualizadas sobre o tema. 

Político: convocação da comunidade 

Financeiro: recursos para impressão de cartazes para distribuir à 

população  

Recursos críticos  Estrutural: falta de um profissional com dedicação exclusiva para 

as atividades. 

Político: Envolvimento participativo da gestão local e de lideranças 

comunitárias que incentivem a realização do trabalho. 

Financeiro: verbas reduzidas pela prefeitura para esse tipo de 

finalidade. 

Controle dos recursos 

críticos  

Secretaria Municipal de Saúde 

Ações estratégicas  Reuniões para discussão e debate de ações com a participação de 

representações da gestão local assim como da liderança 

comunitária, a fim de que exista envolvimento desejado. 

Prazo  6 (seis) meses. 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações  

Médica da equipe 

Enfermeira da equipe 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações  

A cada 3 (três) meses. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

De acordo com os estudos conduzidos sobre a problemática da obesidade 

na população atendida pela UBS Recanto dos Buritis I, conseguiu-se entender a 

evolução desta doença assim como os principais fatores que condicionam sua 

evolução, de maneira que possibilitou a elaboração e realização de ações de saúde 

específicas. 

Nesse contexto, foi possível avaliar que o processo de conscientização da 

população sobre seus hábitos alimentares, bem como o aproveitamento das 

ferramentas oferecidas pela equipe multiprofissional de saúde da UBS, será crucial 

para melhorar os hábitos e costumes de vida visando o alcance de melhores índices 

de qualidade em saúde.  

Com o desenvolvimento deste trabalho, percebeu-se a importância da 

conscientização dos usuários, o que exigirá mais sistematicidade na realização de 

atividades e conscientização das famílias, da comunidade em seu entorno sobre as 

consequências desfavoráveis dos maus hábitos alimentares e estilos de vida 

inadequados na sua vida futura.  

Nesse sentido, o incentivo à reflexão utilizando técnicas educativas de forma 

permanente se torna uma ferramenta fundamental para que a equipe de saúde 

trabalhe focada para o reconhecimento dos riscos para a saúde, a importância da 

alimentação saudável e a atividade física constante e consciente dos usuários.  

É importante salientar que o plano de ação poderá servir como ponto de 

partida para outros profissionais de saúde que atuam na atenção básica, assim como 

sua implementação permanente dentro da rotina de trabalho da equipe. 
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