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RESUMO  

 
A obesidade e o sobrepeso constituem um problema que frequentemente está 
associado a outras doenças, seja na sua gênese ou atuando como um fator de 
complicação e que tem implicações orgânicas e psíquicas, seja pelo fato de 
aumentar o risco cardiovascular ou a diminuição da satisfação com a imagem 
corporal, predispondo a alterações e transtornos do humor. A prevalência de 
pessoas com excesso de peso vem crescendo rapidamente no mundo, sendo 
considerada um importante problema de saúde pública. A Atenção Primária, com 
suas Unidades Básicas de Saúde, apresenta uma necessidade de atuar na 
abordagem e tratamento dos usuários com excesso de peso. Este estudo tem como 
objetivo principal elaborar um projeto de intervenção para prevenção, controle e 
tratamento da obesidade na Estratégia Saúde da Família Colônia, do município de 
Ubá, Minas Gerais. E para isso foi realizado primeiramente um diagnóstico 
situacional da comunidade adscrita pela Estratégia Saúde da Família Colônia, 
constatando como principal problema o elevado número de usuários obesos e com 
sobrepeso. Em seguida, foi esquematizado o Planejamento Estratégico Situacional 
da unidade em questão, obedecendo todos os passos estabelecidos. A partir do 
problema priorizado, foram definidos os nós críticos para a tentativa de resolução do 
problema em questão e dessa forma, elaborado o plano de ação. Também foi 
realizada uma revisão bibliográfica acerca do assunto abordado usando como 
descritores principais: Obesidade, Atenção Primária à Saúde. Prevenção. Promoção 
da Saúde. 
 
Palavras-chave: Obesidade. Atenção Primária à Saúde. Prevenção. Promoção da 
Saúde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
  

 
 

 
ABSTRACT  

 
Obesity and overweigth cause a problem that´s is often associated with other 
illnesses, whether their illnee or performance as complicating fator and wich have 
organic and psychic implications, either by  increasing cardiovascular risk or by 
causing a loss of quality with a body image, predisposing to mood changes and 
disordes. The prevalence of overweigth people is growing rapidly in the world, being 
consideres an importante public health problem. Primary Care, with is Basic Health 
Unites, presentes a need for action in the approach and treatment of overweight 
users. This study has main objective to elaborate na intervention Project for 
prevention, control and treatment of obesity in the Family Health Strategy Colônia, 
city Ubá, Minas Gerais. And for that, a situational diagnosis of the community 
registerde by the Colônia Family Strategy was carried out, finding as the main 
problem or the largest number of obese and balanced users. Thes, it was outline or 
the Situational Strategic Planning of the unit in question, obeying all the defined 
steps. From the prioritized problem, the following criteria were selected for na attempt 
to solve a problem in question and, thus, na elaborated or action plan. A bibliografic 
review on the subject was also carried out using the following main descriptors: 
Obesity, Primary Health Care. Prevention. Health promotion.  
 

Keywords: Obesity. Primary Health Care. Prevention. Health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Aspectos gerais do município 
 

A cidade de Ubá foi fundada em 1841 como povoado e oficializada como município 

em 1857. Ela pertence à Zona da Mata Mineira, no estado de Minas Gerais, possui 

um clima tropical e altas temperaturas, possui uma densidade demográfica de 

249,16 hab/km2 e conta com uma população estimada em 2019 de 115.552 pessoas 

(IBGE, 2017).  

 

O salário médio da população é 1,8 salários mínimos, sendo que 26,2% está 

ocupada. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos é de 97% e o índice de 

analfabetismo da população geral é de 5,8%, segundo o plano municipal de saúde. 

A mortalidade infantil é de 15,85 óbitos por nascidos vivos e em 2016 houveram 3,2 

mil internações por mil habitantes (IBGE, 2017). 

 

O abastecimento de água da cidade é realizado pela Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (COPASA), recebendo tratamento convencional e a energia elétrica é 

distribuída pela Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S/A (ENERGISA) 

atendendo à 99,05% do município (UBÁ, 2013). 

 

Ubá é a segunda principal cidade da zona da mata mineira, assim como o segundo 

centro industrial e comercial, possuindo um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 

22.023,63 e possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,724 (IBGE, 

2017). 

 

A indústria desempenha o papel mais importante na economia do município, 

principalmente na fabricação de móveis e de vestuário e calçados. A cidade é o 

maior polo moveleiro do estado de Minas Gerais e o terceiro do país, além de se 

firmar também como polo regional de confecção (UBÁ, 2013). 
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1.2 O sistema municipal de saúde  
 

O município de Ubá apresenta 58,82% de cobertura da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e 17,50% de cobertura da Estratégia de Saúde Bucal (ESB - 

Modalidade 1). São 18 equipes da ESF e cinco equipes da ESB. Das 16 Unidades 

de Atenção Primária à Saúde (UAPS) em funcionamento no município, nove são 

mistas e sete atendem somente à ESF (UBÁ, 2013). 

 

A atenção secundária conta com uma Policlínica Regional, Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), serviços voluntários, Consórcio de Saúde Municipal, Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e Policlínica Odontológica (UBÁ, 2013). A 

atenção terciária possui quatro hospitais: Santa Isabel, São Vicente, São Januário e 

a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), como referência para 

rede de urgência/ emergência e internações (UBÁ, 2013). 

 

A assistência farmacêutica de Ubá é feita através do programa farmácia de Minas e 

utiliza o Sistema Integrado de Assistência Farmacêutica (SIGAF) para compras de 

medicamentos. O município aderiu à implantação de mais uma unidade do programa 

farmácia de Minas, que tem como finalidade a distribuição de medicamentos não 

controlados (receituário comum).  

 

Existe um Centro de Informação em Saúde onde estão reunidos os seguintes 

sistemas: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) Sistema de Pré-natal 

(SISPRENATAL) que faz o acompanhamento de todas as gestantes que fazem 

acompanhamento pré-natal nas ESF e nos hospitais de Santa Izabel, São Vicente 

de Paulo e São Januário, bem como consultas puerperais. Existem também: O 

sistema onde são cadastrados e acompanhados pacientes hipertensos e diabéticos 

(HIPERDIA), Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), Sistema de 

acompanhamento de mulheres que tiveram alguma alteração nos resultados dos 

exames citopatológicos, bem como aqueles que já tiveram o diagnóstico de câncer 

de colo uterino (SISCOLO) e por último o Sistema de acompanhamento de mulheres 

que tiveram alguma alteração nos resultados das mamografias bem como mulheres 

que estão com câncer de mama do município (SISMAMA) (UBÁ, 2013). 
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1.3 Aspectos da comunidade Padre Damião   
 

A comunidade colônia Padre Damião está localizada na rodovia Ubá-Juiz de Fora no 

quilometro 06 e foi fundada em 15 de dezembro de 1945, para isolamento forçado e 

internação compulsória de portadores de hanseníase, oriundos de todos os estados 

brasileiros. As crianças ao nascer eram levadas para Educandário Carlos Chagas na 

Cidade de Juiz de Fora. No ano de 1968, a lei foi revogada e começou a surgir o 

povoado ao redor da colônia, onde os moradores começaram a construir casas para 

suas famílias (UBÁ, 2013).  

 

Atualmente a colônia conta com uma população de aproximadamente 2.539 

habitantes sendo composta por cinco micro áreas.  Em relação aos recursos 

existentes dentro da comunidade destacam-se: a Casa de Saúde Padre Damião, o 

hospital de referência em hanseníase na região, gerido pela FHEMIG. A instituição 

oferece serviços ambulatoriais em reabilitação com atendimento multidisciplinar em 

reabilitação física e especialidades como cardiologia, dermatologia, pediatria, 

ginecologia, clínica médica e ortopedia, além de atendimento 24 horas de urgência. 

Sua área de abrangência auxilia na assistência em saúde de toda região de colônia, 

facilitando o acesso da população local à saúde gratuita. Além da FHEMIG, a 

comunidade também conta com dois Centros Comunitários, dois Centros Esportivos, 

um pró-jovem e 16 igrejas. 

 

Há 612 famílias cadastradas pela equipe de saúde, os dados das duas micro áreas 

descobertas são de 2016. Na região existem duas escolas responsaveis pela taxa 

de cobertura de 100% entre as 217 crianças de 7 a 14 anos e 88,77% das pessoas 

de 15 anos ou mais. Apenas 26,27% das pessoas tem plano de saúde, 4,42% estão 

inscritas no Programa Bolsa Família e 2,55% no CadÚnico.  

Dentro dos dados coletados sobre saneamento básico pode-se destacar que o 

abastecimento de água da população ocorre por meio de poços artesianos e semi-

artesianos localizados nas residências, a coleta de lixo é feita pela Prefeitura 

Municipal de Ubá na maior parte da área e uma pequena parte é descartada em 

terrenos baldios. O esgoto é despejado no córrego que corta o povoado ou em 

fossas sépticas. 
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Em relação a faixa etária e o total de homens e mulheres na área de abrangência 

estão descritos no quadro 1.  

 

Quadro 1- Cadastro da população da área de abrangência da ESF Colônia, Ubá, 

MG, segundo a faixa etária e o sexo. 

FAIXA 

ETÁRIA/ANO* 

MASCULINO FEMININO   TOTAL 

< 1  8 9 17 

1-4  29 34 63 

5-14  107 110 217 

15-19  61 70 131 

20-29  113 141 224 

30-39  108 99 207 

40-49  109 119 228 

50-59  98 84 182 

60-69 53 66 119 

70-79  43 49 92 

≥ 80 11 28 39 

TOTAL 740 779 1519 
Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
*Dados somente das áreas cobertas por agentes comunitários de saúde 
 

Em relação as doenças mais prevalentes da população no ano de 2019 destacam-

se as doenças crônicas, como diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) (Quadro 2). Foram 110 internações por causas variadas, mas principalmente 

por complicações de câncer, pneumonia, cardiopatias, descompensação de DM e 

HAS e partos. As doenças de notificação foram principalmente diarreia, dengue e 

conjuntivite. 

 

Já em relação aos óbitos, foram seis por infarto agudo do miocárdio (IAM), quatro de 

causa indeterminada, cinco de câncer (leucemia, mama, pulmão, cabeça e pescoço, 

cerebral), dois de acidente vascular encefálico (AVE), um de fibrose cística e um de 

complicações renais.  
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Quadro 2- Principais doenças que acometeram a população da área de abrangência 

da ESF Colônia, Ubá, MG em 2019. 

Condição de Saúde em 2019 Quantitativo 

(nº) 

Gestantes 18 

Hipertensos 294 

Diabéticos 89 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC, enfisema) 

10 

Pessoas que tiveram Acidente Vascular Cerebral - AVC 8 

Pessoas que tiveram infarto 2 

Pessoas com doença cardíaca 16 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 17 

Pessoas com hanseníase 1 

Pessoas com tuberculose 0 

Pessoas com câncer 7 

Pessoas com sofrimento mental 19 

Acamados 4 

Fumantes 50 

Pessoas que fazem uso de álcool 110 

Usuários de drogas 16 
Fonte: Elaborado pelo auto (2019).  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Colônia  
 

A ESF Colônia foi inaugurada em 2004, atende uma população estimada de 2.539 

habitantes sendo composta pelas seguintes áreas: Colônia Padre Damião, Povoado 

São Domingos, Povoado Boa Vista, Quebra-coco, Ligação, Córrego São Domingos 

e Córrego das Costas. 

 

A unidade de saúde da ESF Colônia está localizada no povoado São Domingos e 

fica um pouco distante do centro da comunidade e não tem um acesso muito fácil 

para a maioria dos moradores da área. Funciona em uma casa alugada que foi 

adaptada para ser unidade de saúde, mas é pequena e não comporta a quantidade 

de pessoas que necessitam de atendimento na unidade.  

 

A unidade possui três consultórios pequenos, não têm pia, as salas de vacina e 

curativo são feitas com divisória, a recepção é pequena, comportando apenas três 



11 
 

 
 

cadeiras. As atividades com a população e grupos operativos são realizadas na 

garagem que possui um espaço reduzido. A mesa ginecológica está quebrada, 

dificultando a realização de preventivos e fica na mesma sala que o armário de 

medicações, portanto os horários de preventivos somente podem ser marcados no 

horário que a técnica de enfermagem, que distribui medicações, está em visita 

domiciliar. Não existem materiais para realizar pequenas cirurgias e não tem como 

fazer esterilização de materiais na unidade, pois falta Central de Material 

Esterilizado.  

 

O prontuário clínico eletrônico está sendo implantado, mas ainda não está 

interligado com as outras unidades. O cartão de identificação dos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é cadastrado pelos agentes comunitários de saúde 

(ACS).  

 

1.5 A ESF da Colônia 
 

A equipe é formada por uma enfermeira (coordenadora, responsável técnica da 

unidade), uma médica, duas técnicas em enfermagem, três ACS e uma auxiliar de 

serviços gerais. 

  

Na área de abrangência não existe água tratada, as principais doenças crônicas não 

transmissíveis são HAS, DM e obesidade, muitos usuários tem sequelas de 

hanseníase e existe um aumento crescente em uso de drogas ilícitas na 

comunidade.  

A equipe tem feito orientações sobre cuidados para filtrar a água antes de consumir, 

orientações sobre dieta e atividade física, uso correto de medicações, cuidados com 

a pele e feridas. As orientações acontecem durante os atendimentos médicos e de 

enfermagem.  

 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) disponibiliza nutricionista e psicólogo 

de 15 em 15 dias para suporte. Os ACS têm temas mensais para passar aos 

usuários durante as visitas domiciliares. Para os usuários com dificuldade em tomar 

suas medicações (analfabetos, idosos, baixa cognição), as medicações são 

separadas semanalmente, individualizadas por dia e horário em saquinhos com 
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desenhos de sol, lua e prato. As áreas rurais são distantes do posto de saúde e 

recebem atendimentos nas igrejas de cada micro área uma vez por semana. A 

equipe também está fazendo a estratificação de risco da população. 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da ESF Colônia 
 

A unidade de saúde da ESF Colônia funciona das 7:00 horas às 16:00 horas, de 

segunda-feira a sexta-feira. O atendimento médico é realizado das 8:00 horas até às 

16:00 horas, de segunda-feira à quinta-feira. A manhã de quarta-feira é separada 

para atendimento rural em igrejas dos povoados e a manhã de terça-feira para 

atendimento domiciliar nas áreas urbanas. Às segundas-feiras, as quartas-feiras e 

as quintas-feiras na parte da tarde são realizados atendimentos de demanda 

agendados. Nas quintas-feiras na parte da manhã é realizado o HIPERDIA. Nas 

terças-feiras pela manhã é realizada a reunião de equipe por uma hora, duas horas 

de atendimento domiciliar e duas horas de grupo de pré-natal. 

 

As técnicas de enfermagem e enfermeira fazem revezamento de horário de almoço 

e de visitas domiciliares para que sempre tenha profissional da enfermagem para 

atendimento e realização de procedimentos (triagem, acolhida, vacinas, curativos, 

aferição de glicemia capilar e pressão). As técnicas se revezam na distribuição de 

medicamentos à população. Os ACS e a equipe de enfermagem fazem rodízio para 

cobrir a recepção quando não há recepcionista (horário de almoço, faltas ao 

trabalho, férias). Os ACS realizam suas visitas em parte do período da manhã e 

tarde. A equipe faz reuniões semanais durante uma hora nas manhãs de terça feira, 

onde são discutidas ações programáticas a serem feitas, problemas da área e 

dificuldades encontradas pelos profissionais durante o atendimento à população.  

 

Todo mês é escolhido um tema para educação em saúde e os usuários são 

chamados à unidade para um encontro, onde são feitas palestras sobre o tema 

escolhido e depois é aberto um bate papo entre usuários e a equipe de saúde. No 

mês de outubro de 2019 os temas foram climatério, câncer de mama e colo de útero 

e em novembro o tema foi câncer de próstata.  

 

O acolhimento é feito por todos os profissionais da equipe, mas principalmente pela 

enfermeira e técnica de enfermagem e acontece em todos os horários de 
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atendimento. A demanda espontânea passa por triagem da enfermagem e é 

encaixada no atendimento médico de acordo com a urgência. Se durante os 

atendimentos de enfermagem (curativos, preventivos, vacinas e teste do pezinho) 

são observadas algumas dificuldades ou alterações, as avaliações médicas são 

solicitadas e agendadas, as consultas são feitas de acordo com a necessidade. A 

educação permanente é feita esporadicamente com palestras ofertadas pela 

prefeitura para todos os profissionais das equipes da ESF. 

 

1.7 O dia a dia da equipe da ESF Colônia 
 

O atendimento na ESF Colônia é feito através de consultas agendadas, em sua 

maioria. Os programas e grupos operativos são incipientes, existe um horário 

reservado para atendimento do HIPERDIA, mas funciona como atendimento 

individual e não como grupo. Existe um horário reservado para pré-natal e 

puericultura, mas no momento somente há uma gestante e duas crianças em 

acompanhamento. 

 

A população tem uma procura maior no posto de saúde para vacinas, trocas de 

receitas, demandas espontâneas e pedidos de exames e encaminhamentos. O perfil 

de consultas tem começado a mudar a partir do esforço da equipe em começar um 

trabalho de cuidado continuado, com adesão principalmente de diabéticos e 

hipertensos. Os grupos de pré-natal e puericultura estão em formação, mas é um 

projeto em médio prazo. A cobertura vacinal de crianças é de 100% e de adulto em 

torno de 70%. A qualidade do cuidado ainda não é ideal, pois a ESF não consegue 

atingir grupos e as ações ainda são incipientes devido à baixa adesão dos usuários. 

A população mantém as crenças arraigadas em um atendimento curativo e 

centradas no médico, portanto o peso das orientações dos profissionais não 

médicos é muito menor. E as orientações e educação em saúde são feitas 

praticamente de forma individual em consultas médicas.  

 

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

passo)  
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A equipe da ESF Colônia deliberou durante a reunião de equipe, por estimativa 

rápida, que os principais problemas de saúde na área de abrangência são HAS, DM, 

obesidade, abuso de benzodiazepínicos, falta de saneamento básico (água e 

esgoto), violência ligada ao tráfico de drogas e sequelas de hanseníase. Decidiu-se 

que HAS e DM já estavam sendo abordadas durante o grupo operativo de 

hipertensos e diabéticos, o HIPERDIA. 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Após a identificação dos problemas mais prevalentes no território de abrangência 

pela equipe da ESF Colônia, foi realizada a importância, a urgência, a capacidade 

de enfrentamento e a priorização (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à ESF Colônia, do município de Ubá, Minas 

Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização***

* 

Obesidade Alta 8 Parcial 1 

HAS/DM Alta 7 Parcial 1 

Uso indiscriminado 

de 

benzodiazepínicos 

Alta 6 Parcial 2 

Falta de saneamento 

básico 

Alta 5 Fora 3 

Violência Alta 6 Fora 4 

Sequelas hanseníase Alta 2 Parcial 5 
Fonte: Elaborado pela autora (2019).  
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

Todo dia surgem notícias sobre a necessidade de praticar atividade física e alterar 

os comportamentos alimentares, como forma de melhorar a qualidade de vida. 

Porém, neste domínio, a informação por muito pertinente que seja não é suficiente 

para provocar a mudança de hábitos e a adoção de novos comportamentos. 

 

A obesidade é considerada um problema de saúde pública não somente no Brasil, 

mas em todo o mundo, principalmente na última década. É uma doença multicausal, 

relacionada a alterações nutricionais, ao sedentarismo, a fatores genéticos, 

psicológicos e socioeconômicos (RAMOS et al., 2014). 

 

O aumento de sua incidência está distribuído em quase todas as raças, acomete 

principalmente a população de 25 a 44 anos, em ambos os sexos, no entanto há 

uma maior prevalência entre as mulheres, prejudicando sua fertilidade, complicações 

na gestação e no parto (RECH et al., 2016). 

  

Por isso, o projeto de intervenção é justificado pela alta prevalência de obesidade na 

população adulta adscrita da ESF Colônia, observada durante os atendimentos da 

unidade de saúde.  

 

Não existem estudos sobre o sobrepeso e a obesidade nesta comunidade, o 

trabalho proposto é exequível visto que atende às necessidades da população, é 

importante para a saúde pública, os atores envolvidos são favoráveis à sua 

execução, haverá apoio da comunidade, e corresponde-se com os planos e políticas 

do SUS. Este estudo poderá contribuir para a promoção da qualidade de vida, 

norteando a direção de ações de intervenção e elaboração de estratégias mais 

efetivas para a prevenção do sobrepeso e da obesidade nessa população. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 

 
Elaborar um projeto de intervenção para prevenção, controle e tratamento da 

obesidade no ESF Colônia, do município de Ubá, Minas Gerais 

 

3.2 Objetivos específicos 

 
Realizar uma avaliação inicial dos pacientes com sobrepesos e obesidade, segundo 

Índice de Massa Corporal (IMC) mediante a formula IMC= peso (Kg)/ altura(m2).  

 

Desenvolver ações de saúde para elevar o nível de conhecimento da população em 

estudo sobre essas doenças e promover a prática de alimentação saudável, assim 

como promover a prática de exercício físico.  

 

Realizar acompanhamento e tratamento oportuno aos pacientes em estudo.  

 

Realizar um diagnóstico nutricional final dos pacientes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 

 
 

4 METODOLOGIA 
 

O tema escolhido foi baseado no método de estimativa rápida, por meio de reunião 

com a equipe da Colônia, para definirmos o problema a ser trabalhado, aquele que 

atendesse aos critérios de rápida melhora com forte impacto na saúde, e que sua 

prevalência fosse elevada na comunidade. Para tanto, foi utilizado um diagnóstico 

situacional da população e características do Município. 

 

O plano de ação foi elaborado seguindo o método de Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), conforme Faria, Campos e Santos (2018) em que depois de 

escolhido o problema mais prevalente na unidade de saúde, ele será em seguida 

descrito, explicado e serão identificados os “nós críticos”, bem como os recursos 

críticos necessários para a realização das operações e, por fim, definir os atores que 

controlam esses recursos críticos. 

 
O próximo passo, para subsidiar o plano de intervenção, foi fazer um levantamento 

bibliográfico acerca do assunto estudo utilizando os descritores em ciências da 

saúde como: Obesidade, Atenção Primária à Saúde, Prevenção, Promoção da 

Saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

5.1 Obesidade: aspectos epidemiológicos  
 

Atualmente, podemos perceber que a população brasileira vem sofrendo transições 

sociais, econômicas, biológicas e culturais em vários aspectos de sua vida. Nesta 

perspectiva, citamos a transição demográfica que, comprovadamente, aumentou a 

expectativa de vida e, consequentemente, o número de idosos. Além disso, observa-

se a transição epidemiológica notadamente com a diminuição de doenças 

infecciosas devido ao avanço de medicamentos antibióticos e o investimento no 

saneamento básico, contrapondo-se ao aumento das doenças crônicas, obesidade, 

diabetes e hipertensão. Cabe ressaltar a transição nutricional, que diminuiu 

consideravelmente a desnutrição, mas aumentou os casos de obesidade (ALMEIDA 

et al., 2017). 

 

A obesidade é uma doença epidêmica mundial, sendo considerada uma das 

doenças com alto índice de mortes no mundo, condicionada principalmente pelo 

perfil alimentar e a falta de atividade física. Essa doença é uma das principais 

causas de mortes precoce no mundo e responsável pelo aumento do risco de 

doenças crônicas e degenerativas e de sofrimento biopsicossocial, sendo um fator 

de risco para doenças como problemas cardiovasculares, HAS, DM e depressão 

(BRASIL, 2014a).  

 

Segundo dados nacionais, o crescimento do número de pessoas com sobrepeso e 

obesidade é considerado um problema de saúde pública nacional, que gera altos 

custo em saúde e aumento da morbimortalidade. Segundo o Ministério da Saúde, 

em 10 anos, a prevalência da obesidade passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 

2016, atingindo quase um em cada cinco brasileiros (ABESO, 2019). 

 

Conhecer as peculiaridades de cada região, no que diz respeito à obesidade, é 

extremamente importante para individualizar a forma de combate, os meios e 
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recursos disponíveis para serem empregados em casos e situações prioritárias 

(SANTOS et al, 2012). 

 

No Brasil, os gastos com obesidade e outras doenças a ela relacionadas são 

semelhantes aos percentuais gastos em países desenvolvidos. Todavia, em tais 

países, o valor atribuído à saúde e bem maior que o aplicado no Brasil. Por isso, 

exigem-se providências em vários segmentos para o combate ao sobrepeso e 

obesidade, que além de contribuir para uma questão de saúde pública, podem 

reduzir os gastos gerados pelo tratamento e acompanhamento dos pacientes 

acometidos (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

5.2 Obesidade: definição 
 
A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal em um nível que compromete a saúde dos indivíduos, acarretando 

prejuízos tais como alterações metabólicas, dificuldades respiratórias e do aparelho 

locomotor (DRUMMOND, 2012).  

 

A definição para obesidade baseia-se nas medidas antropométricas- peso 

(quilograma) /altura2 (metros), o que caracteriza o IMC. Além disso, a definição de 

obesidade central também leva em consideração a medida da circunferência 

abdominal. A classificação da obesidade segue um padrão de acordo com níveis de 

IMC (Quadro 4). 

 

Além de estar diretamente relacionada com o aumento do fator de risco para 

enfermidades tais como dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes melito 

tipo II e alguns tipos de câncer. A obesidade é uma doença integrante do grupo de 

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, sendo considerada uma epidemia mundial, 

presente tanto em países desenvolvidos, como em desenvolvimento 

(WANNMACHER, 2016). 
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Quadro 4- Classificação do estado nutricional para adultos de 20 a 60 anos, de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

PESO IMC 

Baixo peso < 18,5kg/m² 

Eutrófico 18,5 a 24,9kg/m² 

Sobrepeso 25 a 29,9kg/m² 

Obesidade 

Grau 1 
 

30 a 34,9 kg/m² 

Grau 2 35 a 39,9 kg/m² 

Grau 3 ≥ 40kg/m² 

Fonte: OMS (2012). 

5.3 Obesidade: medidas terapêuticas 
 
Na atenção primária à saúde, deve-se ater a possíveis causas orgânicas para 

obesidade. Podemos citar como exemplos hipotireoidismo, acromegalia, síndrome 

de Cushing, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, alguns 

medicamentos obesogênicos (corticóides, insulina, etc) (ANDRADE, 2016).  

  

O tratamento envolve medidas como mudanças de estilo de vida, dieta, fármacos, 

psicoterapia. O tratamento comportamental é uma técnica terapêutica com efetivo 

benefício na perda de peso. Terapias em grupos baseadas em técnicas 

comportamentais tem efeito similar quando comparadas a orientações individuais 

(ANDRADE et al., 2012). 

 

O tratamento farmacológico é adjuvante ao tratamento não farmacológico, sendo 

que este é superior e essencial para o êxito do tratamento. O uso de medicamentos 

está indicado para pacientes com IMC >30 kg/m² e para aqueles com IMC entre 27 e 

29,9 kg/m² com morbidades associadas que não atingiram a meta em seis meses 

com as modificações comportamentais. A cirurgia bariátrica é indicada aos pacientes 
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que apresentarem IMC ≥ 40 kg/m² ou ≥ 35 kg/m² associado à comorbidades quando 

o tratamento conservador por dois anos falhar na perda sustentada de peso 

(Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 

ABESO, 2019). 

5.4 Obesidade: o papel da Rede de Atenção à Saúde 
 
Segundo Brasil (2014b), a Atenção Básica de Saúde deve contribuir para reforçar a 

necessidade do autocuidado, o empoderamento do indivíduo assim como a 

aquisição e implementação de políticas públicas que favoreçam tais indivíduos. 

Partindo desses conceitos iniciais, a contínua monitorização e identificação dos 

casos, a organização da oferta de cuidado e estratificação de risco, devem ser 

realizadas de forma sistemática por meio da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), 

mesmo naqueles indivíduos que já alcançaram o peso ideal (BRASIL, 2014b).  

 

A VAN deve participar de todas as consultas agendadas ou espontâneas da Atenção 

Básica, as medidas de peso e altura devem ser rotineiramente realizadas, além de 

obter informações sobre hábitos alimentares não saudáveis (BRASIL, 2014b).  

  

Os profissionais de saúde devem estar capacitados e sensibilizados para a captação 

dos usuários, entendendo que o excesso de peso é um agravo à saúde, com grande 

repercussão no desenvolvimento de outras doenças crônicas e que o 

acompanhamento e tratamento desse quadro deve ser realizado na Atenção Básica 

(ANDRADE et al., 2012). 

 

A prevenção e o controle da obesidade devem ser realizados de forma articulada 

com a Rede de Atenção à Saúde (RAS), provendo um suporte ao paciente de forma 

continuada, objetivando alcançar e manter níveis satisfatórios de peso corporal. Para 

isso, a Intersetoralidade e a Interdisciplinaridade, ou seja, outros setores ou 

profissionais além do setor saúde, são fundamentais para o acompanhamento do 

paciente, uma vez que o problema envolve múltiplos fatores determinantes (BRASIL, 

2014a).  

 

A ampliação dos saberes acerca da complexidade da temática permite uma melhor 

oferta de cuidado. Nesse sentido, foi incorporada à Atenção Primária à Saúde os 
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Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), configurando equipe multiprofissional. 

Em que pese os multifatores que estão associados à obesidade, tornando-a uma 

doença complexa, que requer intervenções em vários segmentos e não apenas na 

área da saúde (RECH et al., 2016).  

As Unidades de Atenção Básica possuem função e posição bastante estratégicas 

para a prevenção e tratamento da doença, considerando sua proximidade com as 

pessoas e as famílias que compõem as comunidades que são assistidas pelo 

serviço. Estes serviços estão diretamente em contato com os “multifatores”, podendo 

identificá-los e tratá-los, contribuindo para a reversão do quadro apresentado. A 

atenção básica, por competência, deverá nortear a rede de assistência à saúde para 

a solução do problema (ANDRADE, 2016). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
A obesidade se destacou principalmente durante consultas médicas e conhecimento 

da área pela equipe, pois todos os pacientes são pesados e medidos para se 

calcular o IMC antes das consultas. E foi observado que obesidade grau I (IMC de 

30 até 34,9) era muito frequente, mas em uma população com 2500 pessoas 

também existiam muitas com obesidade grau II (IMC> 40), inclusive quatro pessoas 

com peso acima de 200 quilos que não puderam ser pesadas pelo limite da 

capacidade da balança.  

 

Avaliando dados disponíveis no ESUS, descobriu-se que não haviam dados 

suficientes sobre o número de pessoas com sobrepeso e obesidade na população 

adscrita. Não são exigidos esses dados pelo sistema atual. A equipe se propôs a 

fazer levantamento do número exato por revisão sistemática dos prontuários de 

pessoas que foram atendidas nos últimos cinco meses e pesar e medir todas as 

pessoas que procurarem a unidade, independente do motivo, para gerar dados para 

iniciar a elaboração de um plano de intervenção.  

 

Os ACS também irão coletar esses dados (peso e altura) durante suas visitas e 

serão incluídos nas fichas de produção mensal. As pessoas das duas micro áreas 

descobertas de ACS serão avaliadas quando forem à unidade de saúde. Atualmente 

a ESF Colônia ainda não tem dados completos sobre o problema, mas das 1500 

pessoas cadastradas (apenas as que possuem ACS), 280 são obesas. Em dois 

meses de atendimento médico foram atendidas 78 pessoas com obesidade, o que 

chamou atenção da equipe de saúde da ESF Colônia. No mesmo período foram 

atendidos, 254 hipertensos, 76 diabéticos e 61 com transtornos psiquiátricos, A 

unidade só possui uma estimativa de hipertensos e diabéticos, mesmo assim, 

incompleta. 
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A seguir o quadro 5 demonstra os dados coletados através de consultas e revisão 

de prontuários no período de julho de 2019 a janeiro de 2020.      

 

Quadro 5 – índice de Massa Corporal (IMC) obtidos dos prontuários no período de 

julho de 2019 a janeiro de 2020 de usuários da ESF Colônia, Ubá, MG.  

Faixa etária Normal Sobr 
F 

Sobr 
M 

Obs 
I 
F 

Obs 
I 
M 

Obs 
II 
F 

Obs 
II 
M 

Obs 
III 
F 

Obs 
III 
M 

Sem 
dados 

0-12 anos 346 1 2 0 2 0 0 0 0 882 

13-18 anos 117 10 5 1 0 0 0 1 0 

19-59 anos 363 141 152 91 49 40 17 28 7 

>60 anos 90 44 40 28 26 10 4 7 0 

Sobr: sobrepeso, Obs I: obesidade grau 1, Obs II: obesidade grau 2, Obs III: obesidade grau 3. 
F: Feminino 
M: Masculino 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

A população, em sua maioria, possui uma alimentação rica em carboidratos e 

gorduras, um consumo reduzido de frutas e vegetais. Culturalmente a dieta é 

baseada em arroz, feijão, angu e alguma carne frita, principalmente de porco. Na 

área não existe mercados com produtos perecíveis (frutas e verduras) para compra, 

alguns produtores rurais vendem seus produtos em carros nas ruas, mas não seria 

suficiente para todas as pessoas da área. As pessoas não têm o hábito de praticar 

atividades físicas regulares, são sedentárias. Existe na área um grande número de 

pessoas tabagistas, etilistas e usuários de drogas ilícitas.  Esses hábitos geram 

aumento da obesidade, dislipidemia, hipertensão, diabetes.  

 

A equipe passou por trocas repetidas de médicos e cada profissional que atuava na 

ESF conduzia o trabalho de forma diferente, dificultando ações a médio e longo 

prazo. Culturalmente o paciente tem mais confiança na conduta médica que na de 

outros profissionais da área da saúde, portanto, se o médico não trabalha em 

conjunto com a equipe, a adesão da população às ações preventivas da ESF é 

pequena. Existe uma grande procura por consultas de demanda espontânea, 
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gerando mal controle de doenças crônicas. A falta de ACS em duas micros áreas 

também dificulta o acompanhamento da população. Esses fatores geram uma 

dificuldade em fazer estratificação de risco e analisar dados para planejamento de 

ações da ESF. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 
Os nós críticos para essa problematização são: 

• hábitos de vida não saudáveis,  

• educação em saúde e educação permanente; 

• processo de trabalho da equipe. 

 
6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade 

e gestão (7º a 10º passo) 

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente segundo cada nó crítico listado acima.  

 

Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “título”, na população sob responsabilidade 

da ESF Colônia, do município de Ubá, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Hábitos de vida não saudáveis 

6º passo: operação Modificar os hábitos de vida não saudáveis (alimentação e 

sedentarismo) da população obesa. 

6º passo: projeto Projeto Corpo Saudável: Mudando Hábitos 

6º passo: resultados esperados Melhorar os hábitos alimentares e diminuir o sedentarismo 
entre a população adulta obesa, com aumento da 
informação sobre alimentação adequada e aumentar a 
prática de atividades físicas. 

6º passo: produtos esperados Criar um grupo operativo para educação em saúde e grupos 
de atividade física (caminhadas, ginástica). 

6º passo: recursos necessários Cognitivo: Informação sobre o tema. 

Financeiro: Para aquisição de material gráfico e informação 
sobre tema. 

Político: Mobilização da população, com os setores 
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Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

 

(educação, saúde, associações locais). 

7º passo: viabilidade do plano 

recursos críticos  

 

Financeiro: Para aquisição de material gráfico. 

8º passo: controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

Atores: Equipe de Saúde (execução) e Secretaria de Saúde 
(financeiro). 

Motivação: Favorável. 

Apresentar o projeto para a Coordenação Municipal da 
atenção primaria à saúde e participação de equipe de saúde. 

9º passo; acompanhamento do 
plano - responsáveis e prazos 

Equipe de saúde da ESF Colônia.  Os grupos acontecerão 
na ESF Colônia de 15 em 15 dias, de acordo com a 
presença dos profissionais do NASF com duração de uma 
hora cada reunião, sendo que cada grupo terá três 
encontros com a nutricionista e com o educador físico em 
um período de seis meses. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação das 
ações 

A avaliação e o acompanhamento serão realizados através 
de relatos dos pacientes durante o grupo operativo e através 
do cálculo do IMC. 
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Fonte: Elaborado pela autora ( 2019).  

Quadro 7 -   Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “título”, na população sob 

responsabilidade da  ESF Colônia, do município de Ubá, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 Educação em saúde e Educação Permanente 

6º passo: operação  Aumentar nível de informação. 

6º passo: projeto Aprendendo novos hábitos saudáveis 

6º passo: resultados 

esperados 

População informada sobre riscos e morbidade da 
obesidade. 

6º passo: produtos esperados Aumentar a capacitação dos profissionais da saúde 
para promover educação em saúde. Formação de 
grupos operativos efetivos. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação e conhecimento sobre o tema. 

Financeiro: Para aquisição de material gráfico e 
informação sobre o tema. 

Político: Mobilização da população e com outros 

setores. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Financeiro: Para aquisição de folhetos educativos e 

materiais audiovisuais. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Atores: Equipe de Saúde e NASF. 

Motivação: Favorável.   

Apresentar o projeto para a Coordenação Municipal da 
Atenção Primária à Saúde e participação de equipe de 
saúde. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Equipe de saúde da ESF Colônia.  Os encontros 
acontecerão na ESF Colônia com uma frequência 
quinzenal. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

A avaliação e o acompanhamento serão realizados 
através de encontros com a Equipe de Saúde. As 
dúvidas de um agente serão esclarecidas dentro do 
grupo para que todos tenham sempre as mesmas 
orientações. 
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Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 8 -  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “título”, na população sob 

responsabilidade da  ESF Colônia, do município de Ubá, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 3 Processo de trabalho da equipe 

6º passo: operação 

(operações)  

Iniciar uma linha de cuidado para obesidade. 

6º passo: projeto Criando caminhos 

6º passo: resultados 

esperados 

Redução da população adulta obesa. 

6º passo: produtos esperados Capacitar os recursos humanos e criar protocolos de 
cuidados. 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural: Recursos humanos. 
Cognitivo: criação de protocolo e linha de cuidados. 

Financeiro: Para aquisição de materiais. 

Político: Organizar fluxos de referência e elaboração 
de protocolo. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Financeiro: Para aquisição de materiais. 

Político: Articulação entre setores da saúde. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Atores: Equipe de Saúde e Secretaria de Saúde. 

Motivação: Favorável. 

Não há necessidade ações estratégicas. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Equipe de Saúde. 

Início das atividades em seis meses. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

A avaliação e o acompanhamento serão realizados 
através de encontros com a Equipe de Saúde. As 
dúvidas de um agente serão esclarecidas dentro do 
grupo para que todos tenham sempre as mesmas 
orientações. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo aprofundado sobre os fatores de maior risco para o aparecimento da 

obesidade possibilitou a equipe da ESF Colônia um embasamento mais seguro 

quanto às orientações sobre dieta e atividade física de forma a reconhecer 

cientificamente seus benefícios.  

 

A partir do plano de ação, as operações serão previstas e supervisionadas, 

objetivando alcançar uma homogeneidade das ações por parte de todos os 

integrantes da equipe.  

 

Espera-se um aumento da informação da população sobre a obesidade e os riscos 

associados a essa doença, mudanças no estilo e hábitos de vida com consequente 

redução do número de obesos, melhoria da qualidade de vida e menor número de 

desfechos desfavoráveis relacionados à obesidade e que o plano de ação servirá de 

incentivo para o trabalho em equipe, bem como um estímulo para abordar outras 

condições adversas à saúde prevalentes no município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 

REFERÊNCIAS  
 
ABESO- ASSOCIÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA 
SÍNDROME METABÓLICA. Diretrizes Brasileira de Obesidade. Revista da ABESO. 
São Paulo, 4 eds., 2019. p. 13-52. Disponível em: 
<http://www.abeso.org.br/uploads/downloads/92/57fccc403e5da.pdf>. Acesso em: 
15 de set. de 2020. 
 
ANDRADE, N. M. de. Obesidade infantil: possibilidades de intervenção na atenção 
primária à saúde. 2016. Disponível em: 
<https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/5528>. Acesso em: 15 de set. de 
2020. 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Perspectivas e desafios no cuidado às pessoas 
com obesidade no SUS: resultados do laboratório de inovação no manejo da 
obesidade nas redes de atenção à saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2014 a. 116 
p. Redes Integradas de Atenção à Saúde, 10. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/perspectivas_desafios_cuidado_pessoa
s_obesidade.pdf>. Acesso em: 21 de set. de 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Obesidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2014 b. Cadernos de 
Atenção Básica, n. 38. Disponível em: 
<189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_38.pdf>. Acesso em: 21 
de set. de 2020. 
 
 
ALMEIDA, L. M. et al. Estratégias e desafios da gestão da atenção primária à saúde 
no controle e prevenção da obesidade. Revista Eletrônica Gestão e Saúde, v. 8, n. 
1, p. 114-139, 2017. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5821300. Acesso em: 15 de set. de 
2020. 
 
 
ANDRADE, K. A. et al. Aconselhamento sobre modos saudáveis de vida na Atenção 
Primária e práticas alimentares dos usuários. Revista da Escola de Enfermagem 
da USP, v. 46, n. 5, p. 1117-1124, 2012. Disponível em: 
<http://www.periodicos.usp.br/reeusp/article/view/48133>. Acesso em: 15 de set. de 
2020. 
 
 
SANTOS, A. A. et al. Qualidade de vida de pessoas com obesidade grau III: um 
desafio comportamental. Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, v. 
10, n. 5, p. 384-390, 2012. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/1679-
1010/2012/v10n5/a3149.pdf>. Acesso em: 15 de set. de 2020. 
 
 
 

http://www.abeso.org.br/uploads/downloads/92/57fccc403e5da.pdf%3e.
file:///C:/Users/Aline/Downloads/9.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_38.pdf%3e
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5821300
http://www.periodicos.usp.br/reeusp/article/view/48133
http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2012/v10n5/a3149.pdf
http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2012/v10n5/a3149.pdf


31 
 

 
 

DRUMMOND, J. P. P. Obesidade infantil-abordagem na Atenção Primária: 
abordagem na atenção primária. 2012. Disponível em: 
<https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9DCEKA>. Acesso em: 15 de set. de 
2020. 
 
 
FARIA H. P.; CAMPOS, F. C. C. SANTOS, M. A. Planejamento, avaliação e 
programação das ações em saúde. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2018. 
Disponível em: 
<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/PLANEJAMENTO_AVALI
ACAO_PROGRAMACAO_Versao_Final.pdf>. Acesso em: 15 de set. de 2020. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA. @IBGE 2017. 
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/uba/panorama>. Acesso em 25 
de maio de 2020.  
 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 2012. Estadística Mundial da Saúde 2012. 
Disponível em: 
<http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2012/en/index.html>.  
Acesso em: 15 de set. de 2020. 
 
 
RAMOS, L. et al. A transição da desnutrição para a obesidade. Braz J Surg Clin 
Res, v. 5, n. 1, 2014. Disponível em: < 
https://www.mastereditora.com.br/periodico/20131130_150631.pdf >. Acesso em: 21 
de set. de 2020. 
 
RECH, D. C. et al. As políticas públicas e o enfrentamento da obesidade no Brasil: 
uma revisão reflexiva. Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção, v. 1, n. 1, p. 
192-202, 2016. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/341625481_As_politicas_publicas_e_o_e
nfrentamento_da_obesidade_no_Brasil_uma_revisao_reflexiva_Public_policies_and
_coping_of_obesity_in_Brazil_a_reflective_review>. Acesso em: 21 de set. de 2020. 
 
 
WANNMACHER, L. Obesidade como fator de risco para morbidade e mortalidade: 
evidências sobre o manejo com medidas não medicamentosas. PAHO, v. 1, n. 7, p. 
1-10, 2016. Disponível em: 
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&categor
y_slug=serie-uso-racional-medicamentos-284&alias=1535-obesidade-como-fator-
risco-para-morbidade-e-mortalidade-evidencias-sobre-o-manejo-com-medidas-nao-
medicamentosas-5&Itemid=965>. Acesso em: 19 de set. de 2020. 
 
UBÁ. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Plano Municipal de 
Saúde, 2010-2013. Disponível em: 
<http://www.uba.mg.gov.br/salvar_arquivo.aspx?cdLocal=2&arquivo={D3BCAE6E-
677C-66BD-EA1A-17852A0DB54A}.pdf>. Acesso em: 18 set. 2020. 
 
 

https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9DCEKA
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/PLANEJAMENTO_AVALIACAO_PROGRAMACAO_Versao_Final.pdf
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/PLANEJAMENTO_AVALIACAO_PROGRAMACAO_Versao_Final.pdf
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/uba/panorama
file:///C:/Users/Aline/Downloads/%3chttp:/www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2012/en/index.html%3e
https://www.researchgate.net/publication/341625481_As_politicas_publicas_e_o_enfrentamento_da_obesidade_no_Brasil_uma_revisao_reflexiva_Public_policies_and_coping_of_obesity_in_Brazil_a_reflective_review
https://www.researchgate.net/publication/341625481_As_politicas_publicas_e_o_enfrentamento_da_obesidade_no_Brasil_uma_revisao_reflexiva_Public_policies_and_coping_of_obesity_in_Brazil_a_reflective_review
https://www.researchgate.net/publication/341625481_As_politicas_publicas_e_o_enfrentamento_da_obesidade_no_Brasil_uma_revisao_reflexiva_Public_policies_and_coping_of_obesity_in_Brazil_a_reflective_review
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=serie-uso-racional-medicamentos-284&alias=1535-obesidade-como-fator-risco-para-morbidade-e-mortalidade-evidencias-sobre-o-manejo-com-medidas-nao-medicamentosas-5&Itemid=965
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=serie-uso-racional-medicamentos-284&alias=1535-obesidade-como-fator-risco-para-morbidade-e-mortalidade-evidencias-sobre-o-manejo-com-medidas-nao-medicamentosas-5&Itemid=965
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=serie-uso-racional-medicamentos-284&alias=1535-obesidade-como-fator-risco-para-morbidade-e-mortalidade-evidencias-sobre-o-manejo-com-medidas-nao-medicamentosas-5&Itemid=965
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=serie-uso-racional-medicamentos-284&alias=1535-obesidade-como-fator-risco-para-morbidade-e-mortalidade-evidencias-sobre-o-manejo-com-medidas-nao-medicamentosas-5&Itemid=965

