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RESUMO 
 
 
 

A obesidade  e o sedentarismo são condições responsáveis por muitas doenças 
cardiovasculares. Sabe-se que o sedentarismo é um problema de saúde pública na 
sociedade moderna. No território da unidade básica de saúde Dr. Gentil Alves a 
população de maiores de 60 anos representa 18,0% e, portanto, propensa a 
desenvolver doenças cardiovasculares, caso não sejam realizadas ações 
preventivas, como o desenvolvimento de atividades físicas e reeducação alimentar. 
Este trabalho tem como objetivo elaborar um plano de intervenção para viabilizar a 
realização de atividades físicas, visando diminuir o sedentarismo e a obesidade dos 
moradores da área de abrangência da estratégia de saúde da família Dr. Gentil 
Alves, em Rio Piracicaba, Minas Gerais. Para subsidiar a elaboração do plano de 
intervenção foi feita uma revisão bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca 
Virtual em Saúde, por meio dos seguintes descritores: Atenção Primária à Saúde, 
Sedentarismo e Obesidade. O Plano de intervenção foi elaborado seguindo os 
passos do Planejamento Estratégico Situacional. 
 
Palavras-chave: Artenção Primária à saúde. Sedentarismo. Obesidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
 
 

Obesity and physical inactivity are conditions responsible for many cardiovascular 
diseases. Physical inactivityis known to be a public health problem in modern society. 
In the territory of the basic health unit Dr. Gentil Alves the population over 60 years 
old represents 18.0% and therefore, prone to develop cardiovascular diseases, if 
preventive actions are not performed, such as the development of physical activities 
and food reeducation. This paper aims to elaborate an intervention plan to make 
physical activities feasible, aiming at reducing the sedentary lifestyle and obesity of 
the residents of the area covered by the Dr. Gentil Alves family health strategy, in Rio 
Piracicaba, Minas Gerais. To support the elaboration of the intervention plan, a 
bibliographic review was made in the Virtual Health Library databases, through the 
following descriptors: Primary Health Care, Sedentary lifestyle and Obesity. The 
intervention plan was prepared following the steps of the situational strategic 
planning. 

 
Keywords: Primary health care. Physical inactivity. Obesity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Rio Piracicaba é um pequeno município do Estado de Minas Gerais, com população 

estimada em 2017 de 14.624 habitantes. (IBGE, 2019). O nome do Rio vem do tupi-

guara, significando "monte onde pára o peixe", uma referência às quedas do rio 

Piracicaba, que impedem a piracema dos peixes. Esse rio hoje sofre com intensa 

poluição. É extenso, passa por toda a cidade,  ou seja corta toda a cidade (IBGE, 

2019). 

 

A cidade faz limites com os municípios de: Bela Vista de Minas, João Monlevade, 

São Gonçalo do Rio Abaixo, Santa Bárbara, Alvinópolis e São Domingos da Prata. 

 

Primeiramente era um antigo distrito criado com a denominação de São Miguel de 

Piracicaba, subordinado ao município de Santa Bárbara, e emancipou-se em 30 de 

agosto de 1911. (IBGE, 2019). 

 

O forte de sua economia é a extração de minério de ferro, agricultura de subsistência 

e pecuária leiteira. Por um período o minério era extraído quase que exclusivamente 

na mina de "Morro Agudo", atualmente é extraído em "Água Limpa". Carregado na 

Pera Ferroviária de Bicas, o minério de ferro é transportado de trem até o porto de 

Tubarão, no Espírito Santo, de onde é exportado (IBGE, 2019).  Essa linha de trem 

faz o trecho Belo Horizonte - Vitória, uma das poucas que ainda está em 

funcionamento diariamente.  

 

No mês de maio acontece a tradicional festa do Jubileu do Senhor Bom Jesus, que 

reúne milhares de fiéis. Outro evento que reúne os munícipes é o jogo de futebol do 

Barros Machado Futebol Clube, que acontece na mesma época do Jubileu. A festa 

de Nossa Senhora do Rosário, no mês de agosto, conta com apresentação de várias 

Guardas de Congado de toda a região, incluindo de Belo Horizonte. 

 

Ainda há muito que se fazer no município quanto à estrutura de saneamento básico, 

principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário nas áreas rurais. 
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1.2 Aspectos da comunidade 

 

Entre os 3045 habitantes da área de abrangência da Equipe de Estratégia de Saúde 

da Família Dr. Gentil Alves, 1320 são homens (43,3%) e 1725 são mulheres 

(56,7%). A distribuição por faixa etária nos mostra que a população do município é 

jovem e concentra-se na faixa de idade de 20 a 49 anos.  

  

Quadro 1 – Distribuição da população por  faixa etária, na área de abrangência da 

Equipe de Estratégia de Saúde da Família Dr. Gentil Alves, Rio Piracicaba, Minas 

Gerais, 2019. 

 
 Fonte: eSUS, 2019.  
  

Os dados sobre instalações sanitárias, por microáreas, estão descritos no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Famílias cobertas por instalações sanitárias segundo a modalidade e por 

microáreas da Equipe de Estratégia de Saúde da Família Dr. Gentil Alves, Rio 

Piracicaba, Minas Gerais, 2019. 

Modalidades Micro 1 Micro 2 Micro 3 Micro 4  Micro 5 Micro 6 Micro 7 

Rede geral de 

esgoto 

- - - 128 266 203 112 

Fossa séptica   37 71 64 4 - 28 - 

Fossa rudimentar 4 3 3 - - 2 -- 

Sem instalação 

sanitária  

4 - 3 3 - - - 

 Fonte: eSUS,2019. 

Faixa etária/Ano Número 

< de 1 45 

1 a 4 124 

5 a 9 229 

10 a 14 228 

15 a 19 233 

20 a 49 1218 

50 a 59 420 

60 e + 548 

Total 3045 
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Percebe-se que na área rural a fossa séptica é a forma mais encontrada de 

escoamento de dejetos. Em relação ao lixo, há coleta tanto na zona urbana quanto 

na rural, mas na zona rural a coleta ainda não atende completamente as 

necessidades da população, haja visto que, algumas famílias da área rural acabam 

queimando e/ou enterrando o lixo gerado.  

 

Em relação ao abastecimento de água, no quadro 3 apresenta-se a cobertura das 

famílias segundo a modalidade do abastecimento e por microáreas  da ESF. 

 

Quadro 3 - Famílias cobertas por abastecimento de água segundo a modalidade e 

por microáreas de abrangência da Equipe de Estratégia de Saúde da Família Dr. 

Gentil Alves, Rio Piracicaba, Minas Gerais, 2019. 

 

Modalidades Micro 

1 

Micro 

2 

Micro 

3 

Micro 4 Micro 

5 

Micro 

6 

Micro 

7 

Total 

Rede geral - - - - 219 219 219 657 

Poço 

nascente 

43 53 64 137 41 41 5 384 

Total 

Famílias 

43 53 64 137 260 260 214 1031 

Fonte: eSUS,2019. 

 

Observa-se que o abastecimento pela rede geral (pública) é a predominante. 

 

No quadro 4 podem ser visualizados os dados sobre mortalidade por faixa etária na 

área adstrita da ESF, referente ao ano 2016. 
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Quadro 4 - Mortalidade proporcional por faixa etária, na área de abrangência da 

Equipe de Estratégia de Saúde da Família Dr. Gentil Alves, Rio Piracicaba, Minas 

Gerais, 2019.  

 

Faixa etária N 

< de ano - 

1 a 4 anos - 

5 a 14 anos - 

15 a 49 anos 1 

50 a 59 anos 4 

60 + 12 

Total  17 

            Fonte: eSUS, 2019. 

 

Observa-se que os óbitos se concentram entre os maiores de 60 anos. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

O município conta com um hospital onde realiza o atendimento de urgência e 

emergência, uma Policlínica com algumas especialidades, três equipes de saúde da 

família, uma Farmácia que é centralizada, serviço de Vigilância em Saúde e  o 

Núcleo de Controle da Zoonose. Para os atendimentos de média e alta 

complexidade os pacientes são encaminhados para os serviços de referência 

pactuados pelo município. São limitadas as clínicas de diagnóstico por imagem e 

laboratoriais e também de fisioterapia para reabilitação. Quando há necessidade, o 

município também faz encaminhamentos dentro da rede de atenção à saúde 

obedecendo a pactuação. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Dr. Gentil Alves 

 

A ESF está inserida em prédio próprio, com estrutura adequada. Apresenta ampla 

sala de espera e recepção, consultórios médico e de enfermagem, sala dos 

Agentes Comunitários de Saúde, sala de reuniões, cozinha, consultório 

odontológico, sala de curativos, Central de Esterilização (CME) e expurgo. A 

estrutura da UBS é arejada e bem conservada.  
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Existe padronização preconizada pelo Programa de Melhorias do Acesso e 

Qualidade (PMAQ) na identificação externa da unidade, na recepção com mapa da 

área de abrangência, agendas dos profissionais, caixa de sugestões, mural de 

recados, entre outras informações. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Dr. Gentil Alves  

A equipe é composta por um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem 

e sete agentes comunitários de saúde (entretanto estão faltando duas, aguardando 

processo seletivo) e duas recepcionistas de nível médio. Todos os ACS residem no 

território de abrangência da unidade.  Todos os integrantes da equipe participam das 

reuniões que acontecem a cada quinze dias. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde  de Saúde da Equipe Dr. Gentil Alves 

 

O horário de atendimento da unidade de saúde é de segunda a sexta-feira, das 

07:00h às 16:30h, fecha das 12:00h às 13h para o almoço. Eventualmente acontece 

atendimento em horário alternativo aos sábados ou período noturno. A cada quinze 

dias a unidade é fechada às 15:30h para educação permanente ou reuniões da 

equipe. 

 

1.7 O dia a dia da equipe do ESF da Unidade Básica de Saúde  Dr. Gentil Alves 

 

Para toda a equipe existe agenda programática, com as atividades expostas na 

recepção da unidade. 

 

O médico realiza visita domiciliar uma vez na semana aos acamados e quando 

solicitado pelo ACS. A enfermeira e a técnica também seguem o mesmo padrão. 

 

Além dos atendimentos programados das doenças e agravos não transmissíveis e 

condições agudas (hipertensão, diabetes, pré-natal, puericultura, hanseníase, 

tuberculose, saúde mental), há diariamente o acolhimento da demanda espontânea 

para priorização do atendimento e, se possível, agendamento para atendimento 
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programado. Quanto aos grupos voltados à comunidade, há baixa adesão aos 

mesmos. 

 

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

passo)  

 

O diagnóstico situacional pelo método da estimativa rápida permite identificar 

problemas da área de abrangência, definir a urgência e o impacto que cada um 

deles pode causar e estimar a capacidade de resolução dos mesmos, por parte da 

equipe, a partir de um plano de ação. 

 

O diagnóstico situacional da comunidade da ESF Dr. Gentil Alves possibilitou 

elencar problemas e características no perfil da comunidade e no trabalho da 

equipe. Uma observação foi o número de aposentados, sem ocupação de lazer, 

baixa adesão aos grupos da ESF, equipe de saúde incompleta, diabéticos 

descompensados e mudança do modelo centrado no profissional médico e na 

prescrição de medicamentos, falta de equipe multiprofissional, alto número de 

atendimento em saúde mental.  

 

Diariamente há procura na ESF Dr. Gentil Alves de pessoas diabéticos com níveis 

de glicemia elevados, solicitando receitas de medicamentos e que ao atendê-los 

verifica-se que os mesmos não realizam nenhuma atividade física saudável. Muitos 

não têm interesse em passar pela avaliação do profissional de educação física, e 

ainda menos, de comparecerem aos grupos oferecidos pela equipe. 

 

O uso de medicamentos para a saúde mental também é relevante. Não há Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) no município e o atendimento de psiquiatria é limitado. 

 

A participação da comunidade nas questões da ESF é pouco frequente. Quando há 

necessidade de prestar alguma informação ou aviso ou tratar algum tópico 

pertinente à população, contamos com a parceria dos atores da igreja.
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Aplicando os critérios para priorização foi elaborado o quadro 5 contemplando os 

principais problemas e feito a classificação das prioridades 

Quadro 5 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe da Estratégia Saúdeda Família Dr. 
Gentil Alves, município de Rio Piracicaba, Estado de Minas Gerais. 
 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Sedentarismo e 
obesidade 
 

Alta 
 

8 Parcial 1 

Hipertensos 
 

Alta 7 Parcial 2 

Baixa Adesão aos 
grupos nas ações de 
prevenção 
 

Alta 5 Parcial 3 

Número expressivo de 
aposentados sem 
lazer 
 

Média 4 Fora 6 

Saúde Mental 
 

Alta 2 Fora 5 

Equipe incompleta 
  

Alta 2 Fora 7 

  
Fonte: Autoria própria (2019) 
 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
**** Ordem de seleção 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

O Programa de Saúde da Família (PSF), iniciado no Brasil, em 1994, com a 

finalidade de organizar o modelo de atenção à saúde, enfatizando ações de 

prevenção à saúde e de promoção à saúde, sem, contudo, deixar de atender os 

agravos à saúde principalmente aos portadores de doenças crônicas não 

transmissíveis. O modelo de atenção à saúde até aquele momento era centrado no 

profissional médico. Reconhece-se que ainda os avanços foram poucos, mas há 

uma grande difusão de conhecimento sobre a importância da atenção básica para a 

reorganização do modelo assistencial trabalhando com uma equipe multiprofissional. 

 

A mortalidade por doenças cardiovasculares aumenta gradativamente, chegando a 

representar  54% por Acidente Vascular Encefálico (AVE) e 47% por doença 

isquêmica cardíaca entre adultos de 45 a 69 anos de idade. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).  

 

Na área da Estratégia Saúde da Família  Dr. Gentil Alves 18% da população adscrita 

estão na faixa de 60 anos e mais, sendo, portanto, necessário intervir por meio de 

ações de promoção e prevenção para que essa população não venha a ser 

acometida de doenças cardiovasculares e obesidade por falta de atividades físicas e 

de reeducação alimentar. 

 

Justifica-se, portanto, a realização deste plano de intervenção na comunidade 

adscrita a UBS. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Geral 
 
Elaborar um plano de intervenção para viabilizar a realização de atividades físicas, 

visando diminuir o sedentarismo e a obesidade dos moradores da área de 

abrangência da estratégia de saúde da família Dr. Gentil Alves, em Rio Piracicaba, 

Minas Gerais.  

 

3.2  Específicos 

 

Promover atividades físicas para a população com vistas a redução da obesidade e 

do sedentarismo; 

 

Promover encontros sociais para difusão de conhecimentos sobre alimentação 

saudável e redução do sedentarismo 
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4 METODOLOGIA 
 
 
Foi realizado o Diagnóstico Situacional da área atendida pela equipe  de Saúde da 

Família Dr. Gentil Alves, utilizando o método de Estimativa Rápida, onde foram 

identificados os principais problemas que afetam a comunidade adscrita a UBS.  A 

partir da observação direta do cotidiano da equipe, do atendimento prestado, das 

rotinas dos profissionais e da comunidade e também do levantamento das 

informações dos registros da própria equipe de saúde da família e dos sistemas de 

informação eSUS e da vigilância epidemiológica, foi possível consolidar o 

diagnóstico e estabelecer as prioridades para os problemas elencados. Após esta 

etapa foi trabalhado o plano de ação seguindo os passos do planejamento o 

estratégico situacional, conforme orientação de Faria, Campos e Santos (2018). 

 

Para embasar a elaboração do plano de intervenção foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e nos manuais do 

Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. A pesquisa nos bancos de 

dados foi realizada utilizando os seguintes descritores:  

 

Atenção Primária à Saúde. 

Sedentarismo. 

Obesidade. 

 

 

 

 
 
 



21 
 

  

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 
 
5.1 Atenção Primária à Saúde 
 

Com o surgimento do Programa de Saúde da Família (PSF)  outros profissionais 

foram integrados à equipe de saúde, à rede de cuidados, aproximando mais do 

indivíduo, da sua família e do ambiente em que ele está inserido. 

 

Mendes (2011) desstaca que a Atenção Primária à Saúde (APS) pode ser muito 

resolutiva para pessoas que necessitam de acesso e cuidados continuados com 

educação em saúde, aconselhamento e acompanhamento longitudinal durante toda 

a vida. Afirmação também realizada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) 

quando acrescenta que as equipes da Estratégia de Saúde da Família desenvolvem 

as atividades com abordagem coletiva e individual, considerando-se a realidade do 

usuário e a atenção integral à saúde, ocorrendo aproximação entre equipe e 

comunidade, destacando a importância do vínculo nas ações de saúde.  

 

[...] a Atenção Primária em Saúde (APS) é reconhecidamente um 
componente-chave dos sistemas de saúde. Esse reconhecimento 
fundamenta-se nas evidências de seu impacto na saúde e no 
desenvolvimento da população nos países que a adotaram como 
base para seus sistemas de saúde: melhores indicadores de saúde, 
maior eficiência no fluxo dos usuários dentro do sistema, tratamento 
mais efetivo de condições crônicas, maior eficiência do cuidado, 
maior utilização de práticas preventivas, maior satisfação dos 
usuários e diminuição das iniquidades sobre o acesso aos serviços e 
o estado geral de saúde (OLIVEIRA ; PEREIRA, 2013, p.159). 

 
 
5.2 Sedentarismo 
 
 

Com as transformações ocorridas nas últimas décadas devidas às 
mudanças nos hábitos de vida da população, o país enfrenta 
dificuldades com o aumento de peso na população e com o frequente 
crescimento do sedentarismo. Consequentemente vem crescendo o 
número de doenças, principalmente as de ordem cardiovascular 
(CARLUCCI et al., 2013, p. 375). 

 
Gualano e Tinucci ( 2011, p. 37), nessa mesma concepção, apontam que , 
 

O sedentarismo ou inatividade física aumenta substancialmente a 
incidência relativa de doença arterial coronariana (45%), infarto 
agudo do miocárdio (60%), hipertensão arterial (30%), de cólon 
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(41%), câncer de mama (31%), diabetes do tipo II (50%) e 
osteoporose (59%)  

 

Os autores relatam também que há evidências que mostram que o sedentarismo é 

agregado à mortalidade, a obesidade,  as maiores chances de quedas em idosos, a 

dislipidemia, além de afetar a saúde mental resultando em maior probabilidade de 

ansiedade e alterações do humor depressão e demência. Como consequência o 

sedentarismo torna-se um dos grandes problemas de saúde pública na sociedade 

moderna, posto que, 70% da população adulta não realiza os níveis mínimos 

recomendados de prática de atividade física (GUALANO ; TINUCCI, 2011). 

 

Gualano e Tinucci (2011 (p. 37) comentam que 

 

A atividade física tem sido enaltecida e propagada há séculos como 
um potente fator de promoção à saúde.  [...] Obviamente, as 
evidências que fundamentavam a prática de atividade física em 
períodos remotos eram mormente empíricas. Atualmente, há um 
denso e crescente corpo de conhecimento que consolida o exercício 
físico como ferramenta crucial na promoção de saúde. 

 

 

De acordo com Hallal (2007) apud Silva (2012), o tempo inferior de 150 

minutos/semana de atividade física pode caracterizar sedentarismo. 

 

Santos, Orfei e Silva (2006) informam que uma equipe multidisciplinar pode realizar 

ações conjuntas associadas à prática da atividade física dirigida, resultando em 

efeito significativo no controle de peso corporal e na redução da obesidade quando 

mantido por período prolongado, ao contrário do uso de remédios ou dietas, que 

reduzem imediatamente o peso, porém não se consegue a manutenção.  

 

Silva e Barros (2010) afirmam que a atividade física proporciona diversos benefícios, 

sendo tanto de caráter fisiológico, psicológico quanto de caráter social. 

 

5.3 Obesidade   
 
A obesidade é uma condição crônica determinada pelo acúmulo excessivo de 

gordura que gera prejuízos à saúde de acordo com a definição pela Organização 

Mundial da saúde (OMS). (DIAS et al., 2017).  
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A obesidade foi categorizada, na décima revisão da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10), no item de doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. (DIAS 

et al., 2017). Os autores informam que vários documentos no Brasil seguem a 

definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a concebem simultaneamente 

como fator de risco para outras doenças e como uma doença propriamente dita, 

além de condição crônica multifatorial complexa e, também como manifestação da 

insegurança alimentar e nutricional. Dias et al. (2017) relatam que com base nesses 

documentos são considerados fatores condicionantes da obesidade, a alimentação 

rica em gorduras e açúcares, além do consumo exagerado e frequente de alimentos 

ultra processados, associados ao sedentarismo. 

 

Dias et.al. (2017) comentam que a OMS considera que obesidade é uma epidemia 

mundial determinada principalmente pelo perfil da alimentação e de atividade física.  

 

Dias et al. (2017) relatam também que a crescente prevalência da obesidade vem 

sendo associada a vários processos biopsicossociais, onde o “ambiente” 

(econômico, político, cultural e social), assume um lugar estratégico na análise do 

problema e nas propostas de intervenções, e não trata-se apenas do indivíduo e 

suas escolhas. Consideram um desafio compreender como esses fatores 

interagem. 

 

No Brasil, as mudanças demográficas, socioeconômicas e epidemiológicas ao longo 

do tempo permitiram a ocorrência da transição nos padrões nutricionais, com a 

diminuição progressiva da desnutrição e o aumento da obesidade. Isso se torna um 

problema de saúde pública já que as consequências da obesidade para a saúde são 

diversas, e variam do risco aumentado de morte prematura a graves doenças não 

letais, entretanto, debilitantes e que afetam diretamente a qualidade de vida dos 

indivíduos (PEREIRA, FRANCISCHI, LANCHA JR, 2003). Esses autores comentam 

ainda que, a obesidade é frequentemente associada com diabetes mellitus tipo 2 e 

hiperlipidemia, duas condições intimamente relacionadas com doenças 

cardiovasculares.  

 

Para os autores, considerando o estilo de vida atual, a facilidade de acesso e 

variedades e praticidade dos alimentos processados, não houve êxito quanto à 
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regulamentação da publicidade desse tipo de alimentos, por parte dos esforços da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), já que esse tipo de medida se 

opõe aos interesses das empresas de produtos processados que têm forte influência 

nas decisões políticas. O que se conseguiu maior sucesso foi com medidas menos 

conflitivas de acordos voluntários para reduzir níveis de sal, gorduras saturadas e 

açúcar dos processados. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

 

De acordo com Faria, Campos e Santos (2018), as operações são compostas por 

conjuntos de ações serem desenvolvidas durante a execução do plano. Deve ser 

apresentado um desdenho das operações para cada nó crítico. Devem ser 

identificados e trabalhados os recursos econômicos, organizacionais e cognitivos 

necessários a execução das ações do plano.  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

A obesidade é um problema crescente na sociedade moderna e segundo Abbes et 

al. (2011) pode ser definida como um distúrbio do metabolismo energético de 

etiologia multifatorial. A prevalência durante a infância e a adolescência vem 

aumentando consideravelmente, tanto em países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento, já alcançando proporções epidêmicas.  

 

No território da UBS Dr. Gentil Alves, em Rio Piracicaba existe várias pessoas 

obesas e sedentárias e consequentemente portadoras de doenças crônicas não 

transmissíveis ou propensas a se tornarem. A falta de incentivo para a realização de 

atividades físicas e de mudanças de hábitos alimentares, por parte da população, é 

uma grande preocupação dos profissionais de saúde porque com isso ocorrerá 

certamente um aumento das doenças cardiovasculares na comunidade e 

consequentemente aumento de gastos com tratamentos hospitalares e diminuição 

da qualidade de vida. 

 

6.2 Explicação do Problema Selecionado (quarto passo) 

 

O sedentarismo e obesidade estão intimamente ligados, podendo ser considerado 

uma relação de causa – efeito. 

 

As transformações ocorridas no estilo de vida da população, como mudanças nos 

hábitos alimentares e da falta de atividade física, influenciados pela disponibilidade 

de alimentos com alto valor energético culminou no aumento na incidência de 

doenças, principalmente as de ordem cardiovascular (CARLUCCI et al., 2013). 
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Essas autoras informam que as doenças crônicas não transmissíveis estão 

aumentando cada vez mais no Brasil, sendo a principal causa de morte em adultos e 

que a obesidade é um dos fatores de risco. Relatam também que, o sobrepeso e a 

obesidade são fatores nocivos à saúde de forma isolada e também por estar 

relacionado ao estímulo de cardiopatias. 

 

6.3  Seleção dos “nós críticos” (quinto passo) 

  

Os nós críticos apontados foram: 

• Ausência de oferta de atividades físicas na comunidade e também de 

lazer. 

• Ausência de trabalhos intersetoriais (Não existem parcerias com outros 

setores), com vistas a oferta de atividades, orientação para uma alimentação 

saudável. 

• Pouco conhecimento sobre os males causados pela obesidade e 

sedentarismo. 

 

6.4 Desenho das operações (Sexto passo)  

 

No quadro 6, a seguir, apresenta-se o desenho das operações relativos ao “nó-

crítico 1”. 
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Quadro 6 – Desenho das operações para o "nó crítico” 1 do problema: 

Sedentarismo e Obesidade dos usuários da Estratégia de Saúde da Família Dr. 

Gentil Alves, no município de Rio Piracicaba, Minas Gerais, 2019. 

Nó Crítico Ausência de oferta de atividades físicas na comunidade e 

também de lazer. 

Projeto Movimento e Saúde 

Operação Articular um trabalho com a equipe de saúde, em especial com os 

ACS e fisioterapeuta, em parceria com profissionais da educação 

física lotado nas escolas para a realização de grupo de atividades 

físicas. 

Resultados 

Esperados  

Promover grupo interativo de caminhadas e outras atividades 

físicas utilizando a praça e a academia ao ar livre. 

Produtos Esperados Criação de grupo de pelo menos 20 participantes de manhã e 20 

à tarde. Reduzir Índice de Massa Corporal – IMC e circunferência 

abdominal dos portadores de obesidade. 

Recursos 

Necessários 

Político e organizacional: parceria da secretaria de saúde e de 

educação. 

Recursos Críticos Financeiro: Camisetas com nome do Projeto, garrafinhas de 

água como premiação para os que apresentarem melhores 

resultados. 

Político: conseguir patrocínio de comerciantes do município 

Organizacional: disponibilidade da agenda dos profissionais 

envolvidos para essa prática. 

Controle dos 

recursos críticos 

Equipe: Motivada 

Secretário de Educação: favorável 

Comerciantes: Indiferentes. 

Ações Estratégicas Apresentar projeto para secretária de saúde e de educação e aos 

comerciantes locais. 

Prazo 40 dias. 

Responsáveis pelo 

Acompanhamento 

 ACS e Nutricionista. 

Processo de 

Monitoramento e 

avaliação das ações 

Em 90 dias avaliar a participação da comunidade através da lista 

de presença. A cada 30 dias promover pesagem e aferição da 

circunferência abdominal dos participantes. 

Fonte: autoria própria, 2019.  
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Quadro 7 – Desenho das operações para o "nó crítico” 2 do problema: 

Sedentarismo e Obesidade dos usuários da Estratégia de Saúde da família Dr. 

Gentil Alves, no município de Rio Piracicaba, Minas Gerais, 2019. 

 

Nó crítico  Ausência de trabalhos intersetoriais (Não existem parcerias 

com outros setores), com vistas a oferta de atividades, 

orientação para uma alimentação saudável 

 
Operações  

Sensibilizar as famílias e escolas para alimentação saudável e 

praticar exercícios físicos com frequência. 

Estimular participação nos grupos de atividades físicas com a 

participação do profissional de educação física, valorizando o 

trabalho multiprofissional e utilizando recursos disponíveis no 

bairro, como a academia ao ar livre; 

Realizar parceria com outros atores sociais além da unidade 

saúde, como pastorais da igreja e dono da rádio local, entre outros 

Destacar que a mudança para hábitos saudáveis trará resultados 

positivos de bem-estar e prevenção de agravos. 

 
Projeto 

Conhecimento e Prevenção 

Resultados esperados Ampliar o conhecimento sobre os males que o sedentarismo e 

obesidade podem causar. 

Produtos esperados Levar o projeto a pelo menos três parceiros: escola, igreja e rádio. 

Recursos necessários Político e organizacional: articulação entre Equipe 

Multiprofissional e contato com atores sociais da área de 

abrangência.  

Recursos críticos Cognitivo: repasse de conhecimento e troca de experiências pelos 

profissionais como o médico, a psicóloga; 

Político: articulação entre os setores da saúde e adesão dos 

profissionais e parceiros. 

Controle dos recursos 
críticos 

Pastoral: Motivação Indiferente 

Dono da Rádio: Indiferente 

Ações estratégicas de 
viabilidade 

Apresentação e discussão do projeto com a coordenadora da ABS 

e Secretário de Saúde. 

Prazo Início: em 60 dias. 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 
operações 

Enfermeira e uma ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Verificar se, após a divulgação sobre o asunto, se houve maior 

participação nos grupos de caminhada e atividades físicas. 

Fonte: autoria própria, 2019. 
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Quadro 8 – Desenho das operações para o "nó crítico” 3 do problema: 

Sedentarismo e Obesidade dos usuários da Estratégia de Saúde da família Dr. 

Gentil Alves, no município de Rio Piracicaba, Minas Gerais, 2019. 

 
Nó crítico 3 Pouco conhecimento sobre os males causados pela 

obesidade e sedentarismo 

 
Operações  

Promover parceria entre os profissionais de saúde existentes no 

município 

 
Projeto 

 

Juntos pela Saúde  

Resultados esperados Equipe interdisciplinar promovendo palestras e grupos de 

discussão sobre alimentação saudável, obesidade e sedentarismo 

Produtos esperados Equipe parceira promovendo encontros para a população visando 

o desenvolvimento de atividade física para redução de IMC, 

servindo também como projeto social e de lazer, além de diminuir 

ansiedade e outros transtornos mentais leves. 

Recursos necessários Político e organizacional: Parceria entre secretarias de saúde, 

educação, serviço social. 

 

Recursos críticos Organizacional: equipes de profissionais de saúde existentes no 

município (ação intersetorial) 

 

Controle dos recursos 
críticos 

Equipe de Saúde: Motivados. 

Outras Secretarias: Indiferentes. 

 

Ações estratégicas de 
viabilidade 

Apresentação e discussão do projeto para Secretária da Saúde, 

Secretária de Educação e de Assistência Social. 

 

Prazo 60 dias 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 
operações 

Enfermeira, Psicóloga, nutricionista e Assistente social. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Verificar adesão dos profissionais. 

 

Fonte: autoria própria, 2019. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciar e estruturar o plano de intervenção ampliou o olhar sobre as ações, a 

identificação dos recursos necessários para a realização do plano operativo e 

impacto esperado com as ações propostas, além de,  evidenciar a importância de 

definir recursos críticos e a viabilidade das ações e monitoramento do plano. 

 

Analisar a questão da obesidade e do sedentarismo na comunidade adscrita a UBS 

levou a equipe de saúde também ter um olhar para si e assim, procurar ser parceira 

no processo de mudança para buscar uma qualidade de vida e profissional melhor e 

resgatar a importância do autocuidado. 

 

Espera-se  que, com as ações implementadas seja possível reduzir o sedentarismo 

e consequentemente a obesidade na comunidade adscrita a unidade básica de 

saúde Dr. Gentil Alves. 
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