
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

FACULDADE DE MEDICINA. NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 
 
 
 
 

Marcílio de Castro Pires Júnior 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO: REDUÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE DE 

USUÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE INHAÍ EM DIAMANTINA/MINAS GERAIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Belo Horizonte 

2020



  

Marcílio De Castro Pires Júnior 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJETO DE INTERVENÇÃO: REDUÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE DE 

USUÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE INHAÍ EM DIAMANTINA/MINAS GERAIS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Especialização 

Gestão do Cuidado em Saúde da Família, 

Universidade Federal de Minas Gerais, 

como requisito parcial para obtenção do 

Certificado de Especialista. 

 

                            Orientadora: Prof. Dra. Gabriela de Cássia 
Ribeiro 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Belo Horizonte 

2020 



  

 

Marcílio De Castro Pires Júnior 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO: REDUÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE DE 

USUÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE INHAÍ EM DIAMANTINA/MINAS GERAIS 

 
 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização Gestão 

do Cuidado em Saúde da Família, Universidade Federal de Minas Gerais, para 

obtenção do Certificado de Especialista. 

Orientadora: Professora Gabriela de Cássia Ribeiro 

 
 
 
 
 
 
 
Banca examinadora 
 
 
Professora Dra. Gabriela de Cássia Ribeiro - UFVJM 
 
 
Professora Dra. Eliana Aparecida Villa – UFMG  
 
 
Aprovado em Belo Horizonte, em 26 de outubro de 2020. 



  

RESUMO 
 

A obesidade é uma doença multifatorial de alta prevalência, envolvendo questões 
biológicas, ecológicas, históricas, culturais e sociais. Ela é um fator de risco para 
várias doenças dentre as quais podemos citar: câncer, hipertensão arterial, doenças 
cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, apneia do sono, osteoartrite e 
diabetes Melittus tipo dois. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo a 
elaboração um plano de intervenção com ações voltadas ao combate e a prevenção 
da obesidade entre usuários da Unidade de Saúde do distrito de Inhaí na cidade de 
Diamantina. Para sua elaboração, inicialmente foi feito um diagnóstico situacional 
pelo método da estimativa rápida, o que tornou possível a coleta de informações e 
priorização dos problemas. Após isso, fez-se uma revisão de literatura acerca do 
tema tratado na Biblioteca Virtual em Saúde. Em seguida, foi proposto um plano de 
ação para intervenção do problema na comunidade, seguindo o método do 
Planejamento Estratégico Situacional. Este trabalho incluiu ações de promoção e 
mobilização social que permitirão a mudança do problema identificado, conseguindo 
uma população mais informada e comprometida com a saúde. Espera-se, com a 
realização do trabalho, que a implementação do plano de ação possa colaborar com 
a melhora da qualidade de vida da população e a diminuição do número de 
pacientes obesos na comunidade. 
 
Palavras-chave: Obesidade; Estratégia Saúde da Família; Assistência Integral à 
Saúde; Atenção Primária à Saúde.



  

ABSTRACT 
 
Obesity is a highly prevalent multifactorial disease, involving biological, ecological, 
historical, cultural and social issues. It is a risk factor for several diseases, among 
which we can mention: cancer, high blood pressure, cardiovascular diseases, 
cerebrovascular diseases, sleep apnea, osteoarthritis and type two diabetes. 
Therefore, the present work aimed to develop an intervention plan with actions aimed 
at combating and preventing obesity among users of the Health Unit in the district of 
Inhaí in the city of Diamantina. For its elaboration, a situational diagnosis was initially 
made using the rapid estimation method, which made it possible to collect 
information and prioritize problems. Next, there was a literature review about the 
topic treated in the Virtual Health Library. Then, an action plan was proposed to 
intervene the problem in the community, following the Situational Strategic Planning 
method. This work included actions of promotion and social mobilization that will 
allow the change of the identified problem, reaching a more informed population and 
committed to the health. It is expected with the accomplishment of the work that the 
implementation of the action plan can collaborate with the improvement of the quality 
of the population and the decrease in the number of obese patients in the 
community. 
 
Keywords: Obesity. Family Health Strategy. Comprehensive Health Care. Primary 
Health Care. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município 

 
Diamantina é uma cidade com 47.617 habitantes (estimativa do último 

Censo), localiza-se Mesorregião do Jequitinhonha, estando a sede a 285 km de 

distância por rodovia da capital Belo Horizonte. A cidade está situada a uma altitude 

média de 1.280 m, emoldurada pela Serra dos Cristais, na região do Alto 

Jequitinhonha (IBGE, 2017). 

É um centro minerador de ouro, diamante e possui indústria extrativa 

vegetal: de flores campestres, madeira e carvão. Além de indústria mineral de 

diamante, ouro e cristal, também tem indústria de transformação de tecidos de 

algodão, massas alimentícias, joias, lapidação e serralheria. A agricultura é baseada 

no milho, arroz, cana de açúcar, feijão e mandioca. Tem vários estabelecimentos 

comerciais varejistas e mistos, incluindo artesanato, com destaque para a produção 

de tapetes arraiolo (IBGE, 2016).  

O perfil da economia da cidade mudou muito rápido devido à forte expansão 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri no fim da primeira 

década de 2000, que acabou por se tornar o motor da economia do município, 

possuindo 26 cursos de graduação, 23 cursos de pós-graduação e cerca de 1200 

servidores e 12.000 alunos (IBGE, 2016). 

A sociedade diamantinense, até certo ponto tradicional, ainda encontra 

dificuldades em se adaptar à nova dinâmica imposta pela chegada de uma 

população jovem e com diminutas “raízes” com as tradições locais. Entretanto, a 

economia de Diamantina ainda está muito ligada ao turismo, a maior parte do 

intenso fluxo turístico focado na arquitetura e importância histórica, o município 

possui um rico e variado ecossistema em seu entorno, com cachoeiras, trilhas 

seculares e uma enorme área de mata nativa, que teve a felicidade de ser protegida 

com a criação de Parques Estaduais (VALLE et all., 2012). 

Em 2000 e 2010, a taxa de remuneração da população de 18 anos ou mais 

(ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 

65,67% em 2000 para 67,12% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava 
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desocupada) passou de 11,23% em 2000 para 7,74% em 2010. Em 2014, o salário 

médio mensal era de 3 salários mínimos (IBGE, 2010).  

Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública do município tiveram 

nota média de 6 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4,2. A 

taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97,8 em 2010, o que 

proporcionou ao município a posição de 395 de 853 dentre os municípios do Estado 

e na posição 2.411 de 5.570 dentre os municípios do Brasil (IBGE, 2010).  

A população diamantinense é predominantemente urbana (87,32%). A 

cidade é um polo universitário e conta com instituições como Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade do Estado de Minas 

Gerais (UEMG) e universidade particulares, como a Universidade Paulista (UNIP) 

(IBGE, 2017). 

Está localizada no Circuito Turístico dos Diamantes, tem 77,6% de 

aproveitamento na dimensão cultural, nas variáveis produções culturais, associada 

ao turismo, patrimônio histórico e cultural e governança. (BRASIL, 2008). 

 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde 

 

O município de Diamantina é polo regional de saúde, pertencente a 

macrorregião de Saúde do Jequitinhonha e microrregião de Diamantina. Possui 15 

(quinze) Equipes de Saúde da Família na Atenção Básica. Onze se encontram na 

sede do município e quatro estão localizadas na zona rural. Das dez equipes que 

têm a sede localizada na zona urbana, duas atendem também a zona rural, sendo 

classificadas como urbano-rurais.  

A Atenção Básica é ordenadora da rede de atenção à saúde.  As equipes 

são subordinadas à coordenação da Atenção Primária à Saúde.  Possui como 

serviços secundários a Policlínica Municipal (onde algumas especialidades são 

oferecidas) e o Consórcio Intermunicipal do Alto Jequitinhonha (CISAJE), onde são 

ofertadas outras especialidades além de exames específicos. O município também 

conta com as redes estaduais de atenção secundária para a saúde das mulheres, 

gestantes e crianças – Centro Viva a Vida (CVV) – e de atendimento de hipertensos 

e diabéticos de alto risco – HIPERDIA.  Abriga ainda o Centro Especializado em 

Reabilitação (CER IV), centro especializado que oferece serviços de reabilitação 

física, auditiva, intelectual, visual, além de serviços de órteses e próteses.  
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A rede de atenção terciária é composta por duas casas de saúde 

filantrópicas, Santa Casa de Caridade de Diamantina e o Hospital Nossa Senhora da 

Saúde que oferecem atendimento em diversas clínicas, além de leitos de terapia 

intensiva para adultos, gestantes e neonatais. 

 

1.3 Aspectos da Comunidade 

 

Inhaí é um distrito do município de Diamantina, no interior do estado de Minas 

Gerais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), 

sua população no ano de 2010 era de 1.649 habitantes, sendo 825 homens e 824 

mulheres, possuindo um total de 651 domicílios particulares. E uma área total de 

537,1 km² e densidade de 4,72 hab./km². 

O Distrito Inhaí é localizado na zona rural de Diamantina, e possui sua Equipe 

de Saúde dividida em três postos de atendimento: a Maria Nunes, a Mendanha e a 

Inhaí. 

 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde de Saúde de Inhaí 

 

A Unidade Básica de Saúde que abriga a Estratégia Saúde da Família Inhaí 

é localizada na rua do Prata, n º 190 na zona rural de Diamantina. Localizado no 

meio de um morro com calçamento de paralelepípedo. É responsável por atender 

atualmente cerca de 670 famílias, abrangendo em seu território um total de 2.426 

pessoas. A ESF é localizada em área rural distante do centro da cidade.   

A Unidade de Saúde de INHAI abrange um território grande, que após 

unificação do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), passou a ter sede 

em Inhaí e posto de atendimento em outros dois lugares: Maria Nunes e Mendanha. 

Já estava dividido o atendimento semanal da seguinte forma: dois dias em Inhaí, um 

dia em Maria Nunes e um dia em Mendanha. A maior parte da população residente 

na área de abrangência da ESF conta com a unidade de saúde básica como única 

referência em saúde, fato que pode estar atrelado ao baixo poder aquisitivo dos 

usuários. 
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Na unidade física em Inhaí existe uma recepção, uma sala de triagem, um 

consultório sem banheiro, um consultório odontológico, uma sala de vacina, uma 

sala de curativo e um banheiro (de uso dos profissionais da saúde e pacientes).  

A unidade de Maria Nunes possui duas unidades físicas, uma com 

atendimento odontológico e outra contendo uma recepção, um consultório sem 

banheiro (com geladeira dentro do consultório), uma sala de vacina, uma sala de 

curativo, uma cozinha, um banheiro (de uso dos profissionais e pacientes).  

E a unidade Mendanha, funciona de forma improvisada na Associação dos 

moradores e conta com um consultório sem banheiro (funciona também como sala 

de vacina e curativo), uma recepção (funciona também como sala de triagem), uma 

cozinha e dois banheiros (um masculino e um feminino, para uso de profissionais e 

pacientes). 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Inhaí 

 

A equipe atual é composta por: um médico da família, contratado por tempo 

determinado pelo “Programa Mais Médicos”, um cirurgião dentista, estatutário; uma 

enfermeira e uma auxiliar de enfermagem, estatutário; dois técnicos de enfermagem 

estatutários.  Contamos com o apoio de seis Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), 

que são as responsáveis por conhecer e entender a as necessidades da nossa 

população em cada uma das micro áreas cadastradas.  

 

1.6 O funcionamento da Estratégia Saúde da Família Inhaí 

 

O horário de funcionamento é de 07:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-

feira. Mas, para tanto, é necessário o apoio dos agentes comunitários, que se 

revezam durante a semana, segundo uma escala, em atividades relacionadas à 

assistência, como recepção e arquivamento. Raramente o auxiliar de enfermagem 

ou o enfermeiro estão presentes na Unidade, devido ao rodízio nos postos de 

atendimento. Esse fato tem sido motivo de algumas discussões, principalmente entre 

o enfermeiro da equipe e o coordenador de atenção básica, que justifica a 

necessidade de se utilizar o trabalho dos ACS’s nessas atividades, pela dificuldade 

de contratação de um administrativo. 
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As agendas médicas e de enfermagem contemplam a demanda programada 

de puericultura, pré-natal, renovação de receitas, demanda espontânea e visitas 

domiciliares quando possível.  

 

1.7 Processo de Trabalho da Equipe de Saúde da Família 

 

O tempo da Equipe está organizado de tal forma que conseguimos ter uma 

média de aproximadamente 60% de atendimentos agendados/crônicos (pré-natais, 

puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico) e 40% de 

demanda/agudos.   

Os serviços oferecidos à comunidade são: acolhimento, visitas domiciliares 

quando solicitado, consultas médicas, consultas de enfermagem, puericultura, 

preventivo do colo uterino e de mama, outros procedimentos de enfermagem como: 

aferição de pressão arterial, micronebulização, aferição de glicemia, curativos e 

vacinas. A ESF atualmente tem um déficit de grupos, devido a rotatividade dos 

profissionais nos postos de atendimento.   

O tempo da Equipe Inhaí está ocupado quase que exclusivamente com as 

atividades de atendimento da demanda espontânea e com o atendimento de alguns 

programas, como: pré-natal, puericultura, controle de câncer de mama e 

ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos, e acompanhamento de 

crianças desnutridas e principalmente saúde mental. A equipe já tentou desenvolver 

outras ações de saúde, como por exemplo, grupos de hipertensos e diabéticos. Mas 

devido dias alternados nos pontos de atendimento, fica difícil fixar o grupo. Então, 

em relação aos grupos de hipertensos e diabéticos, a equipe resolveu condicionar a 

“troca das receitas”. 

 

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

 

Vários foram os problemas identificados no diagnóstico situacional da ESF Inhaí: 

como a divisão do atendimento em alguns pontos de atendimento na zona rural, 

ausência de hospital, demanda espontânea alta, déficit de profissionais, cultura de 

renovação de receita sem consulta médica, ausência de grupos, poucos 

profissionais multidisciplinares, altos índices de pacientes com Hipertensão Arterial 

Sistêmica, Diabete Melitus  e com obesidade. 
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Após discussão em segundo momento com a equipe de saúde, dentre esses 

problemas, segue a lista dos mais prevalentes: 

 

 Alto índice de pacientes com HAS e DM; 

 Alta incidência de obesidade; 

 Ausência de grupos efetivos; 

 Falta de equipes multidisciplinares no local, principalmente no seguimento de 

doenças crônicas, tabagismo, etilismo e obesidade que atue em prevenção, 

promoção e tratamento; 

 Falta de pronto atendimento mais próximo que na cidade de Diamantina. 

 

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

intervenção 

 
Após a identificação dos problemas, a equipe de saúde da família da ESF 

Inhaí realizou a priorização dos problemas mais identificados na comunidade 

conforme pode ser visto no Quadro 1, pois dificilmente todos serão resolvidos ao 

mesmo tempo. 

 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade da Equipe de Saúde Inhaí, no município de Diamantina. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alto número de 

pacientes com 

sobrepeso/obesidade 

Alta 10 Total 1 

Ausência de grupos 

para obesos e 

HIPERDIA 

Alta 10 Total 2 

Elevado índice de 

pacientes com 

HAS/DM. 

Alta 10 Parcial 3 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
*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 
 
 
A obesidade tem aumentado de forma alarmante em níveis mundiais nos 

últimos anos, tornando-se uma epidemia do século 21. Logo, fica evidente a atual 

preocupação com a saúde, principalmente quando se trata de obesidade, 

classificada como uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) (BRASIL, 2020). 

Após analisar os dados coletados, foi escolhido a obesidade e o sobrepeso 

como principal problema. Para justificar essa escolha foi levado em consideração 

sua cronicidade, a alta prevalência da doença e suas consequências sociais e de 

agravo à saúde. 

Sobrepeso e obesidade são termos usados na classificação do excesso de 

peso corporal. O excesso de peso em geral é um grande problema de saúde 

pública, pois sua prevalência tem aumentado nas últimas décadas e há clara relação 

entre a obesidade e as principais causas de morte hoje no país, a saber, doenças 

cardiovasculares e alguns tipos de cânceres (DIAS et al., 2017).  

Logo, esse trabalho se justifica pela necessidade de desenvolver uma 

estratégia para evitar que os pacientes com sobrepeso da área de abrangência da 

UBS Inhaí evoluam para a obesidade, com o objetivo de não apenas diminuir de 

peso, mas também de evitar complicações que a obesidade pode causar e assim 

melhorar a qualidade de vida desses pacientes em longo prazo.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo Geral 
 

O presente trabalho tem como objetivo:  

Elaborar uma proposta de intervenção para reduzir e controlar o sobrepeso e 

obesidade de pacientes atendidos na UBS Inhaí, em Diamantina, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 Oferecer avaliação médica e nutricional periódica aos pacientes com 

sobrepeso e obesidade; 

 Promover ações educativas em grupo, com profissionais multidisciplinares, a 

fim de conscientizar e sensibilizar a população quanto a necessidade de 

tratamento adequado para essas condições de sobrepeso e obesidade; 

 Implantar grupo de caminhada na área de abrangência da ESF. 

 

 
 

 

 
 
 



18 
 

  

4 METODOLOGIA 
 
 

Para a realização deste projeto foi utilizado o método Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) para determinar o problema prioritário, identificar os 

nós críticos e orientar as ações. Além disso, foram utilizados na construção do plano 

de intervenção os dados da realização do diagnóstico situacional (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

Através de um diagnóstico sobre as condições de saúde da população 

assistida, levantaram-se algumas questões que poderiam ser trabalhadas, como 

exemplo do problema de saúde com alta prioridade e urgência para se propor uma 

intervenção como a equipe de saúde considerou de alta urgência o alto número de 

pacientes obesos ou com sobrepeso. 

Além disso foi realizada uma revisão bibliográfica, e uma busca sistematizada 

na literatura, utilizando os sites: Scientific Electronic Library Online (Scielo), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), edições 

do Ministério da Saúde e outros. A busca foi guiada utilizando os seguintes 

descritores: Atenção Primária à Saúde; Obesidade; Estratégia Saúde da Família; 

Assistência Integral à Saúde. 

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à Metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA, VASCONCELOS, SOUZA, 2017).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1 Obesidade 

 

A obesidade é o acúmulo excessivo ou anormal de tecido adiposo no 

organismo que pode prejudicar a saúde. A obesidade tornou-se uma epidemia que 

piorou nos últimos 50 anos. Nos Estados Unidos, estima-se que o ônus econômico 

em gastos com saúde por causa da obesidade seja de cerca de US $100 bilhões 

anualmente. Estima-se que 38% da população adulta do mundo esteja acima do 

peso (SAALBACH; ANDEREGG, 2019).  

A ONU afirma que os índices de obesidade no Brasil são preocupantes. Um 

estudo desenvolvido pelo Ministério da Saúde demonstrou que a obesidade cresce 

60% em dez anos no Brasil (BRASIL, 2017). Ainda, segundo o Ministério da Saúde - 

o sobrepeso entre adultos brasileiros passou de 51,1% para 54,1%, números 

alarmantes que merecem atenção (BRASIL, 2016). 

Nos últimos treze anos houve um aumento na prevalência de obesidade no 

Brasil saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018. De 2015 a 2018 o país 

apresentava taxa estáveis da doença, desde então prevalência de obesidade se 

manteve em 19,8%. Dados apresentados em 2018 apontaram que o crescimento da 

obesidade foi maior entre os adultos de 25 a 34 anos e 35 a 44 anos, com 84,2% e 

81,1%, respectivamente. Apesar de o excesso de peso ser mais comum entre os 

homens, em 2018, as mulheres apresentaram obesidade ligeiramente maior, com 

20,7%, em relação aos homens, 18,7% (BRASIL, 2020). 

A obesidade é causada por múltiplos fatores que podem ser genéticos, 

culturais e sociais, que podem ser considerados comuns. Outras causas da 

obesidade incluem atividade física reduzida, insônia, hábitos alimentares, distúrbios 

endócrinos, medicamentos, anúncios de alimentos e metabolismo energético. O 

ganho excessivo de peso é o resultado de um desequilíbrio entre a ingestão diária 

de energia e o gasto energético (PANUGANTI; NGUYEN; KSHIRSAGAR, 2020). 

De acordo com WHO (1999), o Índice de Massa Corpórea (IMC) é o indicador 

utilizado para a avaliação do perfil antropométrico-nutricional de populações de 

adultos, ele está baseado na relação entre o peso e a altura dos indivíduos, a 

classificação da obesidade se dá de acordo com as seguintes faixas: 

 Baixo peso: menos de 18,5 kg / m2 
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 Faixa normal: 18,5 kg / m2 a 24,9 kg / m2 

 Excesso de peso: 25 kg / m2 a 29,9 kg / m2 

 Obesos, classe I: 30 kg / m2 a 34,9 kg / m2 

 Obesos, classe II: 35 kg / m2 a 39,9 kg / m2 

 Obesos, classe III: mais de 40 kg / m2 

De acordo com Ministério da Saúde (Brasil 2017), os médicos devem avaliar 

cuidadosamente as causas subjacentes que contribuem para a obesidade. Um 

histórico completo deve incluir: 

 Histórico de peso na infância 

 Esforços e resultados anteriores sobre perda de peso 

 Histórico completo de nutrição 

 Padrões de sono 

 Atividade física 

 Histórias médicas anteriores associadas, como cardiovascular, 

diabetes, tireóide e depressão 

 História cirúrgica 

 Medicamentos que podem promover ganho de peso 

 Uso de tabaco e álcool 

 História de família 

A obesidade está associada a doenças cardiovasculares, dislipidemia e 

resistência à insulina, causando problemas de saúde como: diabetes, acidente 

vascular cerebral, cálculos biliares, fígado gorduroso, síndrome da hipoventilação da 

obesidade, apneia do sono e câncer (PANUGANTI; NGUYEN; KSHIRSAGAR, 

2020). 

De acordo com Panuganti e colaboradores (2020), além da gordura corporal 

total, os seguintes fatores também aumentam a morbidade da obesidade: 

 Circunferência da cintura (a gordura abdominal apresenta um 

prognóstico ruim); 

 Distribuição de gordura; 

 Pressão intra-abdominal; 

 Idade de início da obesidade. 
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5.2 Consequências da obesidade para saúde 

 
O tecido adiposo é capaz de modificar o funcionamento fisiológico de outros 

tecidos a partir das substâncias secretadas pelo mesmo. A secreção de moléculas 

biologicamente ativas pelos adipócitos estimula um processo de inflamação crônica. 

Nesse estado inflamatório pode ser encontrado um elevado nível de moléculas 

determinantes da evolução do processo de aterogênese. Um estado de inflamação 

crônica subclínica é originado por uma dieta pró-inflamatória e sedentarismo, 

mediado em parte pelo processo de estresse oxidativo e por citocinas pró-

inflamatórias que interferem nos mecanismos de sinalização da insulina (TENÓRIO 

et al., 2016). 

A leptina é um hormônio adipócito que reduz a ingestão de alimentos e o peso 

corporal. A resistência celular à leptina está associada à obesidade. O tecido 

adiposo secreta adipocinas e ácidos graxos livres, causando inflamação sistêmica 

que causa resistência à insulina e aumento dos níveis de triglicerídeos, o que 

posteriormente contribui para a obesidade. A obesidade pode causar aumento da 

deposição de ácidos graxos no miocárdio, causando disfunção ventricular esquerda. 

Também foi demonstrado que altera o sistema renina-angiotensina, causando 

aumento da retenção de sal e aumento da pressão arterial (PANUGANTI; NGUYEN; 

KSHIRSAGAR, 2020). Além disso, a obesidade provoca um grande aumento no 

risco de morbidade de doenças crônicas - ou seja, incapacidade, depressão, 

diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer - e mortalidade. A 

obesidade infantil resulta nas mesmas condições, com início prematuro ou com 

maior probabilidade na idade adulta (LAMOUNIER; ABRANTES, 2003). 

Hamdy (2016) associa a obesidade com os seguintes problemas de saúde: 

cânceres, doenças cardiológicas, doenças gastrointestinais, doenças no trato 

urinário, diabetes mellitus, dores músculo-esquelético, doenças no curso neurológico 

e sistema nervoso central (SNC), problemas na gravidez, doenças de pele, 

depressão, doenças do sono, dificuldade reprodutiva, complicações cirúrgicas e 

doenças venais. 

Além de inserida no grupo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), a 

obesidade é considerado um dos importantes fatores de risco para outras 
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complicações das DCNT, em especial a diabetes mellitus e hipertensão, 

representam um sério problema de saúde pública, pois são apontadas como sendo 

as principais causas de mortes no mundo (LINHARES et al., 2012). 

 

5.3 Formas de tratamento 
 

A etiologia da obesidade é multifatorial, porém os hábitos de vida 

compreendem os principais fatores desencadeantes da epidemia, pois predispõem 

muito consumo de energia associado ao menor gasto energético.Os profissionais 

devem individualizar o tratamento, tratar as causas secundárias subjacentes da 

obesidade e se concentrar no gerenciamento ou controle de condições comórbidas 

associadas. O manejo deve incluir modificações na dieta, intervenções 

comportamentais, medicamentos e intervenção cirúrgica, se necessário (ENES; 

SLATER, 2010). Os principais tratamentos para a obesidade são: 

A modificação da dieta: ela deve ser feita de forma individualizada com 

monitoramento rigoroso da perda regular de peso. Dietas de baixa caloria são 

recomendadas, como a restrição de carboidratos ou gorduras. Uma dieta pobre em 

carboidratos pode produzir maior perda de peso nos primeiros meses, quando 

comparada com uma dieta pobre em gordura. A adesão do paciente à dieta deve ser 

enfatizada com frequência (BALL et al., 2019). 

Prática de atividades físicas: elas devem ser incentivadas visando o gasta de 

energia acumulada do organismo na forma de gordura. A atividade física diminui o 

apetite e melhora a autoestima. Depois de verificar se a pessoa está em condições 

adequadas de saúde para a prática de exercícios, o ideal é que ela caminhe 50 

minutos quatro vezes por semana (BRASIL, 2017). 

Intervenções comportamentais: Pacientes obesos devem ser incentivados a 

modificarem seus hábitos de vida, isso pode ser feito atráves de terapia 

comportamental cognitiva, terapia comportamental dialética e psicoterapia 

interpessoal. As intervenções comportamentais são mais eficazes quando 

combinadas com dieta e exercício (PANUGANTI; NGUYEN; KSHIRSAGAR, 2020). 

Medicamentos: Os medicamentos antiobesidade podem ser usados em 

pacientes com IMC maior ou igual a 30 ou IMC maior ou igual a 27 com 

comorbidades. Os medicamentos podem ser combinados com intervenções de dieta, 

exercício e comportamento. Os medicamentos antiobesidade aprovados pela FDA 
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incluem fentermina, orlistato, lorcaserina, liraglutido, dietilpropiona, fentermina / 

topiramato, naltrexona / bupropiona, fendimetrazina. Todos os agentes são usados 

para controle de peso a longo prazo (MONTEIRO et. al., 2019). 

Cirurgia: As indicações para a cirurgia são um IMC maior ou igual a 40 ou um 

IMC de 35 ou maior com condições comórbidas graves. O paciente deve estar em 

conformidade com as mudanças no estilo de vida pós-cirurgia, visitas ao consultório 

e programas de exercícios (KLEBANOFF et al., 2019). 

 

5.4 Papel da Atenção Primária em Saúde para o tratamento e prevenção da 

obesidade 

 
O Ministério da Saúde define a Atenção Primária em Saúde (APS) como a 

porta de entrada de uma pessoa no sistema de saúde, onde são desenvolvidas 

estratégias de atendimento que possam promover cuidados preventivos e 

consequentemente qualidade de vida dependendo do grau de vulnerabilidade de 

cada população, podendo solucionar até 80% dos problemas relacionados à saúde 

quando bem aplicado (BRASIL, 2017). 

Sendo assim, a APS é o local ideal para a promoção de saúde quando se 

trata do enfretamento da obesidade, além do cuidado das consequências que esse 

excesso de peso causa nesses indivíduos (BRASIL, 2017).  

As equipes multiprofissionais são de extrema importância nesta condição a 

equipe de saúde da família deve estabelecer a estratificação do risco para 

obesidade; incentivar o autocuidado e o protagonismo do usuário em seu 

tratamento; garantir o apoio necessário aos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) com obesidade, assim como àqueles em risco de desenvolvê-la; realizar 

ações de promoção à saúde com participação social; promover a prestação de 

cuidado aos indivíduos que já se encontram com obesidade principalmente se 

houver comorbidades associadas; e acompanhar aqueles que se submeteram a 

procedimentos cirúrgicos relacionados à obesidade (BRASIL, 2012). 

A realização de atividades em grupo são estratégias importantes para o 

tratamento e controle da obesidade, isso porque proporciona troca de experiências e 

motivação mutua e é uma estratégia que diminui o isolamento social (SOEIRO et al., 

2019). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado: “o alto número de pacientes 

obesos ou com sobrepeso”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA;  CAMPOS; 

SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 
Foi selecionado como problema prioritário na ESF Inhaí o alto índice de 

pacientes com sobrepeso e obesidade na área de abrangência. 

A obesidade é uma doença multifatorial de alta prevalência, envolvendo 

questões biológicas, ecológicas, históricas, culturais e sociais. Definida como grau 

de armazenamento de gordura no organismo, proporcionando riscos à saúde devido 

às alterações metabólicas proporcionadas (BRASIL, 2014). 

As consequências da obesidade são: pressão alta, diabetes, aumento do 

colesterol, doenças do coração e da circulação, doenças nas articulações. Ex: artrite, 

artrose, doenças do fígado, doenças no pulmão, apneia do sono (dificuldade de 

respiração durante o sono), problemas psicológicos, acidentes vasculares 

encefálicos (derrame), alguns tipos de câncer e aumento do risco de morte 

prematura, e é partindo daí que vem a necessidade controlar o número de obesos e 

sobrepesos na comunidade. 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 
Após analisar os dados coletados, foi escolhido a obesidade e o sobrepeso 

como principal problema. Para justificar essa escolha foi levado em consideração 

sua cronicidade, a alta prevalência do agravo e suas consequências sociais e de 

agravo à saúde. 

O monitoramento da prevalência de obesidade na população 
brasileira é de grande necessidade para se entender os padrões de risco e 
os fatores associados nos segmentos populacionais mais vulneráveis, para 
subsidiar políticas públicas de prevenção da obesidade desde a infância e 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
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para a promoção de hábitos saudáveis na sociedade brasileira (FERREIRA; 
SZWARCWA; DAMACENA, 2019, p.1). 

 

Sobrepeso e obesidade são termos usados na classificação do excesso de 

peso corporal. O excesso de peso em geral é um grande problema de saúde 

pública, pois sua prevalência tem aumentado nas últimas décadas e há clara relação 

entre a obesidade e as principais causas de morte hoje no país, a saber, doenças 

cardiovasculares e alguns tipos de cânceres.  

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Após realizar um levantamento dos principais problemas de saúde que afetam 

a população, a equipe determinou como problema alto índice de indivíduos obesos 

ou com sobrepeso. Alguns nós críticos foram identificados sendo eles: 

Nó crítico 1 – Baixo nível de informações sobre as complicações da 

obesidade. Como uma parte da população é leiga sobre sua doença e o tratamento 

adequado, devido a essa realidade, também se faz necessária uma ação que 

conscientize e sensibilize estes pacientes para a mudança de hábitos alimentares 

saudáveis e da importância da prática de uma atividade física, como um grupo de 

obesos para realizar palestras, rodas de conversas e troca de experiências.  

Nó crítico 2 - Hábitos alimentares e estilo de vida inadequados: Devido à má 

adesão dos pacientes obesos no serviço, faz-se necessário ações diferenciais com 

profissionais multidisciplinares para realizar acompanhamento individual nutricional, 

psicológico e médico periodicamente, para melhor adesão ao tratamento.  

Nó crítico 3 – Ausência de Grupo de caminhada/atividade física. A existência 

de um grupo com avaliação e acompanhamento nutricional seria fundamental, e de 

um grupo de caminhada com a presença dos profissionais da UBS incentivaria os 

pacientes a realizarem todos os dias uma caminhada, além de fortalecer os vínculos 

dos profissionais com estes pacientes e incentivá-los no tratamento. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 
No Planejamento Estratégico Situacional (PES), o plano deve ser entendido 

como uma ferramenta para ser usada em situações de baixa governabilidade. Para 

avaliar a viabilidade de um plano, primeiramente devem ser verificadas as três 
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variáveis essenciais: quais são os atores que controlam recursos críticos das 

operações que compõem o plano; quais recursos cada um desses atores controla; 

qual a motivação de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com o plano. 

Após isso, é importante definir as operações/ações estratégicas capazes de 

construir viabilidade para o plano ou motivar o ator que controla os recursos críticos 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

Os quadros abaixo têm o objetivo de demonstrar as operações, atores e 

recursos necessários para o enfrentamento de cada um dos nós críticos definidos: 

 

Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alto índice de pacientes com 
sobrepeso e obesidade” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Inhaí, no município de Diamantina, em Minas Gerais, 2020. 

Nó crítico 1 Baixo nível de informações sobre as complicações da obesidade 

Operação Aumentar o nível de informação da população sobre as complicações e 

patologias que a Obesidade pode causar. 

Projeto Informe-se: o que a obesidade pode causar? 

Resultados 

esperados 

Conscientizar e sensibilizar os pacientes para a mudança de hábitos 

alimentares saudáveis e da importância da prática de uma atividade física. 

Produtos 

esperados 

Pacientes diminuindo o seu peso, por estarem preocupados com sua saúde e 

cientes dos problemas causados pela obesidade 

Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço físico, recursos humanos. 

Cognitivo: informação sobre o tema. 

Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos informativos e insumos. 

Político: mobilização dos atores sociais, continuidade das ações educativas 

em saúde como parte do projeto político do município. 

Recursos críticos Estrutural: sala de espera. 

Cognitivo: informação sobre o tema. 

Político: mobilização dos atores sociais, inclusão das ações educativas em 

saúde como parte do projeto político do município. 

Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos informativos e insumos. 

Controle dos 

recursos críticos 

Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiros, Médicos, Técnicos de 

enfermagem. 

Ações 

estratégicas 

Através de grupos operativos, promover rodas de conversa e atividades 

educativas realizadas por educadores físicos e fisioterapeutas do NASF. 

Prazo Realizar uma atividade educativa uma vez por semana, no mesmo dia e 

horário. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Médico, enfermeiro, psicólogo e educador físico 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

A cada ação realizada será disponibilizada ao usuário uma folha em branco 

para dúvidas e sugestões de temas. 
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Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alto índice de pacientes com 

sobrepeso e obesidade” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Inhaí, no município de Diamantina, em Minas Gerais, 2020. 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

 

 

 

 

Nó crítico 2 Hábitos alimentares e estilo de vida inadequados 

Operações Acompanhamento nutricional individual e em grupo 

Projeto Como melhorar sua qualidade de vida? 

Resultados 

esperados 

Pacientes aderindo a reeducações alimentares, melhorando seus hábitos 

alimentares e diminuindo seu peso e percentual de gordura corporal. 

Produtos esperados Implantar ações diferenciais com profissionais multidisciplinares na agenda 

da unidade. Modificação dos hábitos alimentares e melhor 

acompanhamento da população. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: local público amplo para realização das práticas integrativas e 

atividades socioeducativas com profissionais capacitados. 

Político: parceria com sistema político local para promoção das atividades. 

Financeiro: impressão de material informativo, recursos audiovisuais de 

divulgação e demais materiais para execução das atividades. 

Recursos críticos Estrutural: local público amplo para realização das práticas integrativas e 

atividades socioeducativas. Profissionais devidamente treinados para 

execução das práticas. 

Financeiro: impressão de material informativo, recursos audiovisuais de 

divulgação e demais materiais para execução das atividades. 

Controle dos 

recursos críticos 

Enfermeiro e médico da unidade. 

Ações estratégicas Apresentação do projeto, apoio da equipe de saúde e articulação com o 

NASF dos grupos de caminhada orientada. Acompanhamento individual 

nutricional periódico, para melhor adesão ao tratamento. Realizar a 

promoção de práticas integrativas em saúde na unidade, alertando a 

população sobre os riscos elevados da obesidade. 

Prazo Mensal  

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Assistente de enfermagem, médico e nutricionista do NASF 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Os profissionais responsáveis verificarão a agenda todo mês para 

confirmar as avaliações dos pacientes. 
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alto índice de pacientes com 

sobrepeso e obesidade” na população sob responsabilidade da Equipe Saúde da 

Família Inhaí, no município de Diamantina, em Minas Gerais, 2020. 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nó crítico 3 Ausência de Grupo de caminhada e atividade física 

Operação Implantar um grupo de caminhada para os pacientes com sobrepeso e 

obesidade. 

Projeto Grupo movimente-se! 

Resultados 

esperados 

Desenvolver grupo com obesos para conscientizar os pacientes sobre a 

importância da realização de atividades físicas regulares. 

Produtos esperados Grupos operacionais implantados, com dinâmicas participativas e a 

redução do número de pacientes obesos. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço físico e recursos humanos. 

Cognitivo: informações. 

Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos informativos e insumos. 

Político: mobilização dos atores sociais, inclusão das ações educativas em 

saúde como parte do projeto político do município. 

Recursos críticos Estrutural: espaço para grupos (sala reunião) 

Cognitivo: informações. 

Político: mobilização dos atores sociais, inclusão das ações educativas em 

saúde como parte do projeto político do município. 

Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos informativos e insumos. 

Controle dos 

recursos críticos 

Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiros, Médicos, Técnicos de 

enfermagem e equipe do Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Ações estratégicas Promover rodas de conversa em articulação intersetorial em parceria com o 

NASF, onde será construído um cronograma, com as datas dos grupos e 

quais profissionais coordenarão a oficina e quais participarão junto com a 

população.  

Prazo Realizar uma atividade educativa mensalmente, no mesmo dia e horário. 

Responsável(eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Enfermeiros, Médicos e equipe do NASF. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Em cada encontro será passado uma lista de presença e outra lista para 

verificar se o que foi feito foi eficaz e o que precisa melhorar. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A prevenção, diagnóstico precoce e conscientização da população sobre os 

problemas relacionados à obesidade são importantes aspectos para a promoção da 

saúde e redução de morbimortalidade não só por ser o fator de risco importante para 

outras doenças, mas também por interferir na expectativa e na qualidade de vida, e 

ainda ter implicações diretas na aceitação social dos indivíduos. 

A elaboração do plano de ação fomenta a importância da criação de 

estratégias dentro de uma unidade básica de saúde para apoiar e incentivar os 

pacientes obesos a aderirem ao tratamento através da prática de atividade física e 

alimentação saudável, compreendendo políticas de saúde, educação e cultura, além 

de integrar a sociedade e a família. 

Através da conscientização da comunidade sobre os males causados pela 

obesidade e os riscos de vida que os pacientes obesos correm por causa das 

comorbidades associadas à mesma, pode-se contribuir para reduzir a crescente 

epidemia de obesidade. Sendo assim, conclui-se que o trabalho é de extrema 

importância  para colaborar com a melhora da qualidade de vida da população e a 

diminuição do número de pacientes obesos na comunidade. 
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