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RESUMO 

 

 

Atualmente a obesidade, bem como o sedentarismo representam importantes 
problemas para a saúde pública no mundo, devido ao grande aumento em suas 
prevalências e ainda a associação com efeitos que afetam à saúde cardiovascular, 
metabólica e mental, o que vem ocorrendo em idades cada vez mais precoces. Esse 
estudo tem como principal objetivo elaborar um plano de intervenção para a 
promoção da saúde e combate à obesidade na área de abrangência da Estratégia 
da Saúde da Família Antônio Lemos da Silva, localizada em Sapucaí-Mirim, Minas 
Gerais. A metodologia baseou-se em revisão bibliográfica, com busca nas bases de 
dados Biblioteca Virtual em Saúde. Para conhecer a realidade da situação de saúde 
da população na área de abrangência dessa unidade o plano de intervenção foi 
divido nas etapas de identificação e priorização dos problemas, explicação dos 
problemas e identificação de soluções e elaboração do plano, utilizando a 
metodologia do Planejamento Estratégico Situacional Simplificado. A implantação 
desse plano, com ações de sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde 
em relação aos pacientes obesos, bem como com ações que visem a promoção da 
saúde e de orientações aos profissionais e familiares, poderá contribuir para a 
melhoria assistencial desta população. 
 
Palavras-chave: Obesidade. Dieta saudável. Educação Física e Treinamento. 



ABSTRACT 
 

 

Currently, obesity, as well as a sedentary lifestyle, represent important problems for 
public health in the world, due to the great increase in their prevalence and also the 
association with effects that affect cardiovascular, metabolic and mental health, 
which has been occurring at increasingly younger ages. early. This study has as 
main objective to elaborate an intervention plan to promote health and fight obesity in 
the area covered by the Family Health Strategy Antônio Lemos da Silva, located in 
Sapucaí-Mirim, Minas Gerais. The methodology was based on a bibliographic review, 
searching the Virtual Health Library databases. In order to know the reality of the 
population's health situation in the area covered by this unit, the intervention plan 
was divided into the stages of identification and prioritization of problems, explanation 
of problems and identification of solutions and elaboration of the plan, using the 
Situational Strategic Planning methodology Simplified. The implementation of this 
plan, with actions to raise awareness and train health professionals in relation to 
obese patients, as well as actions aimed at promoting health and providing guidance 
to professionals and family members, may contribute to the improvement of care for 
this population. 
 
Keywords: Obesity. Diet healthy. Physical Education and Training.  
 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Quadro 1 – Aspectos demográficos da área de abrangência da Estratégia 

Saúde da Família Antônio Lemos da Silva 

12 

Quadro 2 – Aspectos epidemiológicos da área de abrangência da ESF 

Antônio Lemos da Silva 

13 

Quadro 3 – Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adstrita à equipe de saúde Antônio Lemos da 

Silva, UBS Antônio Lemos da Silva, município de Sapucaí-Mirim, estado de 

Minas Gerais 

17 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

“Obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Antônio Lemos da Silva do município Sapucaí-Mirim, estado de 

Minas Gerais 

33 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 

“Obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Antônio Lemos da Silva do município Sapucaí-Mirim, estado de 

Minas Gerais 

34 

Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema 

“Obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Antônio Lemos da Silva do município Sapucaí-Mirim, estado de 

Minas Gerais 

36 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

BVS Biblioteca Virtual de Saúde 

CNS Cartão Nacional de Saúde 

CRAS Centro de Referência de Assistência Social 

ESF Estratégia Saúde da Família 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano 

IMC Índice de Massa Corpórea 

LILACS Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PES Planejamento Estratégico Situacional 

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

SciELO Scientific Electronic Library Online 

SUS Sistema Único de Saúde 

UBS Unidade Básica de Saúde 

VIGITEL Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico 

 



SUMÁRIO 

 

 
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 

1.1 Aspectos gerais do município ......................................................................... 11 

1.2 Aspectos da comunidade ................................................................................. 12 

1.2.1 Aspectos demográficos da ESF Antônio Lemos da Silva ................................. 12 

1.2.2 Aspectos epidemiológicos ................................................................................ 13 

1.3 O sistema municipal de saúde ......................................................................... 14 

1.3.1 Pontos de Atenção à Saúde e Sistemas de Apoio e Logístico ......................... 14 

1.3.2 Organização dos Pontos de Atenção à Saúde ................................................. 14 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Antônio Lemos da Silva .................................... 15 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Antônio Lemos da Silva da Unidade Básica 

de Saúde Antônio Lemos da Silva ......................................................................... 15 

1.6 O funcionamento A Unidade Básica de Saúde Antônio Lemos da Silva da 

Equipe Antônio Lemos da Silva ............................................................................. 16 

1.7 O dia a dia da equipe Antônio Lemos da Silva ............................................... 16 

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

(primeiro passo) ...................................................................................................... 17 

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

intervenção (segundo passo) ................................................................................. 17 

2 JUSTIFICATIVA ..................................................................................................... 18 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 19 

3.1 Objetivo geral .................................................................................................... 19 

3.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 19 

4 METODOLOGIA .................................................................................................... 20 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 21 

5.1 Obesidade .......................................................................................................... 21 

5.1.1 Fatores de risco ................................................................................................ 23 

5.1.2 Tratamento ....................................................................................................... 25 

5.2 Alimentação saudável ....................................................................................... 27 

5.3 Atividade física .................................................................................................. 29 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO .................................................................................. 31 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) ................................... 31 



6.2 Explicação do problema (quarto passo) ......................................................... 31 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) ......................................................... 32 

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). .................................................................... 32 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 36 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 37 

 

 

 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Sapucaí-Mirim é um município do estado de Minas Gerais, localizado na 

Região Imediata de Itajubá, no extremo sul do estado, que dista 456 km de Belo 

Horizonte. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a 

população recenseada era de 6.241 naquele ano, com estimativa de 6.869 

habitantes em 2018. Sua área de abrangência são 285,5 km², com densidade 

demográfica de 21,23 habitantes por quilômetro quadrado. 

O município foi fundado pelos bandeirantes, oriundos de Taubaté, no ano de 

1853, estando esses à procura de ouro na região e tendo como principal 

desbravador o sertanejo Gaspar Vaz da Cunha, o Oyaguara. Por possuir terras 

férteis, ótimo clima e a possibilidade de pesca no rio Sapucaí-Mirim, o município se 

tornou atrativo ao primeiro núcleo populacional, originando o povoado de Sant’Ana 

do Paraíso, tendo como padroeira Sant’Ana. Devido à crescente povoação, em 

1877, através da Lei Provincial nº 2 325, de 13 de outubro, Sant’Ana do Paraíso foi 

considerado distrito e recebeu o nome de Sant’Ana do Sapucaí-Mirim, ficando 

subordinado ao município de São José do Paraíso (IBGE, 2010). 

Apenas em 1923, através da Lei Estadual nº 843, teve seu nome alterado 

para Sapucaí-Mirim, ainda permanecendo como distrito de São José do Paraíso, 

que, nesta data, já era denominado Paraisópolis. Em 17 de Dezembro de 1937, 

através do Decreto Lei nº 15, Sapucaí-Mirim foi elevado à categoria de município 

(IBGE, 2010). 

Conforme o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) - Sapucaí-Mirim era de 0,680, em 2010, o que 

situa o município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 

0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, 

com índice de 0,842, seguida de Renda, com índice de 0,664, e de Educação, com 

índice de 0,563 (IDHM, 2010). 
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1.2 Aspectos da comunidade 

 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, a renda per 

capita média do município de Sapucaí-Mirim cresceu 126,33% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 219,88, em 1991, para R$ 410,42, em 2000, e para R$ 

497,65, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse 

período de 4,39%. A taxa média anual de crescimento foi de 7,18%, entre 1991 e 

2000, e 1,95%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com 

renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), 

passou de 48,75%, em 1991, para 22,11%, em 2000, e para 9,34%, em 2010. A 

evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através 

do Índice de Gini, que passou de 0,46, em 1991, para 0,51, em 2000, e para 0,44, 

em 2010 (IBGE, 2010). 

Conforme o IBGE (2010), em 2017, o salário médio mensal era de 1.5 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total 

era de 18.7%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as 

posições 624 de 853 e 205 de 853, respectivamente. Já na comparação com 

cidades do país todo, ficava na posição 4770 de 5570 e 1489 de 5570, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, tinha 33.6% da população nessas condições, o que o 

colocava na posição 609 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 3877 de 

5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

1.2.1 Aspectos demográficos da ESF Antônio Lemos da Silva 

 

Quadro 1 – Aspectos demográficos da área de abrangência da Estratégia 

Saúde da Família Antônio Lemos da Silva. 

Faixa 

etária 

Micro 1 Micro 2 Micro 3 Micro 4 Micro 5 Micro 6 

0-1 ano 5 3 4 3 2 5 

1-4 anos 17 21 24 17 9 12 

5-14 anos 31 43 67 36 47 39 

15-19 anos 23 28 36 21 28 23 

20-29 anos 48 40 60 49 37 55 
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30-39 anos 44 51 61 38 29 31 

40-49 anos 39 36 37 44 47 30 

50-59 anos 39 40 41 45 51 55 

60-69 anos 22 42 29 42 50 28 

70-79 anos 11 29 16 20 15 08 

Acima 80 

anos 

05 09 05 10 13 4 

Total 284 342 380 333 328 290 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência. 2019. 

 

1.2.2 Aspectos epidemiológicos 

 

Quadro 2 – Aspectos epidemiológicos da área de abrangência da ESF Antônio 

Lemos da Silva. 

Indicadores Micro 1 Micro 2 Micro 3 Micro 4 Micro 5 Micro 6 Total 

Pop. ≥60  38 80 50 85 78 40 371 

Pop. Alvo 
rastreamento 
de câncer de 
mama 

32 43 34 37 49 28 223 

Pop. Alvo 
rastreamento 
de câncer de 
colo de útero 

74 90 94 75 87 71 491 

Pop. Alvo 
para 
rastreamento 
de câncer de 
próstata 

35 60 47 61 75 69 347 

Portadores 
de 
hipertensão 
arterial 
sistêmica 
cadastrados 
SISAB 

57 78 69 59 61 49 373 

Portadores 
de diabetes 
cadastrados 
SISAB  

15 17 21 13 21 15 102 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência. 2019. 
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1.3 O sistema municipal de saúde 

 

1.3.1 Pontos de Atenção à Saúde e Sistemas de Apoio e Logístico 

 

O município de Sapucaí-Mirim possui na atenção primária duas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e uma Estratégia de Saúde da Família (ESF). Essas não 

possuem prontuário eletrônico, o que dificulta a organização dos registros clínicos e 

ocasiona a perda de algumas informações, contudo, o agente comunitário de saúde 

de cada micro região possui a relação da clientela e os profissionais de saúde estão 

se adaptando e conhecendo melhor o processo saúde/doença da população pela 

qual são responsáveis. A maior parte dos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) possui o Cartão Nacional de Saúde – CNS (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SAPUCAÍ-MIRIM, 2019). 

Na atenção secundária fazem parte a atenção especializada dada pelo 

Hospital Escola de Itajubá e pela Santa Casa de Poços de Caldas. Já na atenção de 

urgência e emergência e na atenção hospitalar há suporte dado pelo município de 

São Bento do Sapucaí e o apoio diagnóstico e o consórcio de saúde Cimas/SUS 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ-MIRIM, 2019). 

Um grande obstáculo está na ausência de autonomia do município, estando 

esse subordinado ao atendimento de municípios limítrofes. 

 

1.3.2 Organização dos Pontos de Atenção à Saúde 

 

Não há o modelo hospitalocêntrico na cidade, pois essa depende da atenção 

secundária de municípios limítrofes, com São Bento do Sapucaí. Assim, a promoção 

de saúde é realizada através das duas UBS e da ESF existentes no município.  

Quanto ao financiamento, segundo os dados colhidos no Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) a respeito da 

participação constitucional, em valores absolutos, Sapucaí-Mirim recebeu recursos 

do SUS de aproximadamente R$ 920 mil e custeou aproximadamente 20,5% deste, 

que representa R$ 20 mil para cobertura da saúde. O gasto per capita/ano foi de R$ 

541,95. 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde Antônio Lemos da Silva  

 

A Estratégia de Saúde da Família Antônio Lemos da Silva foi inaugurada há 

cerca de sete anos, se localiza na zona rural do município de Sapucaí-Mirim, no 

bairro Paiol e é responsável pele atendimento de 700 famílias na área. 

Os atendimentos são realizados em 17 pontos estratégicos, entre escolas, 

igrejas e espaços cedidos pela comunidade, mais a ESF. 

Não há secretária na ESF, sendo a técnica de enfermagem responsável pelo 

acolhimento dos pacientes. 

A dispensação de medicação é realizada pela enfermeira, pois não há 

farmacêutico. O posto principal não tem sala de vacina, mas possui os consultórios 

da enfermagem, do médico e da cirurgiã dentista, uma sala de pré-consulta da 

técnica de enfermagem, uma cozinha, um banheiro e uma recepção e há oferta de 

água e energia elétrica no posto. 

A infraestrutura dos demais pontos de atendimento é precária e falta o básico 

para o atendimento, como uma maca para a avaliação dos pacientes. A unidade 

possui 12 funcionários sendo eles uma enfermeira (e gerente da Unidade); um 

médico generalista (do Programa Mais Médico), uma técnica de enfermagem, uma 

agente de endemias, um cirurgião dentista; uma auxiliar de dentista e seis agentes 

comunitárias de saúde. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Antônio Lemos da Silva da Unidade Básica 

de Saúde Antônio Lemos da Silva 

 

A equipe da ESF Antônio Lemos da Silva dedica maior parte do seu tempo ao 

atendimento da demanda espontânea. Infelizmente, apesar do esforço da equipe, 

não foi possível implantar nenhum programa ou criar grupos, como o Hiperdia que 

existe em outros municípios. 

O horário de trabalho de todos na ESF é de 32 horas semanais. A agenda é 

organizada de forma que haja atendimento de toda a demanda espontânea, sendo 

considerados 20 minutos para adultos e 30 minutos de consulta para idosos. Quanto 

às visitas domiciliares, não há dias fixos para que sejam realizadas e acontecem de 

acordo com a demanda. 
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1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde Antônio Lemos da Silva da 

Equipe Antônio Lemos da Silva 

 

A Unidade de Saúde funciona das 9:00 às 15:00h de terça a quinta-feira. Nos 

demais dias da semana os atendimentos à comunidade acontecem em pontos de 

apoio de outros bairros das 08:00 às 16:00h. 

Não há recepcionista, então a técnica de enfermagem faz o acolhimento dos 

pacientes. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Antônio Lemos da Silva 

 

Mensalmente há reuniões no Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) com toda a equipe para levantamento das necessidades, problemas e 

planejamento das próximas ações de saúde. 

A ESF não possui um cronograma próprio de educação permanente e, apesar 

de todos os esforços da equipe, ainda não foram estruturados grupos de encontro 

como o de tabagismo e o Hiperdia, que possui grande demanda na cidade, mas 

pouca adesão dos pacientes. 

A respeito do atendimento à demanda espontânea, dificilmente um paciente 

deixa de ser atendido e não há uma estipulação de quantidade de pacientes para 

receberem atendimento no dia, no entanto, o tempo da consulta é considerado, 

sendo 20 minutos para adultos e 30 minutos para idoso. Parte da demanda não 

necessita passar pela consulta médica e no acolhimento e triagem já são atendidos 

pela enfermagem. 

As visitas domiciliares ocorrem conforme a demanda e costumam se 

concentrar nos pacientes acamados que não conseguem ir à unidade da ESF. 

A cobertura de vacinação na ESF Antônio Lemos da Silva é de 90%, o pré-

natal consegue atingir 100% e é realizado pelo obstetra e pela enfermeira e a 

puericultura atinge 95% sendo realizada pelas pediatra e enfermeira. 
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

Os principais problemas relacionados à situação de saúde da população 

adstrita à área de abrangência da equipe de saúde Antônio Lemos da Silva são: 

 Obesidade 

 Diabetes Mellitus 

 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 Tabagismo 

 Depressão  

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 3 - Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adstrita à equipe de saúde Antônio Lemos da 

Silva, UBS Antônio Lemos da Silva, município de Sapucaí-Mirim, estado de 

Minas Gerais. 

Problema Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/Priorização**** 

Obesidade Alta 8 Parcial 1 

Diabetes Alta 5 Parcial 3 

Hipertensão 
arterial sistêmica 
(HAS) 

Alta 6 Parcial 2 

Tabagismo Alta 5 Parcial 3 

Depressão Alta 6 Parcial 2 

Fonte: Diniz, P.S (autor), 2020.  
 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 Após identificar os problemas prevalentes na área de abrangência da ESF 

Antônio Lemos da Silva, está evidente que a obesidade é o problema que precisa 

ser priorizado, não somente pela sua alta incidência, mas, também, por ser fator de 

risco para a maioria dos outros problemas, inclusive o cardiovascular que causa 

muitos óbitos na área. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A obesidade, geralmente, não é determinante de grandes restrições na vida 

dos pacientes. Todavia, é fator de risco para várias enfermidades que têm tido alta 

prevalência no município de Sapucaí-Mirim. Bem como, seus agravantes podem 

estar associados ao alto número de óbitos por problemas cardiovasculares na 

região.  

Dentre as possíveis causas, o clima frio, que favorece a cultura de ingestão 

de alimentos muito calóricos, e a ausência de uma nutricionista na ESF Antônio 

Lemos da Silva, que poderia auxiliar em programas de estímulo à alimentação 

saudável, dentre outras condições, são determinantes da alta incidência de obesos 

na área de atuação da estratégia de saúde. 

Associado ao contexto, a falta de informação, incentivo, ou mesmo, o 

desconhecimento da gravidade da condição e de formas de modificar o estilo de 

vida e manter uma alimentação saudável, leva os pacientes a não entenderem a 

importância do tratamento correto e desencadeia problemas de saúde mais graves 

e, por vezes, incapacitantes, que poderiam ser evitados, como a hipertensão e a 

insuficiência cardíaca. Além de contribuir para a diminuição do bem-estar e da 

qualidade de vida do paciente. 

Assim, devido à alta prevalência da obesidade na área de abrangência da 

ESF Antônio Lemos da Silva, fez-se necessário esse estudo para, 

subsequentemente, ser elaborado um plano de intervenção de promoção de saúde e 

combate à obesidade. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para a promoção da saúde e combate à 

obesidade na área de abrangência da Estratégia da Saúde da Família Antônio 

Lemos da Silva. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Estruturar um processo de educação e conscientização sobre a obesidade na 

área de abrangência da ESF Antônio Lemos da Silva; 

2. Estimular o conhecimento dos pacientes sobre a importância de manter um 

estilo de vida e uma alimentação saudáveis; 

3. Promover a aproximação entre a comunidade e a ESF Antônio Lemos da 

Silva fortalecendo o vínculo e estimulando o cuidado continuado. 

 

.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

Para elaborar este estudo acerca da prevalência da obesidade na área de 

abrangência da ESF Antônio Lemos da Silva que, subsequentemente, gerou um 

projeto de intervenção para a promoção de saúde e combate à obesidade na região, 

foram feitas as etapas de diagnóstico situacional, através de observação direta, 

reuniões da equipe de saúde e entrevistas aos usuários, com base no método de 

Planejamento Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Foi realizada uma revisão bibliográfica do tema, mediante pesquisa na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados da Literatura Latino-

Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). Os descritores empregados para a busca serão: obesidade, alimentação 

saudável, atividade física. 

A partir da pesquisa bibliográfica, o autor realizou uma análise das ações que 

poderão impactar os nós críticos e promover a saúde e o combate à obesidade, 

para, assim, elaborar as intervenções a serem realizadas. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

5.1 Obesidade 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a obesidade como um 

dos maiores problemas de saúde pública mundial. Sendo sua estimativa para 2025, 

cerca de 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso e mais de 700 milhões, com 

obesidade. O crescimento da obesidade é visível também no Brasil, onde alguns 

levantamentos mostram que mais de 50% da população brasileira está acima do 

peso, ou seja, sobrepeso ou obesidade (OMS, 2000). 

Atualmente a obesidade, bem como o sedentarismo representam importantes 

problemas para a saúde pública no mundo, devido ao grande aumento em suas 

prevalências e ainda à associação com efeitos que afetam a saúde cardiovascular, 

metabólica e mental, o que vem ocorrendo em idades cada vez mais precoces 

(COSTA; VASCONCELOS; FONSECA, 2014).  

Conhecida como uma patologia de etiologia multifatorial, a obesidade 

apresenta aspectos sociais, culturais, ambientais, comportamentais, genéticos, 

metabólicos e psicológicos, exigindo uma abordagem multidisciplinar. É considerada 

uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal resultante do 

desequilíbrio energético prolongado, que pode ser causado pelo excesso de 

consumo de calorias e/ou falta de atividade física (BRASIL, 2003). 

O Ministério da Saúde divulgou dados que demonstram o aumento da 

obesidade no Brasil, através da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), realizada em 

todas as capitais brasileiras, segundo tal levantamento, uma em cada cinco pessoas 

no País estão acima do peso. A prevalência da obesidade passou de 11,8%, em 

2006, para 18,9%, em 2016 (BRASIL, 2017). 

A obesidade é considerada uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de tecido adiposo no organismo. Sua prevalência vem crescendo 

acentuadamente nas últimas décadas e assim os custos com suas complicações. A 

obesidade é um dos maiores problemas de saúde em muitos países, principalmente 

os industrializados (COSTA; VASCONCELOS; FONSECA, 2014).  



22 
 

A OMS considera que a obesidade seja um problema de grande abrangência 

pelo fato de atingir um número elevado de pessoas, e devido à predisposição que 

causa ao organismo levando a vários tipos de doenças e a morte prematura. Apesar 

de uma parte da população brasileira sofrer de desnutrição nos centros urbanos vê-

se um surto de obesos devido a inatividade física e a ingestão imprópria de 

alimentos (NAHÁS, 2001). 

A obesidade é conceituada ainda como o estado de grande quantidade de 

gordura corporal total, que representa um dos componentes do peso corporal, acima 

dos padrões normais. Excesso de peso refere-se a qualquer montante que exceda a 

faixa específica, de acordo com a altura, estrutura física específica e sexo (COSTA; 

VASCONCELOS; FONSECA, 2014).  

Obesidade é um termo que faz referência à pessoa que apresente um peso 

severamente excessivo. É considerada uma doença, já que o excesso de peso pode 

trazer diversas complicações para a saúde, como a hipertensão arterial, diabetes e 

problemas cardíacos. Esta doença que se caracteriza pela acumulação de gordura 

no corpo pode ter múltiplas causas, podendo ser genéticas, ambientais ou 

psicológicas, ou seja, a obesidade não está unicamente associada à ingestão de 

alimentos em grandes quantidades. A obesidade pode estar ligada à vida moderna, 

a qual leva as pessoas a se tornarem sedentárias e a alimentar-se de forma pouco 

saudável. Essa doença também constitui um estigma social, devido à discriminação 

sofrida pelos portadores de obesidade, através de observações preconceituosas 

(SMAIDI; GONÇALVES, 2016). 

A obesidade pode ser classificada seguindo critérios como o Índice de Massa 

Corporal (IMC), o qual é uma razão simples entre o peso e a altura que é 

frequentemente usada para classificar a obesidade em adultos. É definida como o 

peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros (kg/m2) e fornece 

a medida de obesidade mais útil a nível populacional. Segundo a OMS, é 

considerada obesidade a partir do momento em que o IMC do adulto está acima dos 

30 kg/m2, podendo afetar tanto os homens como as mulheres, independentemente 

da raça, da nacionalidade ou do estatuto social (BRASIL, 2017). 

De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica (ABESO, 2010), tradicionalmente a mais utilizada medida de 

massa corporal tem sido o peso isolado ou peso ajustado para a altura. Porém 

recentemente, é notado que a distribuição de gordura é mais preditiva de saúde. A 
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combinação do IMC e distribuição de gordura é, provavelmente, a melhor opção 

para preencher a necessidade de avaliação clínica. É importante atentar-se para o 

fato de que a princípio, não há avaliação perfeita para sobrepeso e obesidade. 

Conforme adaptação da OMS, baseada em padrões internacionais 

desenvolvidos para pessoas adultas, classifica-se o peso pelo IMC, e o risco de 

comorbidades como: Baixo peso, IMC: <18,5Kg/m2, com risco de comorbidades 

baixo; Peso normal: IMC: 18,5 – 24,9Kg/m2, com risco de comorbidades médio; 

Sobrepeso: IMC: >25,0Kg/m2; Pré-obeso: IMC: 25,0 – 29,9Kg/m2, com risco de 

comorbidades aumentado; Obesidade I: IMC: 30,0 – 34,9Kg/m2, com risco de 

comorbidades moderado; Obesidade II: IMC: 35,0 – 39,9Kg/m2, com risco de 

comorbidades grave; Obesidade III: IMC: >40,0Kg/m2, com risco de comorbidades 

muito grave (ABESO, 2010). 

No diagnóstico da obesidade o IMC vem sendo utilizado como uma medida 

aproximada de gordura total, apesar de não representar a composição corporal, pois 

é correlacionado apenas com a gordura corporal. Podendo então o IMC apresentar 

algumas limitações como o fato de que este indicador pode superestimar a gordura 

em pessoas muito musculosas e subestimar gordura corporal de pessoas que 

perderam massa muscular, como no caso de idosos. Devido a essas limitações 

atualmente tem se utilizado a distribuição de gordura aferida em diversas regiões do 

corpo, associadas ao IMC para um diagnóstico preciso na obesidade (ABESO, 

2010). 

 

5.1.1 Fatores de risco 

 

Os fatores de risco para a obesidade são complexos e apresentam diversos 

fatores, como a interação de genes, ambiente, estilos de vida e fatores emocionais. 

A obesidade não é uma desordem única, e sim um grupo heterogêneo de várias 

condições com múltiplas causas que podem resultar no fenótipo de obesidade. “Os 

princípios mendelianos e a influência do genótipo na etiologia desta desordem 

podem ser atenuados ou exacerbados por fatores não-genéticos, como o ambiente 

externo e interações psicossociais que atuam sobre mediadores fisiológicos de gasto 

e consumo energético” (JEBB, 1997 apud FRANCISCHI; PEREIRA; FREITAS, 2000, 

p.18). 
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A ocorrência da obesidade nas pessoas reflete a interação entre fatores 

alimentares e ambientais com uma predisposição genética. Porém, são “poucas as 

evidências de que algumas populações são mais suscetíveis à obesidade por 

motivos genéticos, o que reforça serem os fatores alimentares, em especial a dieta e 

a atividade física”, os principais responsáveis pela diferença no índice de obesidade 

nos variados grupos populacionais. Destacando dentre os fatores alimentares, o 

excesso de energia e, principalmente, de lipídeos, favorecendo o aumento da 

adiposidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990 apud FRANCISCHI; 

PEREIRA; FREITAS, 2000, p.18). 

Outro aspecto alimentar importante é relacionado à frequência alimentar, visto 

“que indivíduos que consomem maior número de pequenas refeições ao longo do 

dia apresentam peso relativamente menor do que aqueles que consomem número 

menor de grandes refeições” (JEBB, 1997 apud FRANCISCHI; PEREIRA; FREITAS, 

2000, p.19). “Quanto à prática de exercícios físicos, já é consenso que à medida que 

a sociedade se torna mais desenvolvida e mecanizada, a demanda por atividade 

física diminui, diminuindo o gasto energético diário” (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1990; GRUNDY, 1998 apud FRANCISCHI; PEREIRA; FREITAS, 

2000, p.19). 

O fator genético pode estar relacionado ao consumo e gasto energético. O 

controle do apetite e o comportamento alimentar também passam por influências 

genéticas. O componente genético pode aparecer atuando sobre o gasto energético, 

em especial sobre a taxa metabólica basal, à qual é determinada principalmente 

pela quantidade de massa magra. Além disso, são consideradas as diferenças 

individuais na suscetibilidade à obesidade (COSTA; VASCONCELOS; FONSECA, 

2014).   

As disfunções endócrinas também podem conduzir à obesidade, como por 

exemplo o hipotireoidismo e problemas no hipotálamo, mas estas causas 

representam menos de 1% dos casos de excesso de peso. Outros problemas dessa 

mesma origem incluem alterações no metabolismo de corticoesteróides, 

hipogonadismo em homens e ovariectomia em mulheres, e a síndrome do ovário 

policístico, a qual pode estar relacionada a mudanças na função ovariana ou à 

hipersensibilidade no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (FRANCISCHI; PEREIRA; 

FREITAS, 2000). 
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Outro fator de risco na etiologia da obesidade são os problemas psicológicos, 

os quais também estão associados ao ganho de peso, como por exemplo estresse, 

ansiedade e depressão, influenciando principalmente o comportamento alimentar. 

Assim sendo “a etiologia da obesidade é uma das mais complexas, pois seu 

desenvolvimento possui diversas causas e é o resultado de várias interações entre 

fatores genéticos, psicológicos, socioeconômicos, culturais e ambientais” 

(BLUMENKRANTZ, 1997 apud FRANCISCHI; PEREIRA; FREITAS, 2000, p.20). 

 

5.1.2 Tratamento 

 

A “redução da quantidade de massa corporal, em especial de gordura, 

melhora a qualidade de vida e diminui a morbidade e a mortalidade de pacientes 

obesos” (FRANCISCHI; PEREIRA; FREITAS, 2000, p.23). Considerando a origem 

multifatorial da obesidade, o tratamento dessa doença também deverá ser definido 

dessa forma. “Avanços consideráveis no tratamento da obesidade têm sido 

conquistados e as intervenções com foco na mudança de estilo de vida, com 

abordagens dietéticas, exercícios físicos e aspectos comportamentais, permanecem 

sendo as melhores opções no tratamento”. O tratamento da obesidade em qualquer 

fase da vida é de extrema importância devido a sua grande associação com 

doenças crônico-degenerativas e ao aumento da morbimortalidade no mundo inteiro 

(FRANCISCHI; PEREIRA; FREITAS, 2000). 

A grande prevalência de comorbidades clínicas associadas ao excesso de 

peso, assim como comprometimento funcional e psicológico, torna a obesidade um 

problema. O tratamento da obesidade de maneira geral, é baseado em cinco tipos 

de intervenção, sendo elas a nutricional (dietas), orientação de exercícios físicos, 

tratamento farmacológico, psicológico e cirúrgico (NUNES et al., 2006). 

A intervenção nutricional, baseada em dietas, geralmente envolve a restrição 

da ingestão energética total, uma das formas de alcançar o déficit energético e 

reduzir o peso corporal. A dieta voltada para a diminuição de peso deve reduzir a 

ingestão energética. Porém, as dietas que restringem severamente o consumo 

energético, bem como jejuns prolongados, são cientificamente indesejáveis e 

perigosas para a saúde, resultando em perdas de grandes quantidades de água, 

eletrólitos, minerais, glicogênio e outros tecidos isentos de gordura, com mínima 

redução de massa adiposa (MORAES, 2007). 
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O tratamento relacionado ao “exercício físico regular resulta em grandes 

benefícios para o organismo, como melhora na capacidade cardiovascular e 

respiratória, diminuição na pressão arterial em hipertensos, melhora na tolerância à 

glicose e na ação da insulina” (DENGEL et al., 1998 apud FRANCISCHI; PEREIRA; 

FREITAS, 2000, p.25). O exercício físico regular está associado com redução de 

peso, bem como diminuição da mortalidade em geral e em longo prazo (Baron, 1995 

apud FRANCISCHI; PEREIRA; FREITAS, 2000, p.25). 

Outra intervenção no tratamento para redução da obesidade seria o 

farmacológico, onde podem ser utilizados alguns medicamentos como as 

anfetaminas, fenfluraminas, fenterminas, dietilpropriona, mazindol, pemolina, 

fenilpropanolamina e os anti-depressivos, fluoxitena e sertralina, entre outras. Porém 

nesse tratamento existem diversas controvérsias sobre sua utilização, pelos 

escassos estudos sobre seus efeitos em longo prazo. Os medicamentos criam uma 

expectativa de cura para a obesidade e as pessoas geralmente voltam a engordar 

com a suspensão do medicamento. O tratamento farmacológico pode apresentar 

ainda alguns efeitos colaterais, sendo os mais observados a sonolência, nervosismo 

e distúrbios no trato gastrintestinal (MARTINS; MOREIRA; PIEROSAN, 2003). 

Relacionado ao tratamento psicológico, tendo em vista fatores cognitivos e 

emocionais associados ao aumento do consumo de alimentos, a mudança 

comportamental tem sido usada no tratamento da obesidade. O auto monitoramento 

faz parte do programa de mudança comportamental e consiste em observar os fatos, 

sentimentos, pensamentos e atitudes que ocorrem antes, durante e após as 

tentativas de manter um comportamento sensato na alimentação e na prática de 

exercícios físicos (NUNES et al., 2006). 

Por fim, outro tratamento para o paciente obeso seria os procedimentos 

cirúrgicos, onde tal paciente para se submeter a uma cirurgia deve ser avaliado, 

devido às particularidades de cada indivíduo, podendo trazer consequências após o 

procedimento. O IMC igual ou superior a 45 kg/m² está associado à diminuição da 

expectativa de vida e aumento da mortalidade por causa cardiovascular, podendo 

chegar a 90% em grandes obesos. Portanto, a cirurgia bariátrica é um recurso 

consistente nos casos de obesidade grave com falha nos demais tratamentos, 

proporcionando aos pacientes reduções nos índices de mortalidade e melhora de 

comorbidades clínicas (ABESO, 2010). 
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5.2 Alimentação saudável 

 

Em 2006 foram definidos como eixos prioritários de ação da Política Nacional 

de Promoção da Saúde alimentação saudável, prática corporal/atividade física, 

prevenção e controle do tabagismo, redução da morbimortalidade em decorrência do 

uso abusivo de álcool e outras drogas, redução da morbimortalidade por acidentes 

de trânsito, prevenção da violência e estímulo à cultura de paz e promoção do 

desenvolvimento sustentável (MALTA et al., 2008).  

Felizmente, para maior parte das pessoas a doença é uma situação 

temporária e passageira; recuperando-se e retornando à rotina da vida. Mas 

algumas doenças acompanham as pessoas pelo resto de sua existência. 

Potencialmente, a doença crônica pode afetar todos os aspectos da vida de uma 

pessoa. A forma como se lida com a doença crônica pode fazer a diferença entre um 

estilo de vida que satisfaça a pessoa que controla a sua doença e aquele estilo em 

que a pessoa é controlada pela doença (SIQUEIRA et al., 2008).  

Algumas escolhas de estilo de vida são citadas pelo mesmo autor, como: 

seguir a prática dietética e exercitar-se regularmente. 

A manutenção de um estado nutricional adequado na pessoa diabética, por 

exemplo, é tarefa árdua, frente às complicações, à associação do uso de 

medicamentos, às modificações fisiológicas inerentes à patologia que interferem no 

apetite, no consumo e na absorção de nutrientes, e às questões sociais e 

econômicas que muito prejudicam a prática para a conquista de uma alimentação 

saudável (MALTA et al, 2008). 

Os benefícios e malefícios da ingestão de alimentos diferem de um indivíduo 

para o outro, ou seja, a influência da dieta na saúde pode depender da constituição 

genética de cada um. Observa-se que a própria escolha dos alimentos e ainda 

o apetite de cada pessoa sofre influências da constituição genética de cada um. 

Assim de fato, as necessidades de alimentos, nutrientes e compostos variam de um 

indivíduo para o outro, trazendo influências e riscos individuais de doenças ao longo 

da vida (LAJOLO; PFRIMER, 2016). 

A ingestão de nutrientes, propiciada pela alimentação, é essencial para a 
boa saúde. Igualmente importantes para a saúde são os alimentos 
específicos que fornecem os nutrientes, as inúmeras possíveis combinações 
entre eles e suas formas de preparo, as características do modo de comer e 
as dimensões sociais e culturais das práticas alimentares (BRASIL, 2014, 
p.15). 
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Para o acompanhamento do estado nutricional, o Índice de Massa Corpórea 

(IMC) é o indicador antropométrico mais utilizado. A classificação dos pontos de 

corte do IMC estabelecidas são, Baixo peso, IMC < 22, Eutrófico IMC de 22 a 27 e 

Sobrepeso > 27. O indicador antropométrico é assim considerado um método de 

baixo custo e com boa predição para doenças, mortalidade e incapacidade funcional 

(GUSSO; LOPES, 2012). 

Em Gusso; Lopes (2012), pode-se observar de forma resumida os dez passos 

para uma alimentação saudável para adultos: 1º passo – Faça, pelo menos, 03 

refeições (café da manhã, almoço e jantar) e 02 lanches saudáveis por dia. Não pule 

as refeições; 2º passo – Inclua, diariamente, 06 porções do grupo dos cereais (arroz, 

milho, trigo, pães e massas), tubérculos como a batata, raízes como mandioca/ 

macaxeira/ aipim, nas refeições. Dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos 

na sua forma mais natural; 3º passo – Coma, diariamente, pelo menos 03 porções 

de legumes e verduras, como parte das refeições e 03 porções ou mais de frutas 

nas sobremesas e lanches; 4º passo – Coma feijão com arroz todos os dias ou, pelo 

menos, 05 vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação de proteínas 

e faz bem para a saúde; 5º passo – Consuma, diariamente, 03 porções de leite e 

derivados e 01 porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente 

das carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses alimentos mais 

saudáveis; 6º passo – Consuma, no máximo, 01 porção por dia de óleos vegetais, 

azeite, manteiga ou margarina; 7º passo – Evite refrigerantes e sucos 

industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e outras 

guloseimas. Como regra da alimentação, consuma, no máximo, 02 vezes por 

semana; 8º passo – Diminui a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da 

mesa; 9º passo – Beba, pelo menos, 02 litros (06 a 08 copos) de água por dia. De 

preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições; 10º passo – Torne 

sua vida mais saudável. Pratique, pelo menos 30 minutos de atividade física todos 

os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo. 

Um dos importantes fatores para se viver mais, além de uma alimentação 

saudável é a manutenção da mobilidade, contando com hábitos de vida saudável. É 

importante manter a capacidade funcional adequada, pois é o diferencial para uma 

vida saudável (GUSSO; LOPES, 2012). 
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5.3 Atividade física 

 

Para Mazo et al. (2004) apud Araujo (2013, p.33), “a atividade física 

proporciona mudanças no estilo de vida, pois evita uma vida inativa ou sedentária e 

o aparecimento de doenças características”. 

A pessoa que deixa de ser sedentária diminui em 40% o risco de morte por 

doenças cardiovasculares e, associada a uma dieta adequada, é capaz de reduzir 

em 58% o risco de progressão do DM tipo 2, demonstrando que uma pequena 

mudança no comportamento pode provocar grande melhora na saúde e qualidade 

de vida (ARAÚJO, 2013).  

Com o passar do tempo há um declínio da capacidade de praticar exercícios 

físicos intensos, bem como uma redução da potência aeróbia máxima. A potência 

anaeróbia normalmente decresce de 8 a 10% a cada década a partir dos 30 anos de 

idade. Dados sugerem que a taxa de perda total é semelhante para pessoas ativas e 

inativas, mas que, em qualquer idade, as pessoas ativas conservam mais funções. 

Outro fator é que entre os 30 e 70 anos de idade, a força e a massa muscular sofrem 

uma redução de, em média, cerca de 30% (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 

2012). 

O objetivo de qualquer programa de treinamento de força para finalidades de 

treinamento e saúde deveria ser aumentar e manter a força, a fim de garantir que 

seja capaz de continuar suas atividades tanto recreativas quanto cotidianas e, 

consequentemente, evitar a perda de qualidade de vida ao longo do tempo (MAUES 

et al., 2010). 

Maurer et al. (2011) apontam que o treinamento de força promove a melhora, 

a força e potência muscular, atividade neuromuscular, massa muscular e a 

capacidade funcional. A atividade física regular é um componente importante do 

estilo de vida saudável, prevenindo doenças e melhorando a saúde e a qualidade de 

vida. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2019) em associação com 

a dieta, tem-se a recomendação de atividade física aeróbica moderada (tipicamente, 

caminhar rápido) por 150 minutos/semana, distribuída em pelo menos três sessões. 

Cada sessão de exercício deve durar mais que 10 minutos e não passar de 75 

minutos. A mudança do estilo de vida tem boa relação custo-efetividade, e a maioria 



30 
 

dos países desenvolvidos conta com políticas de saúde pública que incentivam e 

custeiam essas atividades. 

Os exercícios físicos são instrumentos importantes na prevenção. Indivíduos 

sedentários apresentam diversos riscos, como o risco de DM, e ainda 

musculoesquelético, risco cardiovascular, riscos para doenças neurológicas e 

cognitivas, como as demências, dentre outras, e existem ainda evidências de que 

mesmo as atividades físicas de intensidade leve atuam reduzindo a morbidade e 

mortalidade no indivíduo. É relevante salientar que a avaliação clínica e física deve 

atentar-se para o risco nutricional. Sendo fundamentais para a prescrição e 

orientação da atividade, incluindo o tipo de atividade, frequência, intensidade e ainda 

as orientações acerca da alimentação saudável e a importância da hidratação antes, 

durante e após os exercícios (LAJOLO; PFRIMER, 2016). 

Diversas doenças como a diabetes, câncer, osteoporose, cardiopatia 

isquêmica, e ainda as fraturas, são mais comuns e desenvolvem com mais 

facilidades em pessoas que realizam pouco ou nenhum exercício físico, quando 

comparado com aqueles que realizam exercícios regularmente com intensidade 

moderada ou vigorosa. Embora a prática de exercícios físicos proporcione melhorias 

nos sistemas locomotor, cardiopulmonar, metabólico, nervoso, intestinal e endócrino, 

esse efeito não é considerado permanente, sendo necessária sua prática continua e 

regular (GUSSO; LOPES, 2012). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O problema identificado que foi priorizado é a obesidade, que se faz 

predominante na ESF e é fator de risco e agravante para os demais problemas 

prevalentes, como diabetes e hipertensão arterial.  

Há algumas deficiências na produção e consolidação de dados pela forma 

como vem sendo feitos os prontuários, contudo, está claro, pelos levantamentos 

realizados pela equipe de saúde, que a obesidade é um problema importante a 

combatido e os fatores que corroboram para isso são: 

1. Clima frio e hábito cultural de ingestão de alimentos altamente calóricos.  

2. Falha nas ações de saúde para prevenção da obesidade. 

3. Baixo nível de conhecimento acerca de alimentação e estilo de vida 

saudáveis. 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, as operações, projeto, os resultados esperados, os 

produtos esperados, os recursos necessários para a concretização das operações 

(estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

A obesidade, geralmente, não é determinante de grandes restrições na vida 

dos pacientes. Todavia, é fator de risco para várias enfermidades que tem tido alta 

prevalência no município de Sapucaí-Mirim. Bem como, seus agravantes podem 

estar associados ao alto número de óbitos por problemas cardiovasculares na 

região.  

Dentre as possíveis causas, o clima frio, que favorece a cultura de ingestão 

de alimentos muito calóricos, e a ausência de uma nutricionista na ESF Antônio 

Lemos da Silva, que poderia auxiliar em programas de estímulo à alimentação 

saudável, dentre outras condições, são determinantes da alta incidência de obesos 

na área de atuação da estratégia de saúde. 
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Associados ao contexto, a falta de informação, incentivo, ou mesmo, o 

desconhecimento da gravidade da condição e de formas de modificar o estilo de 

vida e manter uma alimentação saudável, levam os pacientes a não entenderem a 

importância do tratamento correto e desencadeia problemas de saúde mais graves 

e, por vezes, incapacitantes, que poderiam ser evitados, como a hipertensão e a 

insuficiência cardíaca. Além de contribuir para a diminuição do bem-estar e da 

qualidade de vida do paciente. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Os nós críticos selecionados na elaboração dessa atividade foram: 

 Hábito cultural de ingestão de alimentos altamente calóricos; 

 Falha nas ações de promoção à saúde para a prevenção da obesidade; 

 Baixo nível de conhecimento acerca de alimentação e estilo de vida 

saudáveis. 

 

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 para cada nó crítico. 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

“Obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Antônio Lemos da Silva do município Sapucaí-Mirim, estado de Minas 

Gerais. 

Nó crítico 1 Hábito cultural de ingestão de alimentos 

altamente calóricos 

Operação Modificar estilo de vida e de alimentação  

Projeto Comer bem 

Resultados esperados Reduzir o número de obesos e disseminar a 

reeducação alimentar 

Produtos esperados Programa de incentivo à prática de atividades 

físicas 

Acompanhamento com nutricionista 

Campanhas educativas (rádio, TV) 

Recursos necessários Organizacional: Organizar caminhadas 

Cognitivos: conhecimento sobre estratégias de 

comunicação 

Político: Articulação para garantir um 

nutricionista na ESF e parcerias para 

financiamento das campanhas 

Financeiros: recursos para material das 

campanhas 

Recursos críticos Político: Articulação para garantir um 

nutricionista na ESF e parcerias para 

financiamento das campanhas 

Financeiros: recursos para material das 

campanhas 

Controle dos recursos críticos Secretaria de saúde e empresas 

Município e empresas 

Ações estratégicas Apresentar projeto à secretária de saúde 

Apresentar projeto a empresários e ao poder 

municipal 

Prazo Um mês para a estruturação e um mês para 

iniciar 

Responsáveis pelo acompanhamento das ações Enfermeira, nutricionista do município e técnica 

de enfermagem. 

Processo de monitoramento e avaliação das 

ações 

Planilhas e reuniões de acompanhamento 

Fonte: Diniz, P.S (autor), 2020.  
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 

“Obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Antônio Lemos da Silva do município Sapucaí-Mirim, estado de Minas 

Gerais. 

Nó crítico 2 Falha nas ações de promoção à saúde para a 

prevenção da obesidade 

Operação Implantar linha de cuidado e bem-estar 

Melhorar as estratégias de atendimento aos 

pacientes  

Projeto Bem-estar 

Resultados esperados Garantir serviço especializado de 

acompanhamento aos portadores de obesidade 

Garantir acesso à medicação e exames 

necessários 

Produtos esperados Capacitação dos profissionais para a busca ativa 

Contratação de exames e disponibilização de 

medicamentos 

Recursos necessários Cognitivos: Elaboração de projetos da linha de 

cuidado e bem-estar 

Político: Garantir verba para a contratação dos 

exames e disponibilidade de medicação 

Recursos críticos Político: Garantir verba para a contratação dos 

exames e disponibilidade de medicação 

Controle dos recursos críticos Secretaria de saúde 

Ações estratégicas Apresentar projeto à secretária de saúde 

Prazo Dois meses para iniciar 

Responsáveis pelo acompanhamento das ações Médico e coordenador ESF 

Processo de monitoramento e avaliação das 

ações 

Planilhas e reuniões de acompanhamento 

Fonte: Diniz, P.S (autor), 2020.  
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema 

“Obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Antônio Lemos da Silva do município Sapucaí-Mirim, estado de Minas 

Gerais. 

Nó crítico 3 Baixo nível de conhecimento acerca de 

alimentação e estilo de vida saudáveis. 

Operação  Aumentar o nível de informação da população 

sobre a obesidade 

Projeto Saber+ 

Resultados esperados População mais bem informada sobre a 

obesidade e seus riscos 

Produtos esperados Campanhas educativas 

Avaliação do nível de conhecimento da 

população 

Exposição e distribuição de material educativo 

Recursos necessários Político: parcerias com o setor privado 

Cognitivo: Conhecimento sobre estratégias de 

comunicação 

Financeiro: recursos para material de campanha 

Recursos críticos Político: parcerias com o setor privado 

Financeiro: recursos para material de campanha 

Controle dos recursos críticos Empresas 

Município e empresas 

Ações estratégicas Apresentar projeto aos empresários e ao 

município 

Prazo Dois meses para iniciar 

Responsáveis pelo acompanhamento das ações Agentes comunitários de saúde e técnica de 

enfermagem 

Processo de monitoramento e avaliação das 

ações 

Planilhas e reuniões de acompanhamento 

Fonte: Diniz, P.S (autor), 2020. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com a elaboração deste plano de intervenção foi possível concluir que a 

obesidade merece ter uma atenção especial da equipe de saúde da família no 

cotidiano da atenção primária, sendo um problema grave de saúde pública, 

considerando a taxa elevada de morbimortalidade relacionadas. 

As equipes na ESF possuem um importante desafio em relação à intervenção 

ativa na situação de saúde da população através de uma boa assistência, prestando 

atendimento integral, conseguindo assim manter orientações acerca dos riscos da 

obesidade, bem como as mudanças necessárias nos hábitos de vida, envolvendo 

alimentação saudável e prática de atividade física promovendo uma vida ativa e 

saudável. 

Porém, ainda é notório o atendimento nas unidades acontecendo sem 

programação da assistência e sem considerar os parâmetros assistenciais, onde as 

ações, em sua maioria, são curativas, centradas na doença e voltadas para a 

demanda espontânea e não para a prevenção como é preconizado. 

Outro ponto importante é o alcance da ampliação de conhecimentos aos 

familiares, melhorando assim a qualidade de vida de todos. Através da implantação 

desse plano de intervenção a equipe poderá facilitar o desenvolvimento de 

exercícios físicos na rotina da população obesa assistida pela equipe, tornando-os 

mais ativos. E ainda com orientações adequadas, acerca de uma alimentação 

saudável, diminuindo assim riscos de doenças relacionadas e possibilitando maior 

longevidade à população com qualidade. 

A implantação de programas de cuidados com a população, voltados para a 

prevenção visa a sensibilização e capacitação dos profissionais da equipe, podendo 

assim identificar a situação de saúde da população e instrumentalizá-los a planejar e 

ofertar todas as ações necessárias para uma atenção integral. Buscando ainda que 

as equipes tenham condições de ofertar ações coletivas, preventivas, visitas 

domiciliares, atendimentos individuais com avaliação da capacidade funcional, 

atendimento humanizado com o acolhimento visando melhorar a qualidade de vida 

da população. 
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