
 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
FACULDADE DE MEDICINA. NÚCLEO DE EDUCAÇÂO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Avellar Silva Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA DIMINUIR OS FATORES DE 

RISCO PARA SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

VISTA ALEGRE DA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Belo Horizonte - Minas Gerais 

2020



 
 

  

Rafael Avellar Silva Freitas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA DIMINUIR OS FATORES DE 

RISCO PARA SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA VISTA 

ALEGRE DA CIDADE DE BELO HORIZONTE - 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: Profa. Maria Dolôres Soares 
Madureira 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte - Minas Gerais 

2020 



 
 

  

Rafael Avellar Silva Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA DIMINUIR OS FATORES DE 

RISCO PARA SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA VISTA 

ALEGRE DA CIDADE DE BELO HORIZONTE - 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 Maria Dolôres Soares Madureira 

 
 
 

Banca examinadora 

Professora. Maria Dolôres Soares Madureira - Mestre - UFMG. 

Professora Dra. Matilde Meire Miranda Cadete- UFMG 

Aprovado em Belo Horizonte, em 10 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família, aos 

meus amigos e colegas de trabalho, pelo 

apoio, dedicação e força para seguir em 

frente com meus sonhos e superar todos 

os obstáculos.  



 
 

  

AGRADECIMENTOS 

 
Agradeço primeiramente a Deus pela vida, pela 

força e coragem em seguir sempre em frente 

em busca de novos caminhos. Nossa vida é um 

aprendizado e com força e coragem eu consigo 

chegar aos meus ideais. 

Agradeço à minha família, pelo apoio e pela 

compreensão nos momentos em que mais 

precisei.  

Aos meus amigos, que acreditaram no meu 

potencial e nos meus sonhos, na minha vitória, 

que compartilharam comigo todos os 

momentos de luta em busca de novos 

caminhos, foram longos e árduos os caminhos, 

mas com os caminhos os caminhos são 

sempre um ponto de luz. 

Aos colegas de sala e de trabalho pela 

oportunidade diária e de convívio e de troca de 

experiências e conhecimentos.  

Aos Tutores, pela orientação segura e pelos 

conhecimentos compartilhados.  

Aos profissionais da equipe de saúde do 

Centro de Saúde Vista Alegre, pela 

participação na luta pela vida e da qualidade de 

vida.   

A todos aqueles envolvidos neste estudo, e que 

de alguma forma, contribuíram para que ele se 

realizasse e fosse fonte de inspiração para 

novas conquistas e novas pesquisas em busca 

sempre de melhorias.  

Muito obrigado! 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O maior desafio tanto no nosso século 

quanto nos próximos é salvar o planeta da 

destruição. Isso vai exigir uma mudança 

nos próprios fundamentos da civilização 

moderna, no relacionamento dos seres 

humanos com a natureza e consigo 

mesmo.”  

 

Mikhail Gorbachev 

 



 
 

  

RESUMO 
 

A obesidade é uma doença crônica de caráter multifatorial e, ao mesmo tempo, 
representa fator de risco para várias outras doenças crônicas. A obesidade está 
associada a várias condições metabólicas e a distribuição da gordura corpórea 
exerce grande influência, especialmente no desenvolvimento da resistência à 
insulina, das dislipidemias e da hipertensão arterial. Na cidade de Belo horizonte há 
um número muito grande de crianças e adolescentes que sofrem com a obesidade e 
muitos são atendidos no Centro de Saúde Vista Alegre. Diante de tantos números de 
casos, nos preocupa em identificar os fatores de risco para obesidade em crianças e 
adolescentes, principalmente para a prevenção de novos casos e tratamento dos já 
obesos. Portanto, o objetivo deste trabalho consiste em elaborar um projeto de 
intervenção para diminuir os fatores de risco para obesidade em crianças e 
adolescentes atendidos no Centro de Saúde Vista Alegre, na cidade de Belo 
Horizonte em Minas Gerais. Para sua elaboração foram realizados: diagnóstico 
situacional, revisão de literatura sobre o tema e plano de intervenção. Acredita-se 
que intervenções devam ser instaladas na unidade de saúde com o intuito de 
verificar as possibilidades de prevenção da obesidade em crianças e adolescentes 
e, mudanças na qualidade de vida das que já estão obesas são de extrema urgência 
para a prevenção da obesidade na vida adulta. 

Palavras-chave: Obesidade. Fatores de risco. Atenção Primária à Saúde. Criança. 
Adolescente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 
 

Obesity is a chronic disease of multifactorial character and, at the same time, 
represents a risk factor for several other chronic diseases. Obesity is associated with 
several metabolic conditions and the distribution of body fat has a great influence, 
especially in the development of insulin resistance, dyslipidemia and arterial 
hypertension. In the city of Belo Horizonte there are a very large number of children 
and adolescents who suffer from obesity and many are treated at the Vista Alegre 
health center. Faced with so many numbers of cases, we are concerned with 
identifying the risk factors for obesity in children and adolescents, mainly for the 
prevention of new cases and treatment of the already obese. Therefore, the objective 
of this work is to develop an intervention project to reduce the risk factors for obesity 
in children and adolescents attended at the Vista Alegre Health Center, in the city of 
Belo Horizonte in Minas Gerais. For its elaboration were carried out: situational 
diagnosis, literature review on the theme and intervention plan. It is believed that 
interventions should be installed in the health unit in order to verify the possibilities of 
preventing obesity in children and adolescents, and changes in the quality of life of 
those who are already obese are of extreme urgency for the prevention of obesity in 
life. adult. 

Keywords: Obesity. Risk factors. Primary Health Care. Child. Teenager. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  A obesidade é considerada “uma doença complexa que apresenta graves 

dimensões sociais e psicológicas, afeta praticamente todas as faixas etárias e 

grupos socioeconômicos” (LOPES; PRADO; COLOMBO, 2010, p.74). É uma doença 

não transmissível, cujas principais características são: “longo período de latência, 

longo curso assintomático, curso clínico em geral lento, prolongado e permanentes 

manifestações clínicas com períodos de remissão e de exacerbação e de múltiplas 

determinações, com forte componente ambiental” (LOPES; PRADO; COLOMBO, 

2010, p.74). 

Apesar de a obesidade ser uma epidemia que atinge quase todos os países, 

no Brasil, há aumento considerável de sobrepeso e obesidade em todas as faixas 

etárias e em ambos os sexos, tendo como fatores determinantes a inatividade física, 

uso abusivo de alimentos altamente calóricos como fast food, embutidos, produtos 

industrializados, pouca ingestão de frutas, verduras e leguminosas (DIAS et al., 

2017). 

Estima-se que: 56,9% dos adultos com sobrepeso e 20,8% estão com algum 

grau de obesidade. Entre as crianças e jovens, os números também são alarmantes, 

principalmente até os 15 anos de idade (DIAS et al., 2017). 

Na cidade de Belo horizonte há um número muito grande de crianças e 

adolescentes que sofrem com a obesidade e muitos são atendidos pela equipe de 

saúde do Centro de Saúde Vista Alegre. Diante de tantos de casos, nos preocupa 

em identificar os fatores de risco para obesidade em crianças e adolescentes, 

principalmente para a prevenção de novos casos e tratamento dos já obesos. 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município 

 

Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. É considerada um dos centros 

urbanos que representa resultados positivos para a economia brasileira, tendo 

crescente aumento em sua economia na área industrial e comercial, sendo 

responsável por 1,53% da economia do país, o que pode ser explicado pela 

quantidade de empresas abertas (matrizes e filiais) no ano de 2014 (PREFEITURA 

BELO HORIZONTE, 2018).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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Em fevereiro de 2014, constava nos registros comerciais 350.156 de 

empresas abertas, das quais 332.619 eram matrizes e 17.537 filiais, fazendo de BH 

o terceiro município com maior número de empresas em atividade no país 

(PREFEITURA BELO HORIZONTE, 2016). 

Sua população no ano de 2019 segundo estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2019), era de 2.512.070 habitantes distribuídos em 

uma área de aproximadamente 331 km².  

Belo Horizonte, como vários centros urbanos, sofreu um inesperado e 

acelerado crescimento populacional, chegando a mais de um milhão de habitantes 

com quase setenta anos de fundação, ocasionando assim, um crescimento 

desordenado com infraestrutura inadequada em alguns bairros, por ser uma cidade 

com uma paisagem diversificada com serras e morros que acabaram sendo tomados 

pelo crescimento populacional (IBGE, 2019).  

É uma cidade cultural e politicamente ativa, conta com importantes museus, 

teatros, monumentos mundialmente conhecidos pelos apreciadores de arte moderna 

como o conjunto arquitetônico da Pampulha.  

Em relação à educação, BH tem sido referência, principalmente em relação 

ao ensino médio e superior. A taxa de analfabetismo nos últimos 30 trinta tem se 

reduzido consideravelmente em todo o país, porém em BH, a taxa é de 4,6%, sendo 

que a maior população de analfabetos está na faixa etária de 45 a 60 anos ou mais 

(IBGE, 2019). 

No quesito saúde, segundo a Secretaria de saúde, BH possui um total de 

36 hospitais e aproximadamente 5.500 leitos hospitalares, equipes de Saúde da 

Família e unidades de referência especializada e centros de especialidades.  

O sistema de transporte é bem estruturado, consta de várias linhas de ônibus 

e metrô para atender a demanda que é muito grande. Há problemas nos horários de 

pico, congestionando os sistemas de transporte e ocasionando atrasos nas linhas 

tanto de ônibus quanto de metrô. 

 

1.2 Aspectos da Comunidade 

 

Nova Cintra é uma comunidade que se localiza na Região Oeste de Belo 

Horizonte. Esta comunidade foi formada pelas invasões de terrenos por famílias 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital
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pobres de trabalhadores a partir do ano de 1967 e aos poucos foi se urbanizando, 

crescendo consideravelmente nos anos seguintes.  

A população desta comunidade é composta por trabalhadores do setor de 

prestação de serviços e comércio, que convivem em áreas de grande 

vulnerabilidade social com problemas ligados ao consumo de drogas, tráfico e os 

mais diversos tipos de violência urbana. 

Hoje a estrutura de saneamento urbano é satisfatória nesta comunidade.  

O atendimento da população em suas vulnerabilidades físicas e sociais gira 

em torno do Centro de Saúde Vista Alegre, composto por cinco equipes de Saúde 

da Família, uma equipe de saúde bucal e outros integrantes da equipe completa do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

Atualmente o Centro de Saúde atende uma população de aproximadamente 

15 mil pessoas. 

 

1.3 Sistema Municipal de Saúde 

 

Belo Horizonte dispõe de um total de 36 hospitais distribuídos no município 

sendo eles: municipal, federal, estadual, filantrópicos e privados.   

A distribuição ficou da seguinte forma: 

 

Figura 1 – Distribuição dos hospitais em Belo Horizonte 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (2018).  

 

1 2 
7 

5 
21 

HOSPITAIS DE BH 

Municipal 

Federal  

Estadual  

Filantropicos  

Privados  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital
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Conta ainda com 152 centros de saúde, 588 equipes de Estratégia Saúde da 

Família, Centros de Referência em Saúde Mental, Álcool e outras drogas, centros de 

especialidades médicas e odontológicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 

entre outros. Possui também 76 academias da cidade e práticas como Lian Gong 

para promoção da saúde. 

No município é comum, em todos os setores da saúde, a falta de médicos, 

principalmente especialistas. O longo tempo de espera para realização de exames, 

marcações de consultas e transporte de pacientes, por exemplo, da Unidade Básica 

de Saúde à UPA, falta de estrutura e equipamentos para o atendimento adequado 

da população. 

Belo Horizonte enfrenta uma demanda muito grande de pessoas que 

necessitam de atendimento médico, comprometendo a qualidade do atendimento 

com filas de espera por especialistas médicos, filas para internações para algumas 

cirurgias e tratamentos mais complexos.  

A cidade também enfrenta a falta de medicamentos básicos nos postos de 

saúde e sobrecarga de demanda, o que torna o sistema cada vez mais precário, nas 

farmácias credenciadas como populares, também faltam medicamentos que são 

distribuídos gratuitamente pelo governo.  

Hospitais públicos e unidades de saúde sofrem com a falta de verbas para 

melhorias na infraestrutura, para compras de materiais e medicamentos necessários, 

para móveis novos e até mesmo para material de limpeza, comprovando a 

precariedade do sistema de saúde brasileiro. 

Nos últimos anos os dados relativos às despesas e investimentos em saúde 

foram pouco divulgados pela secretaria de saúde do município, ficando defasadas 

as informações que constam nos registros. Em 2017, o gasto em saúde per capita 

do município foi de R$ 415,53 e os gastos totais chegaram a R$ 1.002.636.625,58. 

Em 2019, não constam dados referentes aos investimentos em programas de saúde 

(BRASIL, 2017).  

O financiamento em saúde é feito com recursos intergovernamentais. Ver 

planilhas de Indicadores do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 

(SIOPS) em anexo (Anexo 1). 
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1.4  A Unidade Básica de Saúde 

 

A Unidade de Saúde de Vista Alegre, que abriga a Equipe Azul, foi 

inaugurada em 17 de setembro de 2016, chegando a atender nestes quase três 

anos 29 mil atendimentos. A unidade está situada em posição central do bairro que 

tem acesso fácil a outras regionais e o centro da cidade. É um prédio criado 

especificamente para ser uma Unidade de Saúde, por isso, fisicamente, atende as 

necessidades da população e da equipe que nela trabalha.  

Desde sua inauguração, a unidade tem o objetivo de ampliar a rede de 

atendimento para a população, principalmente os moradores dos bairros Altos da 

Colina, Mirante, Jardim (Jd.) Amazonas, Jd. São Francisco, Jd. Belo Horizonte, 

Residencial Cavalli, Terra da Uva, Jd. Vista Alegre, Jd. Diamante, Estrada Pau a 

Pique e parte do Bairro Santo Antônio, o que explica a alta demanda de usuários 

nesta unidade. 

A área destinada à recepção é suficiente, porém a demanda diária é muito 

grande, razão pela qual, nos horários de pico de atendimento (manhã), cria-se certo 

tumulto na Unidade, o que dificulta o atendimento e acaba se torando o motivo de 

insatisfação de usuários e profissionais de saúde. O espaço conta com cadeiras 

para todos, e raramente pessoas têm que aguardar o atendimento em pé.  

A unidade possui ampla sala de reuniões onde se pode discutir e planejar o 

funcionamento e processo de trabalho. Neste espaço também acontecem os grupos 

operativos e reuniões com a participação da comunidade local e associação de 

moradores.  

A UBS, de modo geral, está bem equipada e conta com os recursos 

adequados para o trabalho da equipe, porém nota-se falta de preparação e estrutura 

para atendimentos de urgência que vêm se tornando cada vez mais frequentes 

nesta unidade. Existe a falta de alguns equipamentos de trabalho como, por 

exemplo, desfibrilador, que é de extrema necessidade em uma unidade de saúde 

com esta demanda de atendimento. 

Esta unidade conta com especialistas em Pediatria, Ginecologia, Clínica 

Geral, Odontologia, Nutrição, Psicologia, Cardiologia, Enfermagem e Atendimento 

Farmacêutico.  

Toda a equipe é empenhada na proteção da saúde, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde dos usuários.  
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1.5  A Equipe de Saúde da Família 

 

A Equipe Azul é formada por um médico, uma enfermeira, duas técnicas de 

enfermagem e quatro agentes comunitários de saúde (ACS) e um agente da 

zoonose. Há déficit de ACS para atender a demanda. 

 

1.6  O funcionamento da Unidade Básica de Saúde 

 

A Unidade de saúde funciona das 7:00 às 18:00 horas, com os horários 

diferenciados entre as equipes de saúde. A equipe Azul trabalha de 9:00 às 18:00 

horas, diariamente.  

A unidade conta com uma equipe completa e cada um exerce sua função e 

contribui para o bom funcionamento da unidade.  

Diariamente, pela manhã são atendidas consultas de demanda espontânea 

com alta procura pela população e no período da tarde acontecem consultas 

previamente agendadas, excetuando-se a quarta-feira em que o médico fica 

responsável por toda demanda espontânea do posto no período de 9:00 às 18:00 

horas.  

Na unidade a recepção é comum e o acolhimento e triagem são feitos 

diariamente pela enfermeira, apesar da grande demanda de usuários, se consegue 

fazer um atendimento com classificação de risco.  

 

1.7  O dia a dia da Equipe Azul 

 

A Equipe Azul ocupa-se pela manhã do acolhimento e atendimento de causas 

agudas, condições que ocupam bastantes vagas e exigem muito dos profissionais 

principalmente devido à alta requisição por parte da população, seja por 

necessidade ou simplesmente por comodismo, pois estão “acostumados” a serem 

atendidos assim que chegam. Tal comportamento gera grande insatisfação na 

equipe e vem gerando iniciativas para educação e conscientização da população 

para os agendamentos. 

No período da tarde, médico e enfermeira ficam responsáveis pelos 

atendimentos programados geralmente separados em grupos: pré-natal, puerpério, 
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saúde mental, puericultura, hipertensão e diabetes e outras condições crônicas e 

consultas agendadas eletivamente.  

Reserva-se ainda, na quinta-feira, horário para visita domiciliares previamente 

agendadas.  

 

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

(primeiro passo) 

 

Inicialmente, antes mesmo de se pensar em um projeto de intervenção, a 

equipe utilizou o método de estimativa rápida para compreender os problemas de 

saúde encontrados na comunidade. Alguns problemas estão diretamente 

relacionados á saúde da população, outros indiretamente, pois, estão mais voltados 

para as questões políticas e sociais do município, mas que, de alguma forma, afetam 

a saúde da população.  

Os problemas encontrados por meio da estimativa rápida foram:  

 Fila de espera para consultas eletivas de aproximadamente 2 meses;  

 Sala de observação pequena e com espaço insuficiente para comportar os 

pacientes das 5 equipes, quando necessário; 

 Déficit de recursos humanos; 

 Déficit de especialistas como: psiquiatria, ginecologia e pediatria; 

 Tráfico de drogas; 

 Alto índice de violência; 

 Alta prevalência de hipertensão arterial; 

 Alta prevalência de diabetes tipo 2; 

 Alta prevalência de infarto agudo do miocárdio e AVE; 

 Alta prevalência de obesidade em crianças e adolescentes; 

 Casos de violência doméstica; 

 Alto índice de pessoas sedentárias; 

 Falta de medicamentos; 

 Alta prevalência de DCNT e baixa adesão ao tratamento; 

 Alta prevalência de morte no parto. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Analisando-se os problemas listados no item anterior alguns são, sob o ponto 

de vista da equipe, mais importantes e portanto foram selecionados para o 

planejamento de ações que visem melhorar a qualidade de vida da população 

atendida no Centro de Saúde Vista Alegre em Belo Horizonte – MG.  

A priorização dos problemas foi baseada na temática do presente projeto 

“Identificação de fatores de risco para obesidade em crianças e adolescentes”.  

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Equipe Azul da Unidade Básica de 

Saúde Vista Alegre da cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Falta de adesão ao 
tratamento  

Alta 7 Parcial 4 

Sedentarismo/ estilo de 
vida 

Alta 7 Parcial 3 

Alimentação inadequada Alta 8 Parcial 2 

Alta prevalência de 
crianças e adolescentes 
com obesidade 

Alta 8 Parcial 1 

*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenados considerando os três itens 
 
 

Com o advento da modernidade, crianças e adolescentes estão cada vez 

mais sedentários, ficando longos períodos do dia em casa de frente á TV ou ao 

computador. Desapareceu o incentivo ao esporte, à atividade física, às brincadeiras 

de rua, que faziam com que o gasto energético fosse maior que o consumo de 

calorias.  

O fato de os pais trabalharem o dia todo, crianças e adolescentes se 

alimentam inadequadamente, fazendo uso de fast food, alimentos com alto teor de 

gorduras e açúcares, o que leva á obesidade e a outras complicações (ENES; 

SLATER, 2010). 

No quadro acima se pode perceber o resumo da situação, onde se tem 

priorizado a alta prevalência de obesidade entre crianças e adolescentes, a 

alimentação inadequada e o sedentarismo. Temos parcial capacidade de 
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enfrentamento para estes problemas, porém ações podem ser planejadas com o 

intuito de prevenir a obesidade e tratar os já obesos através de uma dieta bem 

estruturada, de acordo com as necessidades da idade e do corpo de cada um, como 

também, através de prática de atividades físicas.  

Em alguns casos há necessidade de se implantar o tratamento 

medicamentoso, porém se percebe que a adesão é muito baixa nesta faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

  

2 JUSTIFICATIVA 

 

O diagnóstico situacional foi feito a partir de observações realizadas durante 

as consultas e visitas domiciliares com os pacientes, crianças e adolescentes, 

atendidos pela Equipe Azul da Unidade Básica de Saúde Vista Alegre, localizada na 

cidade de Belo Horizonte em Minas Gerais.  Durante esta análise observacional, 

tornou-se evidente a necessidade de ações que promovam melhoras na saúde e 

qualidade de vida destes pacientes que são portadores de obesidade.  

A obesidade pode ser definida pelo acúmulo excessivo de gordura no 

organismo, sendo caracterizada como uma doença não transmissível, com 

envolvimento de fatores ambientais, comportamentais e genéticos (WANDERLEY; 

FERREIRA, 2010).   

Entre as principais causas da obesidade estão: a ingestão alimentar 

excessiva, principalmente de alimentos altamente calóricos e o baixo gasto 

energético (WANDERLEY; FERREIRA, 2010). O sedentarismo também é um fator 

importante que contribui para o aumento da obesidade nesta faixa etária. 

Segundo Meneguzzo et al. (2010, p. 276), 

 

O aumento alarmante do excesso de peso evidenciado na população 
infantil e nos adolescentes tornou-se um problema de Saúde Pública, 
devido ao aparecimento de comorbidades e complicações físicas e 
psicológicas que, anteriormente, representavam situações clínicas 
observadas apenas no adulto. 

  

Para Cuppari (2009), a obesidade pode trazer o surgimento precoce de 

problemas respiratórios, cardiovasculares, metabólicos e a própria insatisfação 

corporal, o traz prejuízos para o desenvolvimento psicológico da criança e do 

adolescente, além do impacto negativo na qualidade de vida. Crianças e 

adolescentes obesos sofrem com algumas patologias e são conduzidos a 

morbidades crônicas e riscos de morte na fase adulta.  

Portanto, é de fundamental importância a aplicação de estratégias de 

prevenção e detecção precoce da obesidade, com o objetivo de tornar o tratamento 

eficaz, por meio da mudança dos hábitos alimentares das crianças e dos 

adolescentes, com o devido acompanhamento, para que as modificações sejam 

permanentes e facilitem o processo de reeducação alimentar, com a formação de 

um estilo de vida saudável (BRASIL, 2014). 
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Juntamente com o tratamento nutricional é de suma importância a adesão á 

pratica de atividades físicas, com o intuito de contribuir para o gasto calórico e 

automaticamente redução do índice de massa corpórea (IMC).  

Desta forma, diante do grande número de crianças e adolescentes com 

sobrepeso e obesidade na área de abrangência da Equipe Azul da Unidade Básica 

de Saúde Vista Alegre torna-se justificado um projeto de intervenção que possa 

mudar este quadro, antes que outras complicações comecem a aparecer, 

comprometendo a qualidade de vida destas pessoas agora e no futuro. 

Assim, identificar os fatores de risco para a obesidade se torna essencial para 

a elaboração de um plano de intervenção. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção para diminuir os fatores de risco para 

obesidade em crianças e adolescentes atendidos pela Equipe Azul da Unidade 

Básica de Saúde Vista Alegre, na cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

 Verificar a faixa etária das crianças e adolescentes acometidas pela 

obesidade na Unidade Básica de Saúde Vista Alegre; 

 Identificar os fatores de risco modificáveis que contribuem para a obesidade 

em crianças e adolescentes atendidas na Unidade Básica de Saúde Vista 

Alegre. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

Primeiramente, para a elaboração deste projeto fez-se uma consulta na 

Biblioteca Virtual em Saúde do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON), 

com o intuito de se verificar os métodos utilizados para se observar e analisar os 

problemas encontrados em uma comunidade, que estejam direta ou indiretamente 

relacionados à sua saúde.  

Outras fontes também foram consultadas como as bases de dados: Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), onde se encontram 

artigos publicados voltados aos mais diversos temas na área de saúde.  

Para alguns dados relacionados ao município e à área de abrangência foram 

necessárias consultas a alguns sites de órgãos públicos como Prefeitura de Belo 

Horizonte, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e de Transportes, assim 

como o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).  

Após a coleta de dados nas fontes acima citadas, ficou claro que o tipo de 

pesquisa que será feito é a revisão bibliográfica, que também é denominada de 

fundamentação teórica ou pesquisa bibliográfica. Através desta pesquisa será fácil 

fazer uma comparação entre o material encontrado sobre o tema proposto e a 

realidade da área de abrangência estudada. 

O levantamento bibliográfico, segundo Lakatos (2016, p. 84) é geralmente 

realizado a partir  

 
[...] da análise de fontes secundárias que abordam, de 
diferentes maneiras, o tema escolhido para estudo. As fontes 
podem ser livros, artigos, documentos monográficos, periódicos 
(jornais, revistas, etc.), textos disponíveis em sites confiáveis, 
entre outros locais que apresentam um conteúdo 
documentado. (grifo do autor) 

 

Após a seleção do material que foi encontrado nas bases de dados BVS, 

MEDLINE e SciELO, este ser lido, analisado e interpretado para em seguida, fazer 

anotações e fichamentos sobre os dados mais importantes encontrados nos artigos 

que estejam relacionados á temática proposta neste projeto. Estes dados foram 

eventualmente usados como fundamentação teórica neste estudo.  
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Para a montagem do projeto de intervenção foi utilizado o Planejamento 

Estratégico Situacional da comunidade, onde se tem todos os problemas 

observados e definição do problema prioritário, Neste planejamento situacional 

também se encontra os nós críticos e as possíveis ações que serão aplicadas para a 

resolução do problema base e dos objetivos propostos neste projeto (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Os artigos utilizados para este projeto foram de estudos já efetuados sobre a 

temática proposta para embasamento teórico e, futuramente para o planejamento 

das ações. Os artigos utilizados foram dos últimos nove anos e em língua 

portuguesa. 

O projeto trata-se também de uma pesquisa observacional, cujo objetivo é 

permitir a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes comportamentais típicas de 

uma determinada população, no caso, crianças e adolescentes. 

Durante as consultas e visitas domiciliares foram observados os seguintes 

aspectos: estilo de vida da criança e do adolescente, sua faixa etária, seu tipo de 

alimentação e comportamento psicossocial diante de determinadas situações como 

sua imagem corporal. Tentou-se identificar quais seriam seus fatores de risco para a 

obesidade, pois só assim, seria possível elaborar um plano de intervenções cuja a 

base seria estes fatores de risco, pois, eliminando-os ou reduzindo-os se pode 

alcançar os objetivos que é melhorar a qualidade de vida destes usuários e reduzir 

seu peso de forma que sua saúde não fique comprometida. 

O texto foi redigido de acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo: Iniciação à metodologia: Trabalho de 

Conclusão de Curso da Universidade Federal de Minas Gerais (CORRÊA; 

VASCONCELOS; SOUZA, 2018). 

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram utilizados para se definir 

as palavras-chave e keyboards (BRASIL, 2019). Os descritores utilizados na busca 

bibliográfica foram: Obesidade, Fatores de risco, Atenção Primária à Saúde, Criança. 

Adolescente. 

A coleta de dados dos pacientes foi feita a partir de uma pesquisa 

observacional daqueles pacientes que foram atendidos pelo Centro de Saúde Vista 

Alegre no município de Belo Horizonte em Minas Gerais.  

Os pacientes observados foram todos aqueles que estão na fase da infância 

e da adolescência e que estão com sobrepeso e obesidade. Os dados referentes á 
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identificação dos pacientes serão mantidos em sigilo, já que só é importante para a 

pesquisa dados científicos e relevantes para a implantação de um plano de 

intervenção que possa ser útil de uma forma geral a vários usuários que passam 

pelo mesmo problema. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Segundo Cuppari (2009), a obesidade é uma doença crônica não 

transmissível ocasionada pelo excesso de gordura no organismo humano que acaba 

comprometendo a saúde do mesmo. A obesidade está associada a outras 

condições, como dislipidemias, diabete, hipertensão entre outras doenças que 

podem amentar riscos cardiovasculares, por exemplo. A obesidade é definida por 

Barroso et al. (2017, p.417) como o “excesso de gordura corporal, resultante do 

desequilíbrio crônico entre consumo alimentar e gasto energético, que vem 

crescendo anualmente e adquirindo proporções alarmantes”. 

 

5.1 Dados epidemiológicos 

 

A obesidade é uma doença crônica de caráter multifatorial e, ao mesmo 

tempo, representa fator de risco para várias outras doenças crônicas. Estudos 

epidemiológicos nacionais e internacionais buscam traçar historicamente o perfil 

nutricional das populações, visando ao entendimento do complexo contexto de 

transição nutricional, que acomete países em desenvolvimento, como é o caso do 

Brasil. Fatores ambientais, caracterizados por um estilo de vida sedentário, e hábitos 

alimentares inadequados desempenham expressivo papel na gênese da obesidade 

da vida moderna e urbana, embora se saiba que a suscetibilidade genética também 

é co-fator para o excesso ponderal (TEIXEIRA NETO, 2012). 

Na maioria dos países tem sido observado um crescente aumento da 

prevalência da obesidade em crianças e adolescentes, sendo considerado “um dos 

mais significativos problemas nutricionais da atualidade”. A sua frequência em sendo 

“frequente mesmo em nações em desenvolvimento, nas quais persistem regiões e 

grupos sociais submetidos a contextos de fome e desnutrição” e curiosamente é 

possível identificar casos de desnutrição e obesidade na mesma família ou 

habitação (LOPES; PRADO; COLOMBO, 2010, p.74). 

Este aumento da obesidade na infância é considerado por Silva, Balaban e 

Motta (2005) como preocupante uma vez que essas crianças possuem um risco 

maior de se tornarem adultos obesos, podendo apresentar diversas consequências 

e condições mórbidas associadas. 
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Essas consequências podem se manifestar a curto e em longo prazo. As 

“desordens ortopédicas, os distúrbios respiratórios, o diabetes, a hipertensão arterial 

e as dislipidemias, além dos distúrbios psicossociais” geralmente surgem em curto 

prazo, enquanto que “em longo prazo, tem sido relatada mortalidade aumentada por 

causas diversas, em especial por doença coronariana nos adultos que foram obesos 

durante a infância e a adolescência” (SILVA; BALABAN; MOTTA, 2005, p.54). 

Os dados epidemiológicos acerca do perfil nutricional das populações são 

representados a partir do IMC (Kg/m2). É considerado obeso o indivíduo que 

apresentar IMC igual ou superior a 30 Kg/m2, conforme os valores apresentados no 

quadro 2. Segundo este critério, observa-se o crescimento acentuado da obesidade 

em nível mundial, representando um dos maiores problemas de saúde pública da 

humanidade (DIAS et al., 2017). 

 

Quadro 2 – Classificação da obesidade segundo o IMC e risco de 

comorbidades 

Classificação IMC (Kg/m
2
) Risco de comorbidades 

Intervalo normal 18,5 a 24,9  

Excesso de peso >25 Médio 

Pré-obeso 25,1 a 29,9 Aumentado 

Obeso classe I 30 a 34,9 Moderado 

Obeso classe II 35 a 39,9 Severo 

Obeso classe III >40 Muito severo 

Fonte: CUPPARI (2009) 

 

É alarmante o número de casos de pessoas que sofrem com o sobrepeso e 

com a obesidade. Segundo dados da organização Mundial de Saúde, mais de 2 

bilhões de pessoas acima de 15 anos de idade estão acima do peso ideal. Dentre 

essas pessoas, 400 milhões estão com algum grau de obesidade. Acredita-se que 

com as mudanças nos hábitos alimentares e mudanças no estilo de vida como a 

inatividade física e má alimentação, estes números cheguem a 3 bilhões de pessoas 

com sobrepeso, entre elas, 700 milhões de obesos (DIAS et al., 2017).  

Seguindo a tendência mundial, a prevalência de sobrepeso e obesidade no 

Brasil está aumentando, o que pode ser comprovado graças á disponibilidade de 

dados nacionais. A análise comparativa de pesquisas brasileiras, como Estudo 

Nacional de Despesa Familiar (ENDEF), Pesquisa Nacional Sobre Nutrição (PNSN) 
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e Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizadas, respectivamente, nos anos de 

1975, 1989, 2003 e 2015, indica que, nesse período, o sobrepeso e a obesidade 

tiveram aumento na maior parte dos grupos populacionais (BRASIL, 2011; 

CUPPARI, 2009).   

Avaliando a tendência da prevalência ao longo dos anos, observa-se a 

diminuição da desnutrição e o aumento do excesso de peso e obesidade, sendo que 

a análise separada por sexo revela que a velocidade de incremento foi maior entre 

os homens, atingindo percentuais superiores ao excesso de peso. Entre as 

mulheres, surpreendentemente, houve redução e estabilização dos índices de 

excesso de peso e obesidade, respectivamente (AZEVEDO; SPADOTTO, 2004). 

Para o controle dos comportamentos de risco é preciso estabelecer 

estratégias que tenham potencial para alterar o curso das DCNT. O planejamento e 

implementação de políticas de saúde como ação estratégica requerem a 

estruturação de sistemas de vigilância de fatores de risco, o que vem sendo 

desenvolvido no Brasil. Paralelamente, é necessário considerar o crescimento das 

investigações de caráter clínico e experimental, que se valem da busca pelo 

conhecimento das inúmeras repercussões metabólicas que a obesidade envolve, 

começando pelo entendimento da etiologia e reconhecendo toda a complexidade 

dos processos fisiopatológicos envolvidos (CLAUDINO; ZANELLA, 2005). 

 

5.2  Etiologia da obesidade 

 

A obesidade é uma doença influenciada por fatores genéticos, ambientais, 

socioculturais e comportamentais. Existem poucas evidências de que algumas 

populações são geneticamente mais suscetíveis à obesidade e estima-se que os 

fatores genéticos influenciem de 24 a 40% as alterações do IMC (RIBEIRO FILHO et 

al., 2006). “O comportamento alimentar inadequado e o sedentarismo devem, 

portanto, ser os principais fatores que influenciam o crescimento da obesidade nos 

grupos populacionais geneticamente suscetíveis” (WADDEN; STUNKARD, 2004 

apud SCHNEIDER et al., 2011, p.593). 

A obesidade é considerada uma doença com múltiplos fatores que contribuem 

para o seu aparecimento e manutenção, entre eles os fatores genéticos, 

alimentares, emocionais, culturais, sociais, mudanças de comportamento, gasto 

energético com atividade física e hábitos compulsivos. Entretanto, os dois maiores 
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fatores são o maior consumo de calorias e alimentos gordurosos e uma tendência 

crescente ao sedentarismo (CARVALHO; DUTRA; ARAUJO, 2009; AZEVEDO; 

BRITO, 2012). 

Cada vez mais se tem encontrado em estudos um grande número de crianças 

e adolescentes com sobrepeso e obesidade. As maiores causas disto são: 

inatividade física, consumo excessivo de fast food, alimentos industrializados, 

consumo de embutidos e baixo consumo de verduras, legumes e frutas. As fibras 

também não fazem parte das dietas destas crianças. Há um alto consumo de 

refrigerantes ao invés de água ou sucos de frutas naturais (CARVALHO; DUTRA; 

ARAUJO, 2009). 

 

5.3 Obesidade e fatores ambientais 

 

Os fatores ambientais associados aos genéticos aumentam os casos de 

obesidade no Brasil e no mundo. Porém, muito se sabe que a mídia e as questões 

culturais e ambientais influem na alimentação do indivíduo (RIBEIRO FILHO et al., 

2006; WANDERLEY; FERREIRA,, 2010).  

As empresas alimentícias buscam divulgar um produto “saudável”, mostrando 

pessoas alegres, rodeada de amigos e com ambientes acolhedores pratos 

visualmente atraentes que acabam influenciando o consumidor a adquirir o produto. 

Hábitos familiares também se tornam uma influência muito grande. Pais e mães 

trabalham e os filhos ficam em casa sem fiscalização para uma alimentação 

saudável, acabam se alimentando de fast food ou produtos industrializados já 

prontos. Na convivência social com os amigos, também surgem influências para uma 

alimentação menos saudável como pizzas, sanduíches, refrigerantes e, muitas 

vezes, até mesmo bebidas alcóolicas.  

O que mais preocupa os estudiosos é que crianças e adolescentes são o 

público alvo deste tipo de alimentação, eles são mais influenciáveis socialmente e as 

famílias, muitas vezes, contribuem para as suas escolhas alimentares. 

Percebe-se também, que nos dias de hoje as crianças e jovens gastam 

longos períodos do dia em frente à televisão ou em celulares, não praticando 

nenhuma atividade física que os ajude a gastar o consumo energético ingerido. A 

falta de atividade física tem sido um fator primordial para a prevenção da obesidade 

(SILVA; BEZERRA, 2017, ZANCAN; TONO, 2018). 
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Segundo Kannaan (2016, p. 28): 

 
Exceto em condições comportamentais especiais, a obesidade, 
em geral, decorre de pequenos e contínuos acúmulos de 
gordura corpórea ao longo dos anos em função de mudanças 
dos hábitos alimentares e aumento do sedentarismo, 
observados com o desenvolvimento industrial e tecnológico.  

 

5.4 Aspectos nutricionais associados à obesidade e tratamento 

 

Souza et al. (2015) relatam em seus estudos que a ingestão de gorduras 

totais, produtos de origem animal e, principalmente açúcares tem sido grande em 

todo o mundo. Em contrapartida, o consumo de cereais, frutas e hortaliças tem se 

reduzido cada vez mais, o que tem contribuído para o declínio da saúde da 

humanidade em alguns aspectos. No Brasil, não é diferente, o consumo de produtos 

industrializados, alimentos altamente calóricos e consumo excessivo de açúcar tem 

demonstrado baixa qualidade nutricional e aumento na massa corporal, levando ao 

sobrepeso e à obesidade.  

Bueno et al. (2011) enfatizam que a adesão da pessoa à terapêutica é 

fundamental para que a educação alimentar tenha sucesso. Considerando a 

obesidade uma doença crônica, esse processo educativo geralmente é longo, 

exigindo que o paciente se empenhe na mudança de seus hábitos e estilo de vida 

para que a sua situação de saúde seja melhorada. 

Para Cuppari (2009), a grande preocupação é com a baixa adesão às 

terapias nutricionais e à atividade física. Sem mudanças nos hábitos alimentares e 

prática de atividades físicas fica difícil a perda ponderal. Assim, é necessária a 

terapia medicamentosa, que é um tratamento lento e sem muitos resultados, já que 

este tratamento deveria trabalhar em conjunto com as mudanças nos hábitos de 

vida, sem estas mudanças, a perda ponderal é menor e pode não reverter o quadro 

clínico do paciente obeso, podendo ele, ter complicações como hipertensão arterial, 

diabetes, dislipidemias, doenças cardiovasculares entre outras. 

Teixeira Neto (2012) alerta para a prevenção da obesidade desde os 

primeiros anos de vida, já que a obesidade se instala lentamente e hábitos 

alimentares e de vida em crianças e jovens podem ser mudados facilmente com a 

introdução de alimentos mais saudáveis e atividades físicas.  
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Ainda para Teixeira Neto (2012), a introdução de alimentos saudáveis deve 

ser feita preferencialmente até os sete anos de idade, porém caso isso não ocorra, 

as mudanças serão mais difíceis, principalmente se a criança já estiver com 

sobrepeso ou obesidade. O processo de prevenção da obesidade e de doenças 

crônicas não transmissíveis deve ocorrer nas escolas e em casa, é uma parceria 

entre família e educadores que pode mudar o quadro crítico da obesidade no país. 

 

5.5 Crianças e adolescentes com sobrepeso e/ou obesidade 

 

Como já foi dito anteriormente, o número de pessoas com sobrepeso e 

obesidade no mundo é considerado um problema de saúde pública, sendo 

necessárias intervenções dos mais variados tipos para tentar mudar este quadro. 

Porém, dentro destes números temos uma grande quantidade de crianças e 

adolescentes conforme pode ser observado no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Prevalência estimada do excesso de peso corporal nas crianças em 

idade escolar nas regiões mundiais, 2015-2018. 

 
Região 

Obesos  Sobrepeso  

 Homens Mulheres Homens Mulheres 

Américas 10,4 10,2 29,5 27,9 

Europa e antiga União Soviética 5,1 4.9 22,1 20,2 

Oriente Médio e Norte da África 6,9 6.4 17,3 19,3 

Sudeste asiático (inclusive a Índia) 2,7 0.7 13,4 7,9 

Oeste do Pacífico (inclusive a China) 2,6 1.2 8,2 6,4 

África (subsaariana) 1,4 1,1 4,0 6,1 

Estimativa global 4,2 3,6 14,8 12,8 

  Fonte: International Association for the Study of Obesity (IASO 2019).  
  Porcentagem de crianças entre 5 e 18 anos 
  Regiões definidas de acordo com a Organização Mundial de Saúde 
  As definições de sobrepeso e obesidade de acordo com a IOTF 

 

No Brasil, foram encontrados estudos onde se relataram que 2,5% das 

crianças menores de cinco anos estão com sobrepeso/obesidade e que de cinco a 

10 anos este número aumenta para 2,67%. Os fatores de risco para a obesidade 

são: sedentarismo, alimentação inadequada como consumo excessivo de gorduras e 
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açúcares (CUPPARI, 2009). Neste sentido, “estudos têm demonstrado que a prática 

sistemática do exercício atua positivamente na redução do peso corporal e nos 

fatores de risco associados” (DIAS; MONTENEGRO; MONTEIRO, 2014, p.77). 

O aumento na prevalência da obesidade tanto na infância quanto na 

adolescência tem aumentado as chances de, no futuro, ter uma epidemia de adultos 

com obesidade, apresentando complicações para outras doenças como diabetes, 

hipertensão e doenças cardiovasculares (DIAS et al., 2017). 

Pesquisas têm demonstrado que em Minas Gerais, as prevalências de 

excesso ponderal em crianças e adolescentes, apesar de inferiores à média nacional 

(36,4%), já ultrapassam em cerca de cinco vezes o valor limítrofe (2,3%) 

estabelecido pela OMS (KETTYLE et al., 2017). 

Conhecendo bem a comunidade de minha área de abrangência, a equipe 

chegou às seguintes conclusões: a maioria das crianças obesas é do sexo feminino 

(Figura 2). 

 

Figura 2 - Distribuição por sexo das crianças e adolescentes obesos atendidos 

pela Equipe Azul da Unidade Básica de Saúde Vista Alegre em Belo Horizonte - 

Minas Gerais.  

 

Fonte: Prontuário médico da Unidade Básica de Saúde Vista Alegre (2019) 

 

As crianças que foram atendidas no Centro de Saúde Vista Alegre e que 

foram diagnosticadas com sobrepeso e obesidade são, em sua maioria, 

adolescentes, seguido de crianças em idade escolar e crianças em idade pré-escolar 

respectivamente.   

 

47,20% 
52,80% 

0 0 

Masculino 

Feminino 
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Figura 3 – Distribuição por faixa etária de crianças e adolescentes obesos 

atendidos pela Equipe Azul da Unidade Básica de Saúde Vista Alegre em Belo 

Horizonte - Minas Gerais 

 

Fonte: Prontuário médico da Unidade Básica de Saúde Vista Alegre (2019) 

 

A maioria das crianças atendidas é de baixa renda, pais trabalham fora e a 

alimentação é feita em horários irregulares e distribuição calórica e proteica em 

excesso, ou seja, fora dos padrões da pirâmide alimentar para a faixa etária de 5 a 

17 anos de idade. 

 

Figura 4 - Distribuição por comorbidades de crianças e adolescentes obesos 

atendidos pela Equipe Azul da Unidade Básica de Saúde Vista Alegre em Belo 

Horizonte - Minas Gerais 

 

Fonte: Prontuário médico da Unidade Básica de Saúde Vista Alegre (2019) 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Tem-se como problematização deste projeto “Alta prevalência de crianças e 

adolescentes com obesidade”. Após verificar que é grande o número de crianças e 

adolescentes que estão com sobrepeso e obesidade na comunidade atendida pela 

Equipe Azul da Unidade Básica de Saúde Vista Alegre em Belo Horizonte, foi 

necessário elaborar um plano de intervenção com o intuito de melhorar a qualidade 

de vida destes jovens e evitar, com isso, as complicações advindas com a obesidade 

como o diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares entre outras.  

 

6.1 Descrição dos problemas selecionados (Terceiro passo) 

 

Entre os problemas detectados na Equipe Azul da Unidade Básica de Saúde 

Vista Alegre, o mais preocupante foi o alto índice de crianças e jovens com 

sobrepeso e obesidade e que, também são sedentários e alguns, possuírem alto 

risco de desenvolverem comorbidades como hipertensão arterial e diabetes.   

As crianças e adolescentes atendidos neste centro de saúde não aderem à 

terapia nutricional e à prática de atividade física, além das limitadas opções de 

tratamento medicamentoso para esta faixa etária, o que pode comprometer a saúde 

também na fase adulta, pois, muitos já apresentam algumas complicações 

aumentando também os riscos de doenças cardiovasculares, o que leva a equipe de 

saúde a tomar medidas preventivas para essas complicações em outros pacientes e 

tratamento adequado para aqueles cujas complicações já estão instaladas. 

Das crianças e adolescentes atendidos na Equipe Azul da Unidade Básica 

Saúde Vista Alegre, 22% estão na faixa etária entre 6 e 9 anos de idade; 24% estão 

na faixa etária entre 10 e 15 anos de idade e 34% estão na faixa etária entre 16 e 19 

anos. Encontramos jovens entre 20 e 21 anos que também estão dentro desse 

grupo, representando 20% (Quadro 4). Das crianças e adolescentes que se 

encontram com sobrepeso e obesidade atendidos na Equipe Azul da Unidade 

Básica de Saúde Vista Alegre, 48% estão com sobrepeso e 32% estão com 

obesidade grau I e 20% obesidade grau II (Quadro 5). 
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Quadro 4 - Distribuição por faixa etária das crianças e adolescentes com 

sobrepeso e obesidade da área de abrangência da Equipe Azul da Unidade 

Básica de Saúde Vista Alegre em Belo Horizonte - Minas Gerais 

 

Quadro 5 - Crianças e adolescentes com sobrepeso/ obesidade com 

complicações da área de abrangência da Equipe Azul da Unidade Básica de 

Saúde Vista Alegre em Belo Horizonte - Minas Gerais 

 

 

Alguns fatores de risco foram identificados para o sobrepeso e a obesidade 

destas crianças e adolescentes. Destes, 11% são filhos de pessoas com sobrepeso 

e/ou obesidade, tendo como fator de risco a genética. No entanto, 17% sofrem de 

ansiedade, tendo como válvula de escape a compulsão por alimentos gordurosos; 

47% não aderiram às mudanças nos hábitos alimentares e 73% são sedentários 

(Quadro 6). 

 

 
 
 
 

Descritores do Problema Quantidade Fonte 

Faixa etária entre 6 e 9 anos de idade 22% Registro da Equipe (2019) 

Faixa etária entre 10 e 15 anos de 
idade 

24% Registro da Equipe (2019) 

Faixa etária entre 16 e 19 anos de 
idade 

34% Registro da Equipe (2019) 

Faixa etária entre 20 e 21 anos de 
idade 

20% Registro da Equipe (2019) 

Descritores do Problema Quantidade Fonte 

Crianças e adolescentes com 
sobrepeso 

48% Registro da Equipe (2019) 

Crianças e adolescentes com 
obesidade grau I 

32% Registro da Equipe (2019) 

Crianças e adolescentes com 
obesidade grau II 

20% Registro da Equipe (2019) 
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Quadro 6 – Fatores de risco para sobrepeso e obesidade em crianças e 

adolescentes da área de abrangência da Equipe Azul da Unidade Básica de 

Saúde Vista Alegre em Belo Horizonte - Minas Gerais 

 

6.2 Explicação do Problema selecionado (Quarto passo) 

 

A partir da identificação dos fatores relacionados ao problema, surgem 

características ou situações patológicas que têm correlação positiva com a 

obesidade em crianças e adolescentes e que vão se complicando com o ganho de 

peso.  

A obesidade, segundo Miranda et al. (2015, p.105), pode ter início em 

qualquer idade, “desencadeada por fatores como o desmame precoce, má 

distribuição de alimentos durante a infância, substituição do aleitamento materno 

pelo consumo excessivo de carboidratos, bem como o sedentarismo”.  

No Centro de Saúde Vista Alegre em Belo Horizonte, encontramos um grande 

número de crianças com sobrepeso/ obesidade, o que ode ser justificado, de acordo 

com o planejamento estratégico situacional, por causa do sedentarismo e 

alimentação inadequada, poucos casos possuem fatores genéticos. Porém, o maior 

problema enfrentado é a adesão à terapia nutricional e tratamento medicamentoso. 

Por serem crianças e jovens de cinco a 17 anos de idade é complicado.  

 

6.3 Seleção dos nós Críticos (quinto passo) 
 

A seleção de “nós” críticos existentes foi necessária na tentativa de se 

planejar ações que visem a melhoria na saúde e qualidade de vida dos pacientes 

com obesidade. Inicialmente se fez necessário o reconhecimento de fatores de risco 

Descritores do Problema Quantidade Fonte 

Fatores genéticos (filhos de pessoas com 
sobrepeso e obesidade) 

11% Registro da Equipe 
(2019) 

Sofrem de ansiedade e/ou depressão e 
usam a comida como válvula de escape 

17% Registro da Equipe 
(2019) 

Não aderiram ás mudanças nos hábitos 
alimentares 

47% Registro da Equipe 
(2019) 

São sedentários (passam horas de frente 
á TV ou mexendo em celular) 

73% Registro da Equipe 
(2019) 
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(FR) que envolvem o sobrepeso e a obesidade, como foi citado no tópico anterior, 

como sedentarismo, alimentação inadequada, consumo de alto teor de gorduras e 

açúcares e até mesmo fatores genéticos e psicológicos.  

Os “nós” críticos selecionados foram: 

1. Desinformação da população jovem quanto aos riscos e problemas de saúde 

causados pela obesidade; 

2. Resistência da população quanto às mudanças comportamentais; 

3. Inatividade física/ sedentarismo entre crianças e adolescentes. 

 

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 passos) 

 

Após o diagnóstico situacional, identificação e priorização dos problemas, 

descrição e explicação do problema priorizado, identificação dos fatores de risco 

para a obesidade ficou fácil fazer um desenho das operações e elaborar um plano 

de ações que possam modificar o quadro clínico de crianças e adolescentes que 

sofrem de sobrepeso e obesidade.  

Através do desenho se pode partir para as operações e ações estratégicas 

que vão impactar na saúde destes jovens, principalmente aqueles que já sofrem de 

algumas complicações que surgiram com a obesidade.  
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Quadro 7 – Operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre 
o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alta prevalência de crianças e 
adolescentes com obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe 
Azul da Unidade Básica de Saúde Vista Alegre em Belo Horizonte - Minas 
Gerais. 

Nó crítico 1 Desinformação da população jovem quanto aos riscos e problemas de 
saúde causados pela obesidade. 

6º passo: operação 
(operações)  

Promover informações quanto à obesidade e as doenças geradas pela 
mesma através das visitas domiciliares e consultas; promover palestras 
sobre as DCNT, principalmente a obesidade; promover reuniões com 
grupos para discutir sobre a obesidade da infância e na adolescência; 
identificar os fatores de risco e informa-los á população; promover palestras 
nas escolas para a prevenção da obesidade e adesão ao tratamento. 

6º passo: projeto Criança saudável/ adulto saudável. 

6º passo: resultados 
esperados 

Crianças e adolescentes voltados para mudanças no estilo de vida como 
prática de exercícios e alimentação saudável; redução de peso corporal; 
redução de níveis pressóricos para os que possuem hipertensão e redução 
dos níveis glicêmicos para os que possuem diabetes; redução dos fatores 
de risco para doenças cardiovasculares. 

6º passo: produtos 
esperados 

Campanhas educativas promovendo informações importantes sobre os 
fatores de risco da obesidade e das complicações da doença; reuniões com 
o intuito de reeducar a população jovem quanto às mudanças no estilo de 
vida e mudanças nos hábitos alimentares; palestras e programas de 
atividade física e boa alimentação. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Habilidades da equipe de saúde para trabalhar com palestras 
sobre o tema proposto para crianças e jovens; 
Estrutural: Espaço para as palestras e reuniões semanais com grupos 
operativos; 
Político: Adesão do gestor da unidade para as campanhas de prevenção e 
tratamento;  
Financeiro: Verbas para promover campanhas sobre mudanças no estilo de 
vida e hábitos alimentares; verbas para promover atividades físicas e dia da 
alimentação saudável; verbas para minicursos sobre prevenção da 
obesidade e adesão ao tratamento. 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  

Político: Adesão do gestor da unidade, da secretaria de saúde e da 
secretaria da educação; 
Financeiro: Verbas para promover campanhas sobre mudanças no estilo de 
vida e hábitos alimentares; verbas para promover atividades físicas e dia da 
alimentação saudável; verbas para minicursos sobre prevenção da 
obesidade e adesão ao tratamento. 

8º passo: controle 
dos recursos críticos 
- ações estratégicas 

Equipe de saúde: Favorável 
Secretário Municipal de Saúde: Favorável, porém, não libera verbas para a 
Unidade; 
Secretário Municipal de Educação (Favorável); 
Gestor do Centro de Saúde (Favorável). 
Diretora das escolas da região (Favorável). 
 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de saúde; 
reuniões com a associação da comunidade; reuniões com os educadores e 
direção das escolas da região para implantação das ações propostas. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis 
e prazos 

Toda a equipe de saúde do Centro de Saúde Vista Alegre.  

De dois a seis meses para iniciar e finalizar as atividades. 
 

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

Reunião com a equipe semanalmente para planejar as ações da semana; 
reunião quinzenalmente com a equipe para verificar os resultados 
alcançados; reunião com o gestor da secretaria da saúde para repassar os 
resultados. 
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Quadro 8 – Operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre 
o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alta prevalência de crianças e 
adolescentes com obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe 
Azul da Unidade Básica de Saúde Vista Alegre em Belo Horizonte - Minas 
Gerais. 

 
 

Nó crítico 2 Resistência da população quanto às mudanças comportamentais 

6º passo: operação 
(operações)  

Promover ações para modificar hábitos alimentares e estilos de vida; 
conscientizar a população dos perigos existentes em não se alimentar bem 
e não praticar atividade física; promover mudanças comportamentais em 
casa, na escola e na vida social. 

6º passo: projeto Saúde Total da criança e do adolescente. 

6º passo: resultados 
esperados 

Mudanças comportamentais por parte da população em relação ás 
mudanças no estilo de vida e mudanças nos hábitos alimentares. 

6º passo: produtos 
esperados 

Palestras para a adesão ás mudanças nos hábitos alimentares; campanhas 
educativas sobre boa alimentação e perigos da obesidade; programa de 
atividade física. Panfletos com regras práticas de boa alimentação e 
qualidade de vida; palestras nas escolas para incentivar as mudanças no 
estilo. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: habilidades para as estratégias de comunicação para o público 
alvo; 
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras; 
Político: Mobilização para as campanhas contra a obesidade e incentivo às 
mudanças comportamentais; 

Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; palestras 
e minicursos. 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  

Cognitivo: Adesão da equipe para educação em saúde; treinamento da 
equipe para se trabalhar a educação em saúde; 
Político: Adesão da gestão da UBS; adesão da secretaria da Saúde e 
secretaria da educação; adesão dos diretores das escolas; 
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras;  

Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; palestras e 
minicursos. 

8º passo: controle 
dos recursos críticos 
- ações estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 

Diretor das UBS (motivação favorável). 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de saúde; 
reuniões com a associação da comunidade; reuniões com os gestores das 
escolas da comunidade para planejamento de prevenção da obesidade 
dentro do ambiente escolar. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis 
e prazos 

Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde. 

Três meses para o início das atividades e seis meses para o término. 

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

Reunião semanal com a equipe de saúde da unidade para verificar os 
resultados da semana anterior e planejar as ações da próxima semana; 
reuniões quinzenalmente com os gestores das escolas para programas as 
palestras e ver os resultados alcançados; reunião mensal com o gestor da 
secretaria da saúde para programar para apresentar os resultados e os 
gastos com as ações. 
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Quadro 9 – Operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre 
o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alta prevalência de crianças e 
adolescentes com obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe 
Azul da Unidade Básica de Saúde Vista Alegre em Belo Horizonte - Minas 
Gerais. 

 
 
 
 
 

Nó crítico 3 Inatividade física e sedentarismo entre crianças e adolescentes 

6º passo: operação 
(operações)  

Mudar o estilo de vida da população, propondo atividade física; planejar 
palestras e cursos sobre a importância dos exercícios físicos para a saúde 
de crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento; reduzir o peso 
corporal; reduzir riscos de complicações da obesidade; propor programas 
de atividade física com acompanhamento; propor atividades de laser que 
incentive a atividade física. 

6º passo: projeto Criança e adolescente em movimento, saúde em andamento. 

6º passo: resultados 
esperados 

Melhorias da qualidade de vida das crianças e adolescentes e prevenção de 
novos casos de obesidade; redução de peso; adesão total ao tratamento; 
adesão á prática de atividade física. 

6º passo: produtos 
esperados 

Palestras sobre obesidade e os riscos de outras DCNT; palestras sobre 
saúde e prevenção da obesidade; palestras e reuniões sobre prevenção da 
obesidade na infância; palestras sobre a importância da atividade física. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Habilidade para comunicação eficaz em relação à prática de 
atividade física; 
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras; 
Político: Mobilização para as campanhas; aumento do número de agentes 
de saúde para atender a demanda; usar a escola como agente de 
informação auxiliar.  
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; para 
programas de atividade física. 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  

Cognitivo: Adesão da equipe de saúde para incentivo á atividade física; 
Político: Adesão da gestão da UBS e da Secretaria de saúde e da 
educação; 
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras;  
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; cartilhas 
para serem distribuídas nas escolas para conscientizar as crianças e os 
adolescentes quanto à importância da atividade física. 

8º passo: controle 
dos recursos críticos 
- ações estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Diretora da escola rural da região (motivação favorável). 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de saúde; 
reuniões com a associação da comunidade; reuniões com os educadores e 
direção das escolas da região. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis 
e prazos 

Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. 
Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar as 
estratégias. 

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

Reuniões semanalmente com a equipe de saúde para traças as estratégias 
da semana; 
Visitas domiciliares para analisar o desenvolvimento das crianças após 
inserção dos mesmos em atividades físicas; 

Reuniões mensais com gestor da secretaria da saúde para justificar verbas 
e demonstra resultados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados encontrados neste projeto nos faz repensar em como lidar com 

a obesidade em crianças e adolescentes. É importante estar atento às funções 

psicossociais. Crianças obesas têm maior risco de desenvolver distúrbio de 

comportamento alimentar na adolescência e no início da vida adulta. As doenças 

cardiovasculares só se manifestarão décadas mais tarde, mas os fatores de risco já 

aparecem na infância. Os fatores de risco estão diretamente relacionados ao 

excesso de peso e à distribuição de gordura, assim como nos adultos. Estudos 

recentes demonstram que a doença aterosclerótica já se inicia na infância e 

adolescência. O risco de síndrome plurimetabólica na vida adulta é maior nos 

indivíduos que apresentaram obesidade na infância. Os fatores de risco são mais 

prevalentes quanto maior o grau de obesidade. Os riscos de hipertensão arterial e 

hipertrigliceridemia parecem ser maiores nas crianças mais novas, e os riscos de 

hipercolesterolemia e hiperinsulinemia, maiores em adolescentes.  

A presença de eventos cardiovasculares ou de fatores de risco em parentes 

mais próximos prediz maior risco nas crianças. O histórico familiar é determinante e 

justifica investigação laboratorial. A incidência de diabetes tipo 2 na infância e, 

principalmente, na adolescência, é crescente. A obesidade e o histórico familiar 

estão fortemente associados ao aparecimento do diabetes tipo 2 tanto em adultos, 

quanto em jovens. A deposição de gordura abdominal, assim como em adultos, é 

fator de risco para diabetes tipo 2 em adolescentes e crianças. Pelo fato do diabetes 

ser insidioso, as estimativas de prevalência estão subestimadas. A resistência à 

insulina prediz o aparecimento de diabetes tipo 2. 

Acredita-se que intervenções devam ser instaladas na unidade de saúde com 

o intuito de verificar as possibilidades de prevenção da obesidade em crianças e 

adolescentes e, mudanças na qualidade de vida das que já estão obesas são de 

extrema urgência para a prevenção da obesidade na vida adulta.  
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