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RESUMO 
 

Este trabalho constitui um plano de intervenção para diminuir o número de adultos 
com obesidade na Unidade Básica de Saúde da Família Máximo Diogo I no 
município de Rio Branco, Acre. Inicia-se com o diagnostico situacional que utilizou a 
estimativa rápida para colher os dados da área de abrangência e após 
contextualizamos as informações que destacam o município, analisando seus 
elementos demográficos e sociais, permitindo assim uma compreensão da situação 
atual e o entendimento dos principais problemas de saúde em nossa área e assim 
se analisa a alta prevalência de obesidade, na população que  entra em  discussão 
na equipe e  em consenso resolveram  elaborar um plano de intervenção que 
possibilitasse conseguir uma diminuição do números de pacientes obesos. O 
objetivo é propor um plano de intervenção para diminuir o número de adultos com 
obesidade na Unidade de Saúde da Família Máximo Diogo I no município de Rio 
Branco – Acre. Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para a 
realização do plano e para subsidiar a elaboração do referencial teórico foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica utilizando bases de dados oficiais como SciELO, Google 
Acadêmico e LILACS, publicações do Ministério de Saúde e outros. A realização do 
projeto nos possibilitou a compreensão de todos os passos que deveríamos seguir 
para alcançarmos nossos objetivos, bem como os itens que compõem os quadros de 
operações: os resultados e produtos esperados, os recursos necessários e os 
recursos críticos, o controle desses recursos, as ações estratégicas, os prazos de 
execução, os responsáveis pelo acompanhamento das ações e o processo de 
monitoramento e avaliação.  Implantamos o plano e finalizamos com a incorporação 
à rotina do processo de atenção à saúde das atividades que permitem mudar o 
panorama descrito, o que possibilita a execução de um conjunto de ações 
sistematizadas que contribui para a diminuição da prevalência de obesidade e 
melhoria da qualidade de vida dos usuários. 

 

Palavras-chave: Obesidade. Sobrepeso. Estilo de vida. Comportamento 

relacionados com a saúde.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

ABSTRACT 

This paper is an intervention plan to reduce the number of obese adults in the 
Máximo Diogo I Family Basic Health Unit in the city of Rio Branco, Acre. It starts with 
the situational diagnosis that used the quick estimate to gather data from the 
coverage area and after contextualizing the information that highlights the 
municipality, analyzing its demographic and social elements, thus allowing an 
understanding of the current situation and an understanding of the main problems. in 
our area and thus analyzes the high prevalence of obesity, in the population that 
comes into discussion in the team and consensus decided to draw up an intervention 
plan that would achieve a decrease in the number of obese patients. The objective is 
to propose an intervention plan to reduce the number of obese adults in the Máximo 
Diogo I Family Health Unit in the city of Rio Branco - Acre. The Situational Strategic 
Planning was used for the realization of the plan and to support the elaboration of the 
theoretical framework. A bibliographic search was carried out using official databases 
such as SciELO, Google Scholar and LILACS, publications of the Ministry of Health 
and others. The realization of the project enabled us to understand all the steps we 
should take to reach our objectives, as well as the items that make up the operations 
framework: the expected results and products, the necessary resources and critical 
resources, the control of these resources, the strategic actions, the execution 
deadlines, those responsible for monitoring the actions and the monitoring and 
evaluation process. We implemented the plan and finalized the incorporation into the 
routine of the health care process of activities that allow changing the described 
scenario, which enables the implementation of a set of systematized actions that 
contributes to the reduction of the prevalence of obesity and improvement of the 
quality of life. users' lives. 

 
Keywords: Obesity. Overweight. Lifestyle. Health-related behavior.  
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INTRODUÇÃO 
 

1.1 Aspectos gerais do município de Rio Branco, Acre 

Rio Branco, capital do estado do Acre, distante 3.123 quilômetros de Brasília, capital 

federal do Brasil. Localiza-se às margens do rio Acre, no vale do Acre e na 

microrregião homônima. Este município configura-se como a capital do estado e, 

tendo referência em 2018 a estimativa da população residente era de 401.155, 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018).  

Sua área territorial é de 9.222,58 km², sendo o quinto município do estado em 

território. De toda essa área, 44,90 km² estão em perímetro urbano, o que classifica 

Rio Branco como sendo a 66ª maior cidade do país, sendo a segunda capital mais 

antiga da Amazônia Ocidental Brasileira - a primeira sendo Manaus (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). 

1.2  O sistema municipal de saúde 

A gestão municipal, por meio da Secretaria de Saúde, possui 180 estabelecimentos 

onde são oferecidos serviços de saúde à população de Rio Branco e região 

metropolitana. Essa Secretaria comanda o trabalho das 104 Unidades de Saúde da 

Família (USF). Dispõe-se de dois Núcleos de Apoio à Saúde da Família e Atenção 

Básica (NASF-AB) e dois Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) dão 

suporte à população atendida. Existe um serviço de assistência farmacêutica com 

sede o prédio da Secretaria de Saúde que cadastra o usuário e fornece medicações 

especiais.  

A geografia e o fato de ser capital estadual coloca o município em uma posição 

vantajosa, já que dispõe de um Laboratório Central de Exames (LACEN) de um 

Centro de Apoio Diagnóstico de Imagens CAD), o que melhora significativamente o 

acesso da população.  

O Acre divide-se em três regiões que abrangem os 22 municípios do estado. Estas 

são: Juruá-Tarauacá-Envira; Baixo Acre-Purus e o Alto Acre. Rio Branco localiza-se 

na região do Alto Acre. 
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Não existem consórcios públicos de saúde. Pelas caraterísticas geográficas da 

região, a transferência de usuários para realização de tratamento fora do domicílio 

(TFD) é feita com recursos das prefeituras e por via aérea.  

Nas USF, o trabalho desenvolvido pelas equipes compreende um fluxo de referência 

e contra referência e informação a outros serviços do município, por exemplo com a 

vigilância epidemiológica, o que se realiza mediante a informação semanal 

estatística de aspectos epidemiológicos. Para acompanhamento, abordagem e 

resolução de problemas de saúde não resolvíveis na atenção básica, dispõe-se das 

consultas com especialistas da atenção secundária. Os encaminhamentos pela 

central de regulação possibilitam sua avaliação à contra referência do caso, 

permitindo ao profissional da USF saber a conduta estabelecida para continuar os 

cuidados.  

Os aspectos gerenciais e político-institucionais se organizam e permitem o fluxo no 

sistema, mediante a oferta de serviços de média e alta complexidade. Estes serviços 

são oferecidos nas USF, nas Unidades de Referência da Atenção Primária (URAP), 

no Laboratório de Imagem e no Laboratório Central (LACEN). 

 

1.3 Aspectos da comunidade adstrita à equipe de Saúde da Família Máximo 
Diogo I. 
 

A Unidade de Saúde da Família Máximo Diogo I localiza-se na periferia da cidade de 

Rio Branco, em uma comunidade que se formou pela expansão das famílias e a 

chegada dessas do interior do estado para se assentar perto da capital. Na 

comunidade encontram-se muitos e pequenos negócios particulares (mercearias, 

padarias, sorveterias e outros).  

Produto da crise que envolve a economia nacional, existem muitas pessoas 

desempregadas e uma grande parte da renda dessas famílias chega por meio do 

Bolsa Família, do Governo Federal. Existe uma escola de ensino fundamental que 

atende às crianças da área, mas, para continuidade de estudos, é preciso se 

deslocar até outros bairros da capital. Muitos jovens abandonam os estudos e ficam 

desvinculados, em consequência existem muitas grávidas nesses grupos.  Grupos 
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sociais atuam na comunidade, como uma igreja do Evangelho Quadrangular, 

cédulas dos testemunhos de Jeová e de grupos espíritas. 

A rede de esgoto e água encontra-se em péssimas condições, influenciando na 

qualidade de vida das famílias. 

1.4  A Unidade Básica de Saúde Máximo Diogo Magalhães. 

A Unidade tem uma construção nova que, na sua estrutura, possui farmácia, sala de 

vacinação, consultório odontológico, sala de curativo, sala de esterilização, salas da 

reunião e arquivo, almoxarifado, copa, banheiros para funcionários e para usuários, 

sala de recepção e de espera. As reformas feitas na unidade permitem o acesso a 

toda população, pois nela foram respeitadas até as necessidades dos portadores de 

deficiência. 

Possui ainda, os consultórios do médico, da enfermeira e de exames de prevenção 

de câncer de colo de útero. Nem tudo é excelente, pois, embora tenha disponível 

uma estrutura física boa e “bonita”, não se pode deixar de dizer que alguns 

implementos médicos necessários dentro das salas de consulta não são de boa 

qualidade, a exemplo da balança para adultos e para crianças, do aparelho para 

medir pressão, de otoscópio, entre outros. Para que isso não interfira nas consultas 

e no desenvolvimento das atividades ordinárias de saúde aplica-se, como estratégia 

na triagem, que um enfermeiro supervisione e avalie a realização de aferição de 

pressão arterial e da glicemia capilar, assim como as medições antropométricas dos 

usuários e das crianças que vão à consulta.   

As informações são oferecidas aos usuários desde sua chegada à UBS em busca de 

atendimento nos serviços disponibilizados e acolhimento de todos, para um 

atendimento mais completo. 

Tem-se como estratégia desenvolver, na atenção à saúde, a disponibilização de 

informações registradas nos prontuários, quando requeridas pelos usuários, para 

levar a outros níveis de atendimento e outros especialistas. Orienta-se para a 

confecção de Cartão do Sistema Único de Saúde. Busca-se a ampliação do número 

de atendimentos domiciliares aos acamados e deficientes, fundamentalmente. 
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Capacitam-se os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para o desenvolvimento de 

palestras nas comunidades.  

Estão entre as atribuições da equipe, além dos serviços médicos, de enfermagem e 

outros, a realização de encaminhamentos de forma detalhada, sempre descrevendo 

cada aspecto que o profissional achar significativo e que possa ajudar no 

diagnóstico do especialista, sempre que necessário. Muitas vezes dificuldades têm-

se apresentado na hora de encaminhar os pacientes para o atendimento de 

especialidades. Constitui um dos principais problemas, pois existe muita demora até 

a data de consulta por especialista, pela superlotação no Sistema Único de Saúde 

para as principais consultas especializadas e o processamento dos resultados dos 

exames complementares. 

 A fim de amenizar a questão tenta-se, baseado em nossos conhecimentos e 

experiências profissionais, propor um plano terapêutico, a fim de que a pessoa não 

fique tanto tempo sem tratamento enquanto aguarda resultados de exames. 

Baseados em dados clínicos, realizam-se os diagnósticos, aguardando o resultado 

do laboratório para ratificar ou alterar a conduta terapêutica, quando necessário.  

Válido salientar que se faz planejamento em nossas microáreas, visando o 

acompanhamento sistemático e regular dos grupos prioritários, como grávidas, 

crianças, hipertensos, diabéticos e idosos.  Mantém-se um contato com o presidente 

da Associação de Bairro sobre os principais problemas de nossa área de 

abrangência, tentando resolvê-los da melhor maneira possível com ações muitas 

vezes patrocinadas pelos profissionais da UBS, buscando a atenção do público para 

a atenção devida. 

1.5  A Equipe de Saúde da Família Máximo Diogo I, da Unidade Básica de 

Saúde Máximo Diogo Magalhães. 

A Unidade Básica de Saúde “Máximo Diogo Magalhães é urbana, vinculada 

exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS). É a base de apoio a duas 

equipes, I e II. 
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A Equipe de Saúde da Família Máximo Diogo I atende um total de 3.255 pessoas, 

distribuídas em 997 famílias, em 10 micro áreas. Trabalha-se com uma equipe de 

Saúde da Família (eSF) composta por 13 profissionais de saúde: 10 Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS); um técnico de enfermagem, uma enfermeira e um 

médico clínico. 

Os principais determinantes de saúde da população identificados no território estão 

relacionados a fatores sociais, manifestados em decorrência de problemas 

econômicos, que pela sua vez também se constituem em determinante.  

Riscos ambientais, pela má qualidade da infraestrutura da rede de esgoto e de água, 

são demanda constante da população às autoridades competentes. A fim de conter 

os principais problemas, e dar solução na medida do possível, é que nossa equipe 

desenvolve ações de promoção de saúde, na constante luta pela educação higiênica 

sanitária da população. Palestras na comunidade são programadas tratando temas 

importantes como parasitoses, acidentes domésticos, uso irracional de medicações, 

abandono escolar, uso de drogas, entre outros. Esses elementos estão presentes na 

população atendida, influenciado principalmente pelas condições sociais.  

1.6  O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Máximo Diogo I 

A UBS Máximo Diogo I funciona de segunda a sexta feira, em dois períodos, com 

horário de 07:00 horas até 12:00 horas, posteriormente ao horário de almoço, das 

14:00 horas até 17:00 horas. Na recepção da unidade está a técnica de 

enfermagem, assim como um Agente Comunitário de Saúde, para realizar o 

acolhimento dos usuários. Articulados com a rede de unidades e estabelecimentos 

de saúde da Secretaria Municipal são oferecidos consultas e encaminhamentos para 

as diversas especialidades e exames de média e alta complexidade.  

O trabalho conjunto realizado com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Atenção 

Básica (NASF-AB) permite uma abordagem mais completa nas diferentes situações 

que possam vir a surgir, assim como uma atualização constante com esses 

profissionais. 
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1.7  O dia a dia da equipe. 

A equipe, sob o comando da enfermeira e do médico, realiza semanalmente a 

reunião de planejamento e, nesse momento, a organização de como será o trabalho.  

Faz parte de seu dia a dia, além de atividades de consulta médicas e de 

enfermagem, as atividades educativas direcionadas aos grupos de gestantes, de 

idosos, de portadores de doenças crônicas e também aquelas abertas para a 

população em geral, de maneira permanente, procurando sempre uma melhor 

qualidade de vida dos nossos usuários e melhoria da saúde.  

A UBS oferece vacinação, curativos e procedimento menores, atendimento de 

farmácia e acompanhamento de Bolsa Família. As visitas domiciliares são 

programadas e realizadas semanalmente. Atende dentro de sua possibilidade os 

programas preconizados pelo Ministério de Saúde. 

O nosso trabalho é planificado, na agenda semanal. Existe um trabalho coeso e 

articulado de colaboração entre os membros da equipe, para oferecer os nossos 

serviços de saúde à comunidade. A população, em várias oportunidades, tem 

solicitado a ampliação do horário de serviço, mas que não pode ser estendido por 

problemas de segurança, estruturais e pessoais da equipe.  

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

(primeiro passo do planejamento).  

A equipe de saúde realizou o diagnóstico situacional utilizando a estimativa rápida 

que possibilitou a coleta de dados da população e os problemas que eles enfrentam 

no seu dia-a-dia. A Estimativa Rápida permite um trabalho conjunto de técnicos da 

saúde e ou de outros setores e representantes da população, para examinar os 

registros existentes, entrevistar informantes chaves e fazer observações sobre as 

condições da vida da comunidade que se quer conhecer (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2018). 

Vários são os problemas de saúde prevalentes, identificados e correlacionados à 

comunidade em geral, ao sistema local de saúde, à área de abrangência da unidade 

de saúde, à falta de interesse da população em participar das atividades próprias da 
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UBS, além de problemas estruturais, como os relacionados ao saneamento e à 

educação (primeiro passo do planejamento). São listados os seguintes, a partir do 

diagnóstico situacional: 

      Problemas que a equipe tem governabilidade no seu enfrentamento.  

 Falta de interesse da comunidade no cuidado e na prevenção de doenças. 

 Baixo nível cultural que influencia as condutas e comportamentos individuais. 

 Falta de insumos, acessórios e materiais para realização e execução de 

ações de saúde. 

 População com falta de interesse em participar das atividades próprias da 

UBS. 

 Alta prevalência de obesidade. 

 Maus hábitos alimentares. 

 Uso de drogas. 

 Prevalência de Infeções de Transmissão Sexual (ITS). 

Problemas que a equipe não tem governabilidade no seu enfrentamento. Eles não 

serão priorizados. 

 Rede insuficiente de esgoto. 

 Distribuição irregular de água potável, com rede muito antiga que favorece 

vazamento e contaminação. 

 Falta de coleta de resíduos sólidos. 

 Oferta de vagas limitadas nas escolas de educação básica (ensino, infantil, 

fundamental e médio) da rede pública.  

 Escolas de outros níveis, além da educação básica, muito distantes. 

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

intervenção (segundo passo do planejamento) 

 
A realidade vivenciada pela equipe é que ela não tem condições de resolver 

todos os problemas de uma só vez por motivos financeiros e recursos humanos 
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então resolveu-se priorizar os problemas identificados. Para fazermos a priorização 

utilizamos os critérios preconizados Campos, Faria e Santos (2018) listados a seguir 

 

 A importância do problema atribuindo valores “alto, médio ou baixo”,  

 Sua urgência distribuindo pontos conforme sua urgência, de 1 e no máximo 

30 pontos)  

 Capacidade de enfrentamento. Definindo se a solução do problema está 

dentro, fora ou parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da 

equipe 

 Seleção numerando os problemas por ordem de prioridade a partir do 

resultado da aplicação dos critérios.  

 Falta de insumos, acessórios e materiais para realização e execução de 

ações de saúde. 

A população abrangida se encontra numa área da periferia da cidade, onde esses 

problemas ocupam o dia a dia do trabalho. Hoje em dia existe a identificação de 

que esses problemas são muito frequentes e comuns ao tipo de população 

atendida.  

A alta prevalência de obesidade foi selecionada como problema que, em primeiro 

lugar, tinge os usuários adultos.  
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Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico situacional em saúde da comunidade adscrita à equipe de Saúde 

Máximo Diogo I, município de Rio Branco, Acre, 2018 

 

Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ 

Priorização**** 

Falta de interesse da 
comunidade no cuidado e na 
prevenção de doenças 

Alta 2 Total 8 

Baixo nível cultural que 
influencia nas condutas e 
comportamentos individuais 

Alta 3 Total 4 

População com falta de 
interesse em participar das 
atividades próprias da UBS. 

Média 3 Parcial 6 

Alta prevalência de obesidade Alta 9 Total 1 

Maus hábitos alimentares Alta 2 Total 5 

Uso de drogas Alta 6 Parcial 2 

Prevalência de Infeções de 
Transmissão Sexual 

Alta 5 Total 3 

Fonte:  autoria própria 
Legenda 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA. 

Essa proposta, como Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização, 

caracteriza-se por sua articulação à realidade de uma população do território sob 

responsabilidade da equipe de Saúde Máximo Diogo I. Considera um problema, 

entre vários, de maior envergadura – alta prevalência de obesidade – e para o qual 

se propõe uma intervenção.  

A análise dos Cadernos de Atenção Básica indica uma preocupação crescente do 

Ministério da Saúde em organizar ações de enfrentamento da obesidade na Atenção 

Básica. Diferentes abordagens de promoção da saúde podem ser identificadas na 

Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) como expressão de seu caráter 

híbrido: ”uma que a concebe como um conjunto de atividades direcionadas à 

transformação dos comportamentos individuais, e outra que valoriza modificações 

nos “determinantes sociais do processo saúde-doença” e nas condições de saúde” 

(BRASIL, 2018, p. 87 ) 

No Acre existe um aumento ainda não bem determinado, mas que, a cada vez, se 

somam a prejuízos psicossociais relacionados à questão da discriminação a 

indivíduos sob esta condição patológica. 

Dessa forma, é que se decide a realização deste projeto de intervenção para 

diminuir a alta prevalência da obesidade na população adscrita à Equipe de Saúde 

da Família Máximo Diogo I. Ao oferecer as ferramentas que permitam aos usuários 

modificar seu estilo de vida, esperam-se ações sobre os principais fatores de risco 

modificáveis, como alimentação inadequada e prática de exercícios físicos. 
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3 OBJETIVOS. 

 

3.1 Objetivo geral. 

Propor um plano de intervenção para diminuir o número de adultos com obesidade 

na Unidade de Saúde da Família Máximo Diogo I no município de Rio Branco – 

Acre. 

3.2 Objetivos específicos. 

 

-Estabelecer e difundir hábitos alimentares corretos com a população adscrita, 

-Reorganizar o processo de trabalho da equipe de saúde para melhorar a atenção à 

pessoa com sobrepeso e obesidade, 

-Determinar fatores socioeconômicos e demográficos em influenciam no 

desenvolvimento de obesidade na população atendida, 

-Propor plano de organização do processo de trabalho da equipe de saúde e da 

atenção à pessoa com sobrepeso e obesidade. 
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4 METODOLOGIA. 

Para o primeiro momento do planejamento foi realizado pela equipe o diagnóstico 

situacional, avaliação de saúde da população abrangida, com análise de todos os 

elementos compreendidos que possam influenciar direta ou indiretamente na condição 

de obesidade nos usuários da área, a partir de informações coletadas na Unidade 

Básica de Saúde, nos prontuários individuais, assim como informações obtidas 

sobre os pacientes por meio dos agentes comunitários de saúde. Para a seleção de 

problema prioritário foram baseados nos conceitos de Faria, Campos e Santos 

(2018). 

No segundo momento ocorreu revisão bibliográfica, para subsidiar a elaboração da 

revisão de literatura e dar resposta aos objetivos propostos neste projeto se fará uso 

de uma lógica de pesquisa para identificar estudos nos últimos cinco anos que 

aplicaram intervenções direcionadas à redução da obesidade. Compreende as 

bases de dados oficiais como SciELO, Google Acadêmico e LILACS, por meio dos 

seguintes descritores: obesidade, mudança de estilos de vida, obesidade.  

 No terceiro momento foi a elaboração do plano em que foram seguidos os passos 

preconizados no Planejamento Estratégico Situacional. 

Para a proposta de intervenção sobre o problema prioritário – alta prevalência de 

obesidade – serão apresentados quadros de operações cada nó crítico.  

Esse trabalho utiliza como referenciais metodológicos os seguintes: 

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

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

Trabalho de Conclusão de Curso de autoria de Corrêa, Vasconcelos e Sousa (2018) 

Para a definição das palavras-chave e keyboards utilizam-se os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) (BRASIL, 2019). 

Para o mapa contextual – dados sobre município, sistema local de saúde, território e 

população adscrita, equipe de saúde da família (dia a dia) as informações do IBGE 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017)
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

5.1 Conceito de sobrepeso e obesidade.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2016, online),” a 

obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo, 

sendo seu diagnóstico em adultos definido pelo índice de massa corporal (IMC)” 

A classificação mais utilizada atualmente para definir os níveis de obesidade é 

denominada “Índice de Massa Corporal (IMC)”, que engloba o peso (quilograma) e 

altura (m), em que o peso (P) do indivíduo é dividido pela altura (A) ao quadrado 

(P/A2), Independentemente do sexo. O peso normal é definido como IMC de 20 a 

24,9, o sobrepeso entre 25 a 29,9 e obesidade a partir do IMC 30. Essa é dividida 

em seus graus: grau I de 30 a 34,9, grau II de 35 a 40,0 e grau III, acima de 40,0 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 2016).  

Mais comidas, alimentos menos saudáveis, sedentarismo, estresse, são elementos 

que contribuem na atualidade para que um elevado número de indivíduos evolua 

com excesso de peso e o consequentemente aumento de problemas relacionados 

com a saúde. “Muitos são os fatores de riscos associados à obesidade como: 

hipertensão e diabete ou que andam paralelamente a ela” (HALPERN, 2013, p. 81). 

5.2 Fatores de risco para o sobrepeso e a obesidade.  

Os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da obesidade em nosso 

meio são o sedentarismo e a mudança de hábitos alimentares, como a introdução de 

calorias, ricos em lipídeos e carboidratos nos cardápios diários, assim como fatores 

psicológicos e familiares, como por exemplo, o sentimento de solidão (BRASIL, 

2006) 

5.3 Causas da obesidade. 

A organização Pan-Americana da Saúde, (2003) faz refletir sobre as mudanças 

comportamentais da sociedade, sinalizando que a utilização crescente de dietas com 

alta densidade energética e o sedentarismo como causas deste problema.  
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Muitos condicionantes impedem um hábito alimentar correto, por interferência de 

vários fatores, como imposição por condições de trabalho e falta de tempo, o que se 

chama “padrão alimentar de cafetaria” (BRASIL, 2014). 

5.4   Fatores socioeconômicos e demográficos que interferem no sobrepeso e 

na obesidade. 

Alguns estudos demográficos que foram realizados no Brasil são indicativos de 

importantes transformações demográficas e socioeconômicas na estrutura etária, 

nos padrões de atividade física e no comportamento alimentar ocorridas nas últimas 

décadas (SARTURI et al., 2010) 

São evidentes as mudanças no padrão alimentar das pessoas e estas acompanham 

as tendências do mundo globalizado, evidenciadas em zonas urbanas e rurais, em 

combinação de comidas de padrão cultural como produtos da indústria alimentícia 

(WITECK et al., 2010). 

Quando avaliados os estados nutricionais, percebe-se que em relação ao sexo, 

existe uma prevalência maior e elevada nos homens em relação às mulheres; desde 

outro ponto em destaque, se pode compreender que em relação à obesidade, 

mulheres apresentam prevalências de maior magnitude que os homens (MORAES.; 

HUMBERTO; FREITAS, 2011).  
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO.  

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “alta prevalência de obesidade”, 

para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a 

seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento 

Estratégico Simplificado. 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo). 

Na Unidade Básica de Saúde Máximo Diogo I, existe uma população cadastrada de 

3.255 indivíduos. Deste total são maiores de 12 anos 3.090 usuários; dos quais 138 

pessoas estão com sobrepeso e 719 pessoas estão obesas (23,2%). 

A obesidade e o sobrepeso, como descrito anteriormente, atinge um total de 857 

usuários (27,7%) em total na nossa população maior de 12 anos, aos quais 

associamos também o fato de padecer de outras doenças crônicas não 

transmissíveis como Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus. Na análise 

deste problema, cada vez mais comum e com o qual praticamente todos 

convivemos, direta ou indiretamente, é fundamental superar o senso comum, que se 

volta a responsabilizar o indivíduo pelo mal do qual padece.  

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo). 

A UBS Máximo Diogo I vem identificando o problema da obesidade como um 

assunto a ser tomado a sério, desde que pacientes obesos cada vez são mais 

identificados como propensos a evoluírem para hipertensão, diabetes ou até mesmo 

para uma síndrome metabólica além de depressão e alterações da autoestima.  

Fatores genéticos sem dúvida influenciam nesta condição, mas não é menos certo 

que as condições sociais, económicas e ambientais também contribuem.  
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6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo). 

Uma vez realizada a análise, a equipe percebeu a importância do conhecimento da 

realidade existente, como norteador das projeções de trabalho, o que permite 

enfrentar situações reais e particulares. Dessa maneira, foram selecionados os 

seguintes “nós críticos” relacionados à alta prevalência de obesidade na Unidade 

Básica de Saúde Máximo Diogo I. 

“Nós críticos” são aquelas causas ou situações que são consideradas as mais 

importantes na origem do problema priorizado sua resolução consequentemente 

gera também impacto na resolução do problema. Os nós críticos devem estar dentro 

do espaço de governabilidade do ator. (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017). Os nós 

críticos identificados pela equipe são: 

 Hábitos alimentares incorretos na população adscrita - necessidade de 

difundir e propor hábitos alimentares corretos com a população adscrita, 

abordando fatores de risco para o sobrepeso e a obesidade, suas causas e 

consequências, especialmente doenças crônicas. 

 

 Reorganização do processo de trabalho da equipe de saúde e da atenção à 

pessoa com sobrepeso e obesidade - necessidade de reorganizar processo 

de trabalho da equipe de saúde e da atenção à pessoa com sobrepeso e 

obesidade, com melhor acolhimento, avaliação rotineira de peso e IMC e 

diagnóstico precoce de consequências crônicas (hipertensão arterial, 

diabetes mellitus). 

 

 Fatores socioeconômicos e demográficos - necessidade de compreender os 

fatores socioeconômicos e demográficos que permitam compreender os 

aspectos que circundam o sobrepeso e a obesidade.
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6.4  Desenho das operações (sexto ao décimo passo). 

Campos, Faria e Santos descrevem que as operações são ações que são 

desenvolvidas durante a execução do plano. São necessários para sua 

operacionalização de recursos econômicos, organizacionais, cognitivos e de poder. 

Elas previamente são desenhadas para dar base ao enfretamento dos nós críticos. 

Faz-se necessário descrever as operações para enfrentar as causas, identificar os 

produtos e resultados para cada operação selecionada e identificar também os 

recursos necessários para efetivação das operações, os responsáveis, o prazo para 

execução do projeto como também como será feito o monitoramento e avaliação 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017). 

Faz-se necessário elaborar para cada nó crítico um quadro com as operações para o 

enfrentamento da causa selecionada. Então passamos a construir os quadros 

contendo em suas linhas e colunas os passos preconizados no PES. 
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Quadro 2 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “alta 

prevalência de obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Máximo Diogo I, do município Rio Branco, Acre. 2019 

Fonte: autoria própria  

 

 

 

Nó crítico 1  Hábitos alimentares incorretos na população adscrita 

Operação   Propor práticas saudáveis de alimentação. 

Projeto  Alimentação e Saúde. 

Resultados 

esperados  

-Reduzir em mais de 45% o número de obesos da nossa população.  

-Implementar ações sistemáticas de educação à população. 

Produtos esperados  Incorporação de ações de promoção permanente como parte da rotina de 

atividades da equipe com a população. 

Recursos 

necessários  

Estrutural: determinar profissional permanente para a realização de ações e 

acompanhamento da população. 

Cognitivo: Informações atualizadas sobre o tema. 

Político: Apoio Financeiro: recursos para impressão de cartazes  

Recursos críticos  Estrutural: organizar as agendas dos profissionais que irão participar do 
projeto.  

Político: Envolvimento participativo da gestão local e de lideranças 

comunitárias que incentivem a realização do trabalho. 

Financeiro: para aquisição de material didático.  

Controle dos 

recursos críticos  

Secretaria Municipal de Saúde indiferente 

Médico, enfermeira e nutricionista estão motivados  

Ações estratégicas  Reuniões para discussão e debate do projeto com a participação da 

secretaria de saúde e da liderança comunitária, médico, enfermeira e 

nutricionista 

Prazo  Seis meses. 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações  

Médico, enfermeira e nutricionista da equipe 

 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações  

O processo de monitoramento será a cada três meses pelo médico, 

enfermeira e nutricionista 
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Quadro 3 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “alta 

prevalência de obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Máximo Diogo I, do município Rio Branco, Acre, 2019 

Fonte: autoria própria  

Nó crítico 2  Reorganização do processo de trabalho da equipe de saúde e da atenção 

à pessoa com sobrepeso e obesidade  

Operação 
(operações)  

-Discutir as funções de cada membro da equipe e a importância do 

trabalho em equipe. 

- Capacitar a equipe sobre o sobre peso e obesidade 

-Discutir a abordagem do paciente com sobre peso e obesidade. 

-Discutir a reorganização do processo de trabalho para otimizar o 

desempenho da equipe. 

-Preparar a equipe de saúde para a execução de ações educativas.  

-Criar rotinas de trabalho semanal da equipe direcionadas à atenção 

específica dos usuários com sobrepeso e obesidade.  

Projeto  Cuidando-nos melhor 

Resultados 
esperados  

Processo de trabalho organizado e equipe capacitada 

Produtos esperados  Incorporação de ações de promoção permanente como parte da rotina de 

atividades da equipe com a população. 

Recursos 
necessários  

Estrutural: organização das agendas para a participação de todos no 

processo e reorganização do processo de trabalho.  

Cognitivo: Troca de conhecimentos 

Recursos críticos  Estrutural:  organização das agendas para a participação de todos no 

processo e reorganização do processo de trabalho 

Cognitivo: Troca de conhecimentos. 

Controle dos 
recursos críticos  

Toda a equipe está motivada 

Ações estratégicas  Não há necessidade de usar ação estratégica motivacional. 

Prazo  6 (seis) meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações  

Este projeto conta com a participação de toda a equipe mais os 

profissionais do NASF. Serão realizadas reuniões frequentes para 

discutirmos o desenvolvimento do projeto, os encaminhamentos que 

serão necessários e divisões de tarefas de acordo com suas capacidades 

para exercê-las.  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações  

Enfermeiro, médico da Família. Serão definidas anteriormente as metas e 

indicadores que serão utilizados para monitoramento e avaliação.  
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Quadro 4- Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “alta 

prevalência de obesidade”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Máximo Diogo I, do município Rio Branco, Acre. 2019 

Fonte: autoria própria  

 

 

Nó crítico 3  Fatores socioeconômicos e demográficos. 

Operação 
(operações)  

Oferecer orientações baseadas em bons hábitos alimentares. 

Projeto  Alimentação saudável. 

Resultados 
esperados  

Reduzir em mais de 45% o número de obesos da nossa população. 

Implementar ações sistemáticas de educação à população. 

Produtos esperados  Incorporação de ações de promoção permanente como parte da rotina de 

atividades da equipe com a população. 

Recursos 
necessários  

Estrutural: determinar profissional permanente para a realização de ações 

e acompanhamento. 

Cognitivo: Informações atualizadas sobre o tema. 

Político: apoio 

Financeiro: recursos para impressão de cartazes para distribuir à 

população  

Recursos críticos  Estrutural:  organização da agenda do médico, enfermeira e nutricionista 

Político: Envolvimento participativo da gestão local  

Financeiro: utilizar o material do Ministério da Saúde: boletins, folhetos e 

outros. 

Controle dos 
recursos críticos  

Secretaria Municipal de Saúde- indiferente 

Medico e enfermeira-motivados  

Ações estratégicas  Reuniões para discussão e debate das ações programadas com a 

participação da Secretaria de Saúde, médico, enfermeira, e nutricionista 

Prazo  6 (seis) meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações  

Médico, enfermeira, nutricionista e um representante da Secretaria da 

Saúde.  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações  

A cada 3 (três) meses. 



29 
 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Uma vez estudado a questão do alto índice de pessoas com sobrepeso e 

obesidade  na área de abrangência  e o aprofundamento sobre os perigos da 

doença para a população, concluímos que a redução deste problema, está 

dependente de uma maior conscientização que a população deve ter sobre a sua 

alimentação, assim como aproveitamento das ferramentas oferecidas para hábitos e 

costumes de vida acordes com uma saúde melhor. 

A finalidade do plano está em criar estratégia que possibilite intervenção na 

situação apresentada, uma vez que são conhecidos seus pontos principais. 

Apoiados nos dados atuais foram apresentadas atividades e ações desenvolvidas 

pela equipe para essa população alvo, de modo a diminuir a obesidade. 

Confiamos que o plano de ação poderá servir como ponto de partida para 

outros profissionais de saúde que atuam na atenção básica, assim como sua 

implementação permanente dentro da rotina de trabalho da Unidade Básica de 

Saúde. 
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