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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de Curso de Especialização em Gestão do Cuidado em 

Saúde da Família analisa e propõe ações para controle da prevalência da obesidade 

e sobrepeso no município de Moeda, Minas Gerais. O tema foi selecionado após 

análise observacional e estatística, levando a uma estimativa rápida da população, 

com base em dados coletados durante consulta médica e análise de prontuário. De 

acordo com um Planejamento Estratégico Situacional, foram elaborados projetos de 

intervenção sobre quatro nós críticos: a) Inadequados estilos de vida; b) 

Reeducação nutricional e acesso a alimentos de qualidade; c) Educação em saúde 

da comunidade, com foco no sobrepeso, na obesidade e seus riscos e d) 

Aprimoramento do trabalho da equipe de saúde. O projeto de intervenção atua sobre 

problemas correlacionados ao problema prioritário “obesidade e sobrepeso”. Suas 

propostas perpassam todas as áreas abrangidas pela equipe multiprofissional 

atuante na Unidade de Saúde Porto Alegre, que sejam viáveis de solução e de maior 

impacto para comunidade beneficiada. Destaca-se, entre as vertentes de tratamento, 

o uso de técnicas de mindfulness, linha de meditação. Essa vem sendo cada vez 

mais estudada e correlacionada com maiores taxas de sucesso terapêutico devido à 

autonomia que confere ao paciente e aos resultados positivos diversos que 

proporciona. 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 
Obesidade. Sobrepeso



 

  

 

ABSTRACT 

 

This final term paper of a Specialization in Family Health Care Management analyses 
the predominance and proposes actions to control the obesity and overweight in the 
municipality of Moeda, Minas Gerais. The theme was selected after observational 
and statistical analysis, leading to a rapid estimative of the population, based on data 
collected during medical consultation and analysis of medical records. According to a 
Situational Strategic Planning, intervention projects were developed on four critical 
aspects: (a) Inadequate lifestyle; (b) Nutritional re-education and access to quality 
food; (c) Health education focusing on overweight, obesity and their risks in addition 
to (d) Improve the work process of the health team. The intervention project rules 
about related problems of the priority problem "obesity and overweight". The 
proposals cross all the areas covered by the multiprofessional team working in the 
Porto Alegre Health Unit, which are viable for solution beside greater impact for the 
benefited community. Among the treatment’s areas, the use of mindfulness 
techniques, a meditation line, stands out. This technique has been increasingly 
studied and correlated with higher rates of therapeutic success due to the autonomy 
it gives to the patient and the diverse positive results it provides. 
 
 
Keywords: Family health strategy. Primary health care. Obesity. Overweight. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Moeda, Minas Gerais 

           Moeda é uma cidade com 4689 habitantes, no censo 2010, mas com 

estimativa de 4934 habitantes para 2020, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Localizada na região metropolitana de Belo Horizonte está a 

58,2km distante da capital do Estado. A cidade foi fundada em 12 de dezembro de 

1953 e tem uma área de abrangência de 155,122 km², com altitude média de 812m 

acima do nível do mar (IBGE, 2020).  

          O território pertenceu às cidades de Ouro Preto, Bonfim  e Belo Vale. Hoje o 

município é composto pelos distritos de Moeda e Coco. O município tem densidade 

demográfica de 30,23hab./km². A maior parte da população é rural, 62% de acordo 

com o censo 2010 (IBGE, 2020).  

O povoado, hoje Moeda, teve sua prosperidade com a chegada dos trilhos da 

Estrada de Ferro Central do Brasil, o que o fez receber  novos moradores. “Com o 

término dos trabalhos de construção da ferrovia, muitos dos trabalhadores nela 

empregados se fixaram em Moeda, onde foi erguida uma pequena igreja dedicada a 

São Caetano, povoado que veio a denominar-se 'São Caetano da Moeda', mais 

tarde Moeda” (IBGE, 2020, s.p.) 

          Tem acesso pelas rodovias BR040 e MG825. Faz divisa com os municípios: 

Belo Vale, Itabirito e Ouro Preto. Não há transporte público na cidade e o transporte 

coletivo é realizado por uma única empresa, SARITUR. 

          Em relação aos aspectos demográficos, Moeda tem a seguinte constituição, 

conforme explícito no Quadro 1. 

Quadro 1 – Aspectos demográficos do município de Moeda, Minas Gerais, 2020 

Faixa etária/ano Masculino Feminino Total 

Menor que 1  10 11 21 

1 a 4  103 108 211 

5 a 14  336 385 721 

15 a 19  192 204 396 

20 a 29  389 356 745 

30 a 39  381 372 753 

40 a 49  369 388 757 
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50 a 59  389 351 740 

60 a 69 304 302 606 

70 a 79  188 196 384 

80 ou mais 95 139 234 

TOTAL 2756 2756 5512 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência – relatório e-SUS. Conforme dados do IBGE a 

população pelo censo 2010 era de 4689 e de 4934 por estimativa 2020. 

    Os dados do Quadro 1 mostram que o maior contingente populacional 

encontra-se na faixa etária de 40 a 49 anos, seguido da faixa de 30 a 39 anos e logo 

após com pessoas com idades de 20 a 29 anos, população jovem e considerada 

como força de trabalho. Chama atenção o grande número de pessoas idosas acima 

de 80 anos de idade: 234 o que representa a longevidade da população moedense.  

Quanto aos aspectos socioeconômicos, há produção agrícola de milho, cana 

de açúcar, mandioca e feijão; pecuária de bovino, suíno, ovinos, caprinos e leite; 

agroindústria de laticínios, doces e alambiques; apicultura; hortigranjeiros com 

produção de banana, manga e tangerina; silvicultura com lenha e móveis de 

madeira. A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) é responsável pelo 

fornecimento de energia elétrica, enquanto o abastecimento de água é de 

responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) na 

área urbana, enquanto a zona rural fica dependente de poços e nascentes.  

O turismo é pouco desenvolvido e divulgado, sendo o ecoturismo o mais 

procurado. 

A rede pública de ensino na cidade conta com uma escola estadual com 

turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e todo ensino médio; quatro escolas 

municipais para ensino pré-escolar e fundamental do 1º ao 5º ano. Para os 

estudantes, a Prefeitura Municipal disponibiliza transporte escolar.  

De acordo com avaliação realizada pelo índice de desenvolvimento humano 

médio (IDHM) realizada em 2010, a cidade encontra-se com IDH de 0,638 quando 

avaliados educação/longevidade/renda – Atlas de Desenvolvimento Humano no 

Brasil 2013 (ALVES; CARMO, 2018). 

Diferentes dos municípios limítrofes, Moeda não tem empresas de mineração 

atuando em seu território. Por diversas vezes tentou-se fazer contratos, mas a 

consciência ecológica dos moradores e sitiantes não permite a ação dessas 
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empresas na serra. A maior parte da população trabalha com serviços rurais em 

fazendas e sítios.  

1.2 Sistema Municipal de Saúde de Moeda 

Na área da saúde, o município conta com três unidades sendo duas de 

atenção básica (Pedra Vermelha e Porto Alegre) e uma policlínica situada no Centro. 

Em 2003 o município adotou a Estratégia Saúde da Família para a reorganização da 

atenção básica e conta hoje com duas equipes, uma em cada unidade, cobrindo 

100% da população.  

Na Policlínica ocorrem atendimentos de urgência e emergência e algumas 

consultas de nível secundário, acomodando o laboratório da cidade, que realiza 

exames simples, e a estrutura para realização de radiografia.  

No nível secundário, há atendimentos também em Belo Horizonte. O fluxo 

para nível terciário é o Hospital de Belo Vale. Não há rede definida para casos de 

ortopedia, neurologia e pediatria. (ALVES; CARMO, 2018). 

          São pontos de atenção à saúde e sistemas de apoio e logístico: 

• Atenção Primária à Saúde: PSF Pedra Vermelha e PSF Porto Alegre 

• Pontos de Atenção à Saúde Secundários: Policlínica 

• Pontos de Atenção à Saúde Terciários: Hospital de Belo Vale (fluxo do 

município) 

• Sistemas de Apoio: Diagnóstico e Terapêutico (laboratório e estrutura para 

atendimento de urgência e emergência presentes na policlínica), Assistência 

Farmacêutica (farmácia de todos), Informação em Saúde (Telessaúde).  

• Sistemas Logísticos: Transporte em Saúde (o município conta com carros, 

três ambulâncias, sendo uma UTI móvel, uma Kombi), o Acesso Regulado à 

Atenção, o Prontuário Clínico (ainda físico), o Cartão de Identificação dos 

Usuários do SUS, Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF) e núcleo de 

saúde mental. 

             Em relação à organização dos pontos de atenção à saúde (ALVES; 

CARMO, 2018), o processo de referência e contrarreferência entre os pontos de 

atenção existentes no município e com outros municípios ainda é muito falho. Não 

há padronização, os sumários de alta do hospital de Belo Vale, principalmente, são 

muito pobres em informações. Dentro do município há uma proposta da implantação 
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de um sistema de prontuários eletrônicos que integraria todas as unidades de saúde 

da cidade auxiliando, dessa forma, o atendimento integral do usuário. 

O Modelo de Atenção à Saúde desenvolvido em nossa unidade é a Estratégia 

Saúde da Família (ESF). Esse modelo é caracterizado pelo trabalho de equipe 

multidisciplinar, em que contamos, além de médico, com enfermeiro, técnicos de 

enfermagem, equipe odontológica composta por cirurgião dentista, técnica 

odontológica e secretária.   

O sistema conta com Núcleo de Ampliado de Saúde da Família e Atenção 

Básica (NASF-AB), participando: três fisioterapeutas, uma nutricionista, uma 

profissional de educação física, uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma terapeuta 

ocupacional. Tal modelo atende as condições agudas e crônicas, com foco na 

prevenção e controle de condições crônicas. O atendimento de condições agudas 

fica restrito aos turnos de livre demanda e aos recursos disponibilizados na unidade.  

Qualquer caso agudo mais grave é direcionado à policlínica do município 

seguindo a organização em rede vigente. A policlínica está localizada na região 

central, onde ocorrem atendimentos de urgência e alguns atendimentos de nível 

secundário. Relacionamo-nos diretamente com o município de Belo Vale, cidade que 

fica a 12km de distância, onde encontramos nosso hospital de referência. O hospital 

oferece: enfermarias para internação, sala para algumas pequenas cirurgias, salas 

de parto e pronto atendimento.  

De forma indireta, nos relacionamos também com o município de Belo 

Horizonte, que fica a 58km de distância, onde a maioria dos pacientes recebe 

atendimento de nível secundário e terciário.   

Quanto aos principais problemas relacionados ao Sistema Municipal de 

Saúde, destacamos: 

• Falta de rede de atenção (falta fluxo definido para ortopedia, neurologia e 

pediatria). 

• Precariedade no sistema de referência e contrarreferência. 

• Falta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), apesar de 

existir liberação para funcionamento do serviço no município, ainda não foi 

instituído. 
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1.3 Aspectos da comunidade – o território adscrito à Equipe de Saúde da 

Família Porto Alegre 

Dentro do município trabalhamos em diversas localidades, sendo as 

principais: Porto Alegre, Centro, Marinho da Serra, Taquaraçu, Pessegueiro e Padre 

Pinto. Considerando todas as localidades adscritas à nossa UBS e à equipe, no 

nosso território temos uma população de 2892 habitantes, sendo a maioria da zona 

rural de Moeda e de uma comunidade quilombola. Segue-se um panorama de cada 

localidade (ALVES; CARMO, 2018): 

• Porto Alegre: localidade que centraliza a atenção da ESF. Lá ocorrem os 

atendimentos de demanda espontânea, agendamentos e pequenos 

procedimentos.  

• Centro: a população do bairro Centro é dividida entre as duas unidades 

básicas, no mapa, tendo como referência dessa divisão o trilho do trem que 

separa dois territórios, parte com a eSF de Pedra Vermelha e parte com a 

eSF Porto Alegre. 

• Marinho da Serra: apresenta grande vulnerabilidade em termos de estrutura 

física, é de difícil acesso, ficando isolada em períodos de chuva. Não tem 

acesso a telecomunicações. Nesta localidade o atendimento é realizado em 

centro social. 

• Taquaraçu: localidade com população quilombola, povoada por ex-escravos 

de uma antiga fazenda. Caracterizada por diversos problemas sociais e tem 

chamado a atenção devido ao número crescente de jovens envolvidos com 

drogas. Nesta localidade os atendimentos ocorrem dentro de uma igreja. 

• Pessegueiro: localidade que abriga uma das escolas do município e onde 

encontramos maior adesão dos pacientes. Os atendimentos ocorrem em 

centro social. 

• Padre Pinto: localidade de muita vulnerabilidade social, presente tráfico de 

drogas. Não há atendimento nessa localidade. 

      Em relação à população adscrita à área de abrangência da equipe Porto 

Alegre é possível conhecer: 
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• O perfil epidemiológico da população da área de abrangência da eSF por 

meio da coleta de dados disponíveis no cadastro individual da população. 

Exemplos de dados disponíveis no cadastro, no Quadro 2. 

• As principais causas de óbitos em ordem decrescente: doenças do aparelho 

circulatório, neoplasias, causas externas, doenças do aparelho respiratório e 

doenças endócrinas e metabólicas. 

• As principais causas de internação, em ordem decrescente: doenças do 

aparelho circulatório, doenças do aparelho geniturinário, doenças do aparelho 

respiratório, lesões eventuais ou causas externas, doenças do aparelho 

digestivo e neoplasias. 

• As principais doenças de notificação: atendimento antirrábico, varicela, 

conjuntivite (notificação a nível municipal), acidente por animais peçonhentos 

e violência interpessoal/autoprovocada (ALVES; CARMO, 2018). 

• Os principais problemas relacionados à situação de saúde da população 

adscrita: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade. 

 

No Quadro 2 encontram-se dispostos os totais de pessoas que apresentam 

condições  de saúde especiais atendidos pela equipe de saúde da Unidade Básica 

de Saúde Porto Alegre. 
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Quadro 2 – Total de pessoas na população adscrita à Unidade Básica de Saúde 

Porto Alegre que relatam condição especial de saúde e percentuais em relação ao 

total de queixosos e em relação à população do território 

Condição de saúde especial, exceto 

sobrepeso e obesidade 

Quantitativo 

(nº) 

% em rel. aos 

queixosos (1)  

 

% em rel. à 

população adscrita à 

equipe 

Gestantes 18 1,28 0,62 

Hipertensos 591 42,30 20,43 

Diabéticos 137 9,81 4,73 

Pessoas com doenças respiratórias crônicas 
(asma, DPOC, enfisema, outras) 

92 6,58 3,18 

Pessoas que tiveram acidente vascular 
encefálico (AVE) 

19 1,36 0,65 

Pessoas que tiveram infarto 18 1,28 0,62 

Pessoas com doença cardíaca 61 4,37 2,11 

Pessoas com doença renal (insuficiência 
renal, outros) 

90 6,44 3,11 

Pessoas com câncer 9 0,64 0,31 

Pessoas com sofrimento mental 63 4,51 2,18 

Acamados 7 0,5 0,24 

Fumantes 229 16,39 7,92 

Pessoas que fazem uso de álcool 47 3,36 1,62 

Usuários de drogas 16 1,14 0,55 

População adscrita à equipe com condição 
especial de saúde, queixosa 

1397 (1) 48,27% (1)  

Fonte: relatório e-SUS 2019 

(1) – Percentual de pessoas em condição de saúde especial, com queixas, relacionada ao total de 

pessoas cadastradas pela equipe de saúde (2892 pessoas),  

Não foram diagnosticadas pessoas com tuberculose e/ou hanseníase 

Obesidade e sobrepeso: Ver Quadro 4.) 

 

   Ressalta-se que o número de pessoas com hipertensão é bem superior às 

demais condições de saúde e queixas da população adscrita à UBS Porto Alegre. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Porto Alegre  

 

A Unidade Básica de Saúde, em que atende a Equipe de Saúde da Família 

Porto Alegre, foi inaugurada em 2013 e está situada na rua principal do bairro que 

faz a ligação com o centro da cidade. É uma antiga escola, patrimônio público 

municipal, adaptada para ser uma Unidade de Saúde. A casa foi reformada em 

2012/2013. Tem o espaço físico bem aproveitado, com necessidade de algumas 

adequações. Além do atendimento médico, existem salas para atendimento 
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odontológico, fisioterápico, sala de curativos, sala de observação, sala para 

enfermagem e um consultório para nutricionista.  

Não existe sala de reuniões – são realizadas na sala de espera da unidade. 

Como a área geográfica é muito extensa e o transporte é precário, utilizamos outros 

espaços como igrejas e centros sociais para atendimento nas localidades às quartas-

feiras e quintas-feiras e a Policlínica, situada no Centro, às terças-feiras. Por 

enquanto, não temos grupos operativos em andamento.  

A população tem uma boa relação com a Unidade de Saúde devido à 

construção sólida da relação servidor-usuário durante acolhimento em todos esses 

anos. A Unidade, atualmente, está bem equipada e conta com os recursos adequados 

para o trabalho da equipe, porém falta desfibrilador externo automático (DEA) e 

alguns materiais para procedimentos como o eletrocautério. Sendo que, este, está 

disponível para uso do PSF na unidade do Centro (Policlínica) às terças-feiras quando 

o atendimento acontece lá. 

         A Unidade de Saúde Porto Alegre funciona das 07:00 h às 16:00 horas. 

• Atendimento de puericultura é realizado uma terça e quarta no mês, sendo 

que toda quarta-feira tem atendimento com pediatra na unidade do Centro 

(restrito para consultas agendadas e puericultura de acordo com o calendário 

que foi acordado em reunião prévia).  

• Pré-natal é realizado pelo ginecologista e obstetra atuante na Policlínica.  

• Na unidade contamos com o atendimento da equipe de Fisioterapia e 

Odontologia com salas equipadas. 

• Atendimentos da Nutrição em alguns dias da semana.  

• Uma quarta-feira por mês, no período da tarde, temos reunião de equipe. 

• Na primeira quinta-feira do mês a cada dois meses, no período da manhã, 

temos matriciamento de saúde mental. 

• Toda primeira terça-feira de cada mês temos reunião intersetorial para 

discussão de casos. 

• A última quinta-feira de cada mês temos reunião com os agentes comunitários 

de saúde (ACS). 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Porto Alegre, da Unidade Básica de Saúde 

Porto Alegre  
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A UBS Porto Alegre tem uma eSF é composta por um médico, uma enfermeira, 

uma técnica de enfermagem, uma técnica de enfermagem compartilhada com a outra 

unidade e cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS) Além disso, trabalham na 

unidade uma recepcionista, um motorista, uma auxiliar de limpeza, um cirurgião-

dentista, uma técnica de saúde bucal, uma recepcionista para odontologia, três 

fisioterapeutas, uma recepcionista para fisioterapia. Uma vez por semana contamos 

com a presença da nutricionista vinculada ao NASF-AB. 

 

1.6 O dia a dia da Equipe Porto Alegre  

            A agenda médica é organizada da seguinte maneira:  

• livre demanda, na segunda-feira, no turno da manhã; 

• consultas agendadas na unidade segunda e quinta-feira à tarde; 

• atendimento agendado no Centro às terças-feiras; 

• atendimento agendado nas localidades alternando o local às quartas e quintas 

de manhã; 

• atendimento agendado de visita domiciliar às quartas à tarde.  

O acolhimento acontece a todo o momento por qualquer membro da equipe. 

Ainda não temos grupos operativos em funcionamento. A equipe ainda trabalha com 

Programa Saúde na Escola (PSE) de acordo com escala pré-programada e acordada 

com a Secretaria de Educação. 

 

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

(primeiro passo)  

Considerando o propósito de apresentar um plano de ação sobre um problema 

de saúde prioritário no território e na comunidade adscrita à eSF Porto Alegre, 

segundo a metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (PES) (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018), o primeiro de dez passos é o levantamento dos 

problemas, podendo-se utilizar a estimativa rápida para um diagnóstico situacional. 

Não é preciso realizar estimativa rápida para identificar e definir que 

hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus estão entre os maiores problemas de 

saúde pública. Porém, procuramos focar em outros problemas relevantes que temos 

visto saltar aos olhos e que também causam grande impacto nos atendimentos e no 



21 
 

  

funcionamento da saúde do município. Sendo assim, definimos em reuniões de 

equipe e intersetoriais os seguintes problemas: obesidade e sobrepeso, depressão, 

abuso de álcool e drogas, lixo (desde separação, coleta até destinação), hipertensão 

de difícil controle e os fluxos no modelo de atenção à saúde em rede. Tais situações 

vivenciadas hoje pela população de Moeda têm se mostrado como grandes desafios 

para nós, profissionais da saúde, e vêm sendo debatidas em reuniões da câmara 

durante conferência municipal de saúde e reuniões intersetoriais.  

Além disso, temos observado grande absenteísmo em consultas após 

remanejamento do funcionamento do transporte coletivo e, por isso, foi considerado 

um dos problemas que têm trazido impacto. Foi considerado também a prevalência de 

queixas em atendimentos na demanda espontânea. Assim, são listados como 

problemas: 

• Obesidade e sobrepeso; 

• Ausência de transporte público e absenteísmo às consultas; 

• Depressão; 

• Abuso de álcool e drogas; 

• Hipertensão de difícil controle; 

• Controle glicêmico de pacientes diabéticos; 

• Separação, coleta e destinação do lixo; 

• Deficiência no fluxo de pacientes, no modelo local de atenção à saúde em 

rede; 

• Queixas relativas a atendimentos na demanda espontânea. 

 

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

intervenção (segundo passo) 

Como segundo passo do PES, os principais problemas identificados na 

população adscrita foram analisados e classificados com relação à sua importância, 

urgência, capacidade de enfrentamento e ordenados de acordo com o grau de 

prioridade. Observamos essa classificação no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde Porto Alegre, Unidade Básica de Saúde 

Porto Alegre, município de Moeda, estado de Minas Gerais 

Principais problemas Importância * Urgência** Capacidade de 
enfrentamento *** 

Seleção / 
prioridade 

**** 
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Obesidade e sobrepeso Alta 7 Parcial 1 

Falta de transporte público e 
absenteísmo às consultas 

Média 5 Fora 2 

Depressão Alta 4 Parcial 3 

Abuso de álcool e drogas Média 4 Parcial 4 

Hipertensão de difícil controle Média 3 Parcial 5 

Controle glicêmico de pacientes 
diabéticos 

Média 2 Parcial 6 

Separação, coleta e destinação do 
lixo 

Média 1 Fora 6 

Deficiência no fluxo de pacientes, no 
modelo local de atenção à saúde em 
rede 

Alta  2 Fora 7 

Queixas relativas a atendimentos na 
demanda espontânea 

Baixa 2 Parcial 8 

Fonte:diagnóstico situacional eSF porto Alegre 

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

 

 

Apesar do número de pacientes  hipertensos ser maior, conforme demonstrado no 

Quadro 2, vemos que, quando analisados urgência e prioridade, a Obesidade e 

Sobrepeso destacam-se.  Elencados então, foco principal de intervenção a ser 

proposta.
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2  JUSTIFICATIVA 
 

 

Sabe-se que hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus são grandes 

problemas de saúde pública independentemente do local avaliado. Entretanto, 

observa-se o crescimento da atenção a outros problemas de saúde tão impactantes 

quanto esses que, inclusive, têm repercussões em outros agravos à saúde.  

Por conseguinte, em discussão com a equipe e em reuniões intersetoriais, 

associada à observação do padrão da comunidade por avaliação de triagem e 

consultas de demanda livre, elencamos a obesidade como principal problema a ser 

estudado e trabalhado, visando uma estatística mais realista da população adscrita e 

planos de ação que possam efetivamente mudar a realidade encontrada.  

Além da prevalência, a escolha foi pautada nas possíveis repercussões do 

tratamento da obesidade, tais como: melhor controle da HAS e DM, melhora da 

autoestima, melhora da qualidade de vida, melhoria da saúde geral com autonomia 

através da educação e reeducação alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

  

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Propor plano de ações para melhorar hábitos e qualidade de vida da 

população com consequente redução das taxas de obesidade na população 

adscrita atendida pela Equipe Porto Alegre, em Moeda, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Propor ações de melhor processo de trabalho da equipe de saúde; 

3.2.2 Indicar ações para reeducação alimentar e acesso a alimentos de 

qualidade; 

3.2.3 Indicar ações individuais e grupais para educação em saúde da 

comunidade, com foco no sobrepeso e na obesidade e seus riscos; 

3.2.4 Propor processo de educação permanente em saúde para a equipe em 

aspectos conceituais e operacionais relacionados a sobrepeso e obesidade. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para elaboração deste trabalho, foi utilizado o Planejamento Estratégico 

Situacional para estimativa rápida dos problemas observados e definição do 

problema prioritário, dos nós críticos e das ações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018).  

Para coleta de dados e atualização foi realizada capacitação das ACS e 

utilização de tabela do Excel elaborada para este fim por acadêmicas de medicina 

(MORAIS; FERREIRA, 2019), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

durante atividade do Estágio em Saúde Coletiva. Nessa tabela avaliamos idade, 

sexo, peso, altura, IMC, data da última avaliação e se presente ou não HAS, DM, 

Transtorno Mental, uso de drogas e polifarmácia (uso de cinco medicamentos ou 

mais por dia). 

A revisão bibliográfica foi pautada em consultas à Biblioteca Virtual em Saúde 

do Nescon, documentos de órgãos públicos (Ministério, Secretarias, IBGE, dentre 

outros) e de outra fonte de busca tal como a base de dados da  Scientific Electronic 

Library Online (SciELO). 

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

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

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017).  

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

em Ciências da Saúde (BRASIL, 2020). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Obesidade e sobrepeso 

A obesidade atualmente é considerada um grave problema mundial de saúde 

pública com agravos físicos, orgânicos, psicológicos e sociais (COELHO et al., 2016; 

CAMPANA; GOMES; LERNER, 2014; LOURENÇO; SANTOS; CARMO, 2014; 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2019). É definida pelo cálculo do índice 

de massa corporal (IMC) - peso dividido pela altura ao quadrado - igual ou maior a 

30,0 kg/m² para adultos.  Subdivide-se ainda em três níveis:  

• Grau 1 (IMC entre 30 kg/m² e 34,9 kg/m²);  

• Grau 2 (IMC entre 35 kg/m² e 39,9 kg/m²) e  

• Grau 3 (IMC maior ou igual a 40 kg/m²), também referido como obesidade 

mórbida. 

Classifica-se sobrepeso o indivíduo adulto com IMC entre 25 kg/m² e 29,9 kg/m². 

Contudo, qualquer valor de IMC acima de 25 kg/m² é avaliado como excesso de peso 

incluindo a obesidade. 

Para níveis baixos de peso, classificamos, de acordo com o IMC: 

• Baixo peso grave, IMC menor que 16 kg/m²; 

• Baixo peso moderado: IMC entre 16,0 e 16,9 kg/m²; 

• Baixo peso leve: IMC entre 17,0 e 18,4 kg/m² (ABESO, 2016) 

   Em crianças e adolescentes, tal comorbidade é classificada de acordo com a 

análise do IMC por faixa etária no gráfico de curvas produzido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e disponível nas cadernetas de saúde da criança e do 

adolescente. Fica definido sobrepeso e obesidade, respectivamente, tendo como 

referência o escore-z (número de desvios-padrão): 

• entre 0 a 5 anos, sobrepeso quando o valor está entre escore z+2 e escore z+3; 

obesidade seria igual ou maior que escore  z +3; 

• entre 5 a 19 anos, sobrepeso entre escore z+1 e escore z+2; obesidade no 

escore, entre escore z+2 e +3; obesidade grave z ≥+3 (SOCIEDADE  BRASILEIRA 

DE PEDIATRIA, 2019). 

A sociedade tem passado por intensas transformações no estilo de vida. O 

padrão alimentar adotado associado ao sedentarismo e à má qualidade de vida 
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(restrição de sono e muito estresse) contribuem para o surgimento desse agravo, por 

isso foi apontado pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição como um dos 

grandes desafios atuais (BRASIL, 2014). Além dos fatores supracitados, é importante 

ressaltar outras possíveis etiologias como genética e iatrogenia farmacêutica. 

A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica (ABESO, 2016) destaca que existem três componentes primários no 

sistema neuroendócrino relacionados à obesidade: o sistema aferente (sinais de 

saciedade e de apetite de curto prazo), sistema nervoso central e o sistema eferente - 

o mais complexo envolvendo apetite, saciedade, efetores autonômicos e 

termogênicos que podem desencadear o estoque energético na forma de adipócitos 

(MATOS; MOREIRA; GUEDES, 2003).  

Em seu compilado de diretrizes brasileiras de obesidade, a Associação 

Brasileira para o Estudo da Obesidade Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade (ABESO) destaca ainda a correlação de obesidade e poluição, infecções 

por adenovírus e modulação intestinal (ABESO 2016). 

Tal enfermidade é preocupante devido às possíveis repercussões ao longo da 

vida, como incidência de doenças crônico degenerativas - como HAS, DM e síndrome 

metabólica – (ABREU, 2011), repercussões psicossociais - aumento do índice de 

bullying e baixa autoestima (MEDEIROS et al., 2011), além do aumento no índice de 

mortalidade em adultos principalmente pelas comorbidades associadas (MOREIRA, 

2014; LOURENÇO; SANTOS; CARMO, 2014). 

 

5.2 Tratamento farmacológico 

 

O tratamento é, sem dúvidas, um desafio. A intensa correlação entre obesidade 

e hábitos, sentimentos, leva os pesquisadores a irem além do tratamento apenas 

farmacoterápico e cirúrgico. É preciso uma investigação profunda para tentar 

descobrir sua causa aliada ao acompanhamento com equipe multidisciplinar. Faz-se 

necessário lidar com os diversos preconceitos tendo cuidado para que o próprio 

profissional de saúde não seja mais um a julgar e estigmatizar a doença.  

O primeiro passo durante a investigação é conferir se há alguma iatrogenia 

seguido pela escolha de medicações que vão auxiliar na redução e controle do 

peso ao mesmo tempo que tratam outras enfermidades. Um exemplo seria a 

preferência por fluoxetina ao invés da amitriptilina no tratamento de ansiedade e 
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depressão, pois a primeira demonstra redução de peso enquanto a segunda pode 

causar o aumento do peso. (ABESO, 2016) 

O tratamento farmacológico específico para obesidade deve estar sempre 

aliado às mudanças de estilo de vida, acompanhamento nutricional e técnicas 

cognitivo-comportamentais. É indicado iniciar o tratamento farmacológico quando:  

• IMC igual ou maior que 30 kg/m²; 

• IMC igual ou maior que 25 kg/m² ou 27 kg/m² na presença de 

comorbidades; 

• Falha do tratamento não farmacológico; 

• IMC normal, circunferência abdominal aumentada (maior que88cm para 

mulheres e maior que 102cm para homens) com comorbidades. (ABESO, 2016) 

Os medicamentos antiobesidade aprovados no Brasil são três: sibutramina, 

orlistate e liraglutida. Outras classes medicamentosas com efeito colateral na 

modulação do apetite e controle de peso também podem ser utilizadas, mas vamos 

nos ater aos três específicos (ABESO, 2016). 

I. Sibutramina: bloqueia a recaptação de noradrenalina e serotonina levando à 

redução da ingesta alimentar. Pode levar a elevações na pressão arterial 

diastólica, de 3 a 5mmHg, e na frequência cardíaca de 2 a 4bpm. Associada à 

metformina, apresentou pequenas reduções de glicose, hemoglobina glicada e 

triglicérides associado a um leve aumento do colesterol HDL. Após realização 

do estudo SCOUT (Sibutramine Cardiovascular Outcome Trial) foi 

contraindicada para população com doença cardiovascular estabelecida. 

Segundo a ANVISA, deve-se ainda evitar seu uso em pacientes diabéticos com 

algum fator de risco cardiovascular, pacientes com doenças cerebrovasculares 

e cardiovasculares. Para evitar seu uso desenfreado, outras medidas como a 

notificação de receita “B2” e a necessidade de um “Termo de Responsabilidade 

do Prescritor”, foram instituídas. Tem apresentações de 10mg e 15mg, sendo 

orientado uma cápsula pela manhã. 

II. Orlistate: análogo da lipstatina, inibidor de lipases gastrintestinais. Sua ligação 

covalente faz com que aproximadamente um terço dos triglicérides ingeridos 

não sofram digestão nem absorção e, consequentemente, sejam eliminados 

nas fezes. Por essa razão, os principais efeitos colaterais associados ao seu 

uso são: esteatorreia, flatus com descarga de gordura e urgência fecal. Sua 
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indicação deve, portanto, ser acompanhada de orientação na redução 

significativa de alimentos ricos em gorduras.  Podem ainda desenvolver 

deficiência de vitaminas lipossolúveis a longo prazo. Foi observado redução do 

colesterol total e HDL independente da perda de peso. A dose indicada é uma 

cápsula 120mg três vezes ao dia, antecedendo as principais refeições. 

III. Liraglutida: agonista do peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1), tem ação 

hipotalâmica em neurônios envolvidos no balanço energético, ligados a centros 

de prazer e recompensa e associados a maior tempo para esvaziamento 

gástrico. A dose recomendada é de 3mg, por via subcutânea, uma vez ao dia. 

Possíveis efeitos colaterais como náuseas e vômitos, foram observados como 

transitórios. Estudos clínicos demonstraram aumento de eventos biliares, 

colecistolítiase, nos pacientes com maior perda ponderal.  

 

5.3 Tratamento não farmacológico 

As medidas não farmacológicas devem ser iniciadas já na primeira consulta, 

logo após o diagnóstico, pelo médico independente da sua especialidade. 

Orientações como dormir melhor, estimular a prática de atividades físicas, algumas 

correções nutricionais e acolher as angústias avaliando a existência de alguma 

alteração na saúde mental. Neste momento, já é indicado que se trace uma meta 

curta, sendo sugerido pela diretriz da ABESO uma redução de 5% a 10% do peso 

corporal em um período de 6 meses (ABESO, 2016). 

Dentro da vasta gama de terapias cognitivas-comportamentais, a meditação 

tem se destacado e tornou-se foco de estudos nos últimos anos. Mindfulness, 

também conhecido como atenção plena, é uma proposta de meditação guiada criada 

por Jon Kabat-Zin, com base científica, sem relação com religiosidade. Kabat-Zin 

relata que mindfulness é a consciência do presente, quando focamos a atenção de 

forma intencional, sem julgamentos, sempre observando o que a experiência nos 

proporciona física, mental e emocionalmente (KABAT-ZIN, 1994).  

Essa expansão de consciência deve ser trabalhada da mesma forma que se 

treina a musculatura durante exercícios físicos de musculação. Deve ser um 

exercício diário e, à medida que se pratica, mais fácil se torna o processo, mais 

controle se ganha passando então a ser ativo e não reativo, dominando e 
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controlando o que antes era impulsivo e compulsivo a partir do momento em que se 

identifica os gatilhos e se posiciona perante eles (KABAT-ZIN, 1994). 

Para avaliação do método, pode-se utilizar questionários validados de 

avaliação de qualidade de vida ou alguns dos poucos específicos para avaliação de 

mindfulness. Revisões sobre esses testes indicam que teste/reteste é melhor para 

evidenciar resultados (PIRES, 2015). Fato é que todos os estudos demonstram 

melhorias na qualidade de vida. Parte dos insucessos se deve a não persistência e 

dedicação do paciente ao método proposto. 
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          6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Esta proposta de intervenção tem como foco o problema priorizado “obesidade 

e sobrepeso”. Nesta etapa, apresentaremos a descrição do problema selecionado 

(terceiro passo), a explicação do problema (quarto passo) e a seleção de seus nós 

críticos (quinto passo) e o desenho das operações (sexto passo), de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS;  SANTOS, 

2018).  

 

       6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

Obesidade e sobrepeso foram selecionados, em conjunto, como problema 

prioritário para desenvolvermos os próximos passos do Planejamento Estratégico 

Situacional. Podem ser descritos, a partir de estimativa rápida, no levantamento de 

dados por microárea. Para coleta dos dados, as agentes comunitárias de saúde 

(ACS) foram capacitadas por acadêmicas de Medicina da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) – em ação pelo estágio regional – utilizando tabela do Excel 

para incluir iniciais do nome, número da família, microárea, data de nascimento, 

valores de peso e altura na última consulta, aplicando a fórmula que calcula o Índice 

de Massa Corporal (IMC). 

Definimos baixo peso aqueles com IMC abaixo de 18,5kg/m². São classificados 

como eutróficas as pessoas com IMC entre 18,5 e 25kg/m². Consideramos com 

sobrepeso as pessoas com IMC maior ou igual a 25kg/m² até 30kg/m2 e com  

obesidade quando o IMC maior ou igual a 30kg/m². Os pacientes foram avaliados e 

comparados por microárea e com o total da população adscrita. Os resultados podem 

ser observados nos dados apresentados no Quadro 4. 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Quadro 4 – Classificação dos pacientes quanto ao Índice de Massa Corporal (IMC) e 

valor percentual de obesos comparados por microárea, na comunidade adscrita à 

equipe de Saúde Porto Alegre, Unidade Básica de Saúde Porto Alegre, município de 

Moeda, estado de Minas Gerais (2019) 

Microárea Baixo peso Eutrófico Obeso Sobrepeso 
Dados  

incompletos Total 
% 
Obesos 

M1 85 198 88 147 61 579 15,20% 

M2 63 131 58 103 41 396 14,65% 

M3 69 148 67 87 26 397 16,88% 

M4 84 156 89 131 169 629 14,15% 

M5 91 180 82 116 148 617 13,29% 

Totais 392 813 384 584 445 2618  

     Fonte: autoria própria 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 A obesidade e o sobrepeso, como já relatado, são comorbidades multifatoriais e 

com repercussão ampla. Devido ao seu crescimento observado em nossa população e 

por todos os riscos que surgem ou que aumentam com essa condição, selecionamos 

como principal foco para traçar um novo plano de ação. Ilustrado na figura do mapa 

mental a seguir todos os pontos chave relacionados à tal agravo discutidos e observados 

em nossa realidade. 
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Figura 1 – Árvore explicativa do problema obesidade e sobrepeso 

  

Fonte: organizado pela autora 
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6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

Nós críticos são problemas intermediários a um problema prioritário e que, 

se resolvidos, resolvem ou amenizam o problema principal. Sua resolução 

constitui objetivo específico desse trabalho. Assim, destacamos os seguintes “nós 

críticos” referentes à obesidade e o sobrepeso:  

• Inadequados estilos de vida: atividade física e saúde mental; 

• Necessidade de ações para reeducação nutricional e acesso a 

alimentos de qualidade; 

• Ações individuais e grupais para educação em saúde da comunidade, 

com foco no sobrepeso e na obesidade e seus riscos, superando a 

falta de informação;  

• Necessidade de melhorar o processo de trabalho da equipe de saúde. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema 

“obesidade e sobrepeso”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Porto Alegre, no município Moeda, estado de Minas Gerais, 

serão detalhados em quadros a seguir. 

 



35 
 

  

Fonte: autoria própria 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “obesidade e 

sobrepeso”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Porto 

Alegre, do município Moeda, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Inadequados estilos de vida: atuar em atividade física e saúde mental 

Operação 

(operações)  

Modificar estilos de vida; estimular atividades físicas e iniciar práticas de 

meditação (mindfulness). 

Projeto  moviMENTE-se 

Resultados 

esperados 

Redução do peso; redução da ansiedade; redução de compulsão alimentar; 

melhor controle das condições crônicas 

Produtos 

esperados 

 Grupo operativo + projeto crescer saudável (para escolares) 

Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço para realização dos grupos 

Cognitivo: capacitação e habilidade para gerir grupos operativos 

Financeiro: - 

Político: articulação intersetorial; mobilização social 

Recursos críticos Político – articulação intersetorial; mobilização social. 

Organizacional – espaço organizado para realização dos grupos, profissionais 

capacitados. 

Controle dos 

recursos críticos 

Prefeitura – motivação favorável 

PSF – motivação favorável 

Secretaria de saúde – motivação favorável 

Ações 

estratégicas 

Não são necessárias 

Prazo Início em três meses 

Responsáveis 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médica, terapeuta ocupacional e educadora física 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Avaliação periódica do peso, altura e cálculo do IMC dos pacientes realizado 

pelas ACS; 

Avaliação em consultas médicas periódicas. 

Aplicação de questionário de qualidade de vida antes do início, durante e ao final. 

Correções e elaboração de novos prazos durante reunião de equipe mensal. 
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Fonte: autoria própria 

 

 

 

Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “obesidade e 

sobrepeso”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Porto Alegre, do município Moeda, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Necessidade de ações para reeducação nutricional e  acesso a alimentos de 

qualidade  

Operação  Aumentar a oferta e variedade de alimentos de qualidade sem agrotóxico 

Projeto Horta comunitária 

Resultados 

esperados 

Diminuição do consumo de industrializados; 

Corresponsabilidade e desenvolvimento da prática de agricultura da 

comunidade. 

Produtos 

esperados 

Recursos humanos capacitados; 

Espaço físico para plantio. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: captação de mudas  

Cognitivo: habilidade para plantio e colheita 

Financeiro: compra de mudas e sementes 

Político: ceder espaço para plantio 

Recursos críticos Político – disponibilidade de espaço 

Organizacional – mobilização social 

Controle dos 

recursos críticos 

Prefeitura – motivação indiferente 

Emater – motivação indiferente 

PSF + NASF – motivação favorável 

Ações 

estratégicas 

Para prefeitura e Emater:  apresentar projeto 

Para demais, não é necessária 

Prazo Apresentar projeto em 3 meses. Início das atividades em 4 a 6 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médica e nutricionista 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Acompanhamento das hortas mensalmente por cidadãos eleitos como 

cooperadores no projeto, ACS da localidade e, trimestralmente, por médica 

revezando com nutricionista. 

Novos prazos serão estabelecidos trimestralmente após análise do 

desenvolvimento do projeto. 
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    Fonte: autoria própria. 

Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “obesidade e 

sobrepeso”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Porto Alegre, do município Moeda, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 Ações individuais e grupais para educação em saúde da comunidade, com foco 

no sobrepeso e na obesidade e seus riscos, superando a falta de informação 

Operação 

(operações)  

Aumentar conhecimento da população sobre tal enfermidade concedendo mais 

autonomia na prevenção e tratamento   
Projeto Educação é poder  
Resultados 

esperados 

Autonomia para melhores escolhas ao se alimentar 

Autonomia para escolher atividade física a ser praticada 

Produtos 

esperados 

Avaliação do nível de educação da população de risco; 

Educação em sala de espera + ação do PSE com Projeto Crescer Saudável 

(para escolares);  
Recursos 

necessários 

Estrutural: ambiente para exposição; material para impressão. 

Cognitivo: elaboração e adequação; elaboração de cartilhas. 

Financeiro: impressão de documentos educativos. 

Político: mobilização social; articulação intersetorial. 

 

Recursos críticos Político – articulação intersetorial 

Financeiro – recurso para impressão de folhetos educativos 

Controle dos 
recursos críticos 

Prefeitura – motivação favorável. Secretaria de Educação – motivação 

indiferente 

Secretaria de Saúde – motivação favorável  
Ações 
estratégicas 

Para Prefeitura: apresentar projeto 

Para Secretaria de Educação: apresentar projeto + apresentar programa 

crescer saudável e dados estatísticos 

Para demais, não é necessária 

Prazo Planejamento de cartilhas e exposição em sala de espera em 4 meses; 

Início das exposições em cinco meses nos grupos operativos em localidades e 

em 8 meses para escolares (incluir no cronograma do PSE para próximo ano 

letivo). 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Enfermeira e cirurgião-dentista 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Criação de equipe para elaboração de cartilha e roteiros para palestras/sala de 

espera. 

Aplicação de questionários e abertura para sugestões/feedback ao final de cada 

exposição com posterior análise em reunião de equipe. 

Adaptação e novos prazos a cada 6 meses. 
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       Fonte: autoria própria 

Quadro 8 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “obesidade e 

sobrepeso”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Porto Alegre, do município Moeda, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 4 Processo de trabalho da equipe de saúde 

Operação 

(operações)  

Capacitar e envolver todos os membros da equipe na avaliação do paciente e 

no tratamento. 

Projeto Cuidado ampliado 

Resultados 

esperados 

Avaliação de 90% dos pacientes cadastrados; 

Cuidado longitudinal de 80% dos pacientes identificados obesos. 

Produtos 

esperados 

Protocolos implantados; 

Recursos humanos capacitados – acolhimento e avaliação básica; 

Gestão da linha de cuidado ampliado. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: instrumentos de medida (balança, estadiômetro, fita métrica);  

Cognitivo: conhecimento do manejo da doença; capacitação de habilidades 

para acolhimento e avaliação da condição de saúde (cálculo do IMC) 

Financeiro: recurso para cursos de atualização e capacitação dos profissionais 

da saúde 

Político: articulação intersetorial; adesão dos profissionais. 

Recursos críticos Político – articulação intersetorial 

Financeiro – recursos materiais para avaliação do paciente 

Organizacional – capacitação da equipe 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria de saúde – motivação favorável 

Ações 

estratégicas 

Não é necessária 

Prazo Início da capacitação em 3 a 6 meses; aplicação após implementação do 

projeto moviMENTE-se e início de grupo operativo 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médica e enfermeira 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Avaliação e novos prazos com ajustes das ações a cada dois meses em 

reunião com médica, enfermeira e ACS e a cada quatro meses com toda a 

equipe. 



39 
 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Obesidade e Sobrepeso são temas extremamente relevantes e 

crescentes nos dias atuais. Durante o desenvolvimento do curso e aplicação do 

Planejamento Estratégico Situacional, além de melhorar a convivência e 

comunicação da equipe de saúde, conseguimos realizar uma análise melhor da 

situação de saúde local para ações mais efetivas à população moedense 

assistida pelo PSF Porto Alegre. 

Foi importante a desmistificação da Obesidade. Trabalhado intensamente 

com profissionais da equipe e pacientes a consciência de que Obesidade é uma 

doença, tem tratamento e é possível sim iniciá-lo na Atenção Primária. De 

abordagem multiprofissional, contando com toda a estrutura humana que o 

município permite, aproveitando da melhor forma as medicações disponíveis 

gratuitamente pelo SUS acreditamos numa melhor abordagem e resposta. 

Essencial a revisão literária para atualização do conhecimento científico. 

Dessa forma, facilitou a criação de propostas de ações mais assertivas. A 

introdução das técnicas de mindfulness, inclusive com a equipe, foram bem 

aceitas e com boas repercussões no dia a dia coletivo e individual. 

Com os nós críticos expostos, planos de intervenção elaborados, espera-

se boa adesão da população alvo com resultados positivos no quesito perda de 

peso, na melhora dos dados clínicos e na qualidade de vida daqueles que se 

envolverem no projeto. 
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