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RESUMO 
 
 

A obesidade é uma doença crónica, agora visto como um problema de saúde 

pública, precisa prevenção do seu aparecimento, melhorar o seu controle, 

tratamento e prognóstico. O objetivo principal deste trabalho e elaborar uma 

intervenção educativa por  meio de técnicas qualitativas  fazer  mudanças de hábitos 

e estilos de vida das pessoas com este tipo de doença e, através da mesma  reduzir 

consequências e incidência da  mesma o  trabalho  pretende aumentar  o 

conhecimento de vários aspectos da doença, tais como complicações, 

consequências a importância da alimentação, e cuidados gerais, 

mediante,encostas,palestras ,atividades educativas e demonstrativas com  ajuda de 

suportes de apoio, na espera de reduzir a incidência de complicações e sequelas 

provocadas pela obesidade.  

 

Palavras-Chaves: Obesidade. Promoção da Saúde. Fatores de Risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 



 

 

 

 

                                                     ABSTRACT 

 

 

Obesity is a chronic disease, now seen as a public health problem. Their attention is 

focused both on the prevention of their appearance and on improving their control, 

treatment and prognosis. The main objective of this work and to elaborate an 

educational intervention through qualitative techniques make changes in habits and 

lifestyles of people with this type of disease and, through the same reduce 

consequences and incidence of the disease,  the work intends to increase the 

knowledge of various aspects of the disease, such as complications, consequences 

the importance of food, and general care, Through stages, which have slopes, 

lectures, educational and demonstrative activities with the help of supportive support, 

after we finish evaluating the result to follow a quality, in the hope of reducing the 

incidence of complications and sequels caused by obesity. 

 

Keywords: Obesity. Health Promotion. Risk Factors 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 
 
1.1 Titulo: 

  
Intervenção educativa para reduzir a incidência da obesidade na população da 

unidade básica de saúde Trincheira Tirangaba –Bahia. 

 

1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 

 Nome da aluna: Leyanis Parra Alarcon 

 Nome da Orientadora: Debora Luana Ribeiro Pessoa  

 Enfermeira: Aline Navarro Fuentes  

 Técnica : Cassia Nunes do Amorim  

 

1.3 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 

 Secretaria Municipal de Saúde Município de Mirangaba  

 Lideres comunitários. 

 Equipe da saúde.  

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Obesidade e segundo o Ministério da Saúde: uma condição medica na qual 

se verifica acumulação de tecido adiposo em excesso, tem  um impacto  negativo  

pra saúde, o que leva a uma diminuição  da esperança da vida ,e  aumento  dos  

problemas de saúde e  considerada  obesa  quando  seu   índice de  massa  

corporal e  superior a 30, essa  doença  aumenta  a  possibilidade de ter  outras  

doenças secundarias tais  como   cardiovasculares  diabetes tipo 2  apena de sonho 

,hipertensão ,hipercolesterolêmicas   ,entre  outras ,..o  tratamento  da  mesma  

baseia-se  na dieta e  no  exercício físico pode  também  utilizar  medicação  

antigordurosa   pra reduzir  o  volumem de estomago ou comprimento do  intestino 

,faz  que a  pessoa se sinta cheia ,e haja  uma menor , capacidade  de  absorção de  

nutrientes dos alimentos ,a obesidade  e  uma das principais causas de  morte  em 

tudo  mundo  com taxas de  prevalência muito altas (BRASIL, 2006). 
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O Brasil tem cerca de 30 milhões o dobro de há três década a  faz  um  quinto 

da  população, do total  são  mais  mulheres do que  homens  no  mundo, fazendo  

as mulheres um 23%  e  os  homens  um 17%da  mostra  entre  países ,.no  ranking, 

masculino  do  brasil e  muito  maios do que a  índia ,as  pesquisas revelam que  

quase a  metade da  população  brasileira esta acima do peso, quase um 49% da  

população apresenta esta situação de ter aumento  do peso ,os  dados  forem 

coletados em  26  capitães  brasileiras ,os  dados  no  mundo  e  no brasil  são    

alarmantes (DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, 2017). Um  estudo  revelo  

que  sobrepeso e  maior entre  os  homens  do que as mulheres ,um 52% dos  

homes  esta sobrepeso o acima do peso ideal ,entre as  mulheres esse valor es de 

47%  ,o  estudo  revela que o  sobrepeso dos  home  começa na  juventude na idade 

18-24 anos .com  um 29%  de  sobrepesos, e  entre  25-34 anos tem  um  por cento  

de 55%  de sobrepesos ,e entre  os  34-65  esse numero  sobrepasso  67%  como 

dados alarmantes ,já  entre  as  mulheres 25.4%  apresentam  sobrepeso entre 18-

24 anos  .outras  apresentam  entres25-e 34 um 39%  e  já  pra  os 45-54 os  valores 

são  dobrados se comparando-se com a  juventude  um  55 % (ABESO, 2016). 

A mulher, segundo San Mauro (2016): tem maior adiposidade e menor massa 

muscular do que os homens estas alterações são hormonais dependentes 

estrógenos por testosteronas, os homens têm maior tendência adiposidade   visceral 

o seja gordura abdominal mesmo quando o sobrepeso    e muito preocupante em 

homens já que e fato a relacionamento da obesidade visceral as doenças 

cardiovasculares, diabetes, dislipidemias, alta mortalidade, alerta médica. 

No Brasil, não existem dados concretos publicados   sobre  os  custos direitos 

e  indiretos   relacionados a obesidades e suas  complicações ,mais  tomando  como  

exemplo  o  pais de estados  unidos  que tem  dados  concretos  os  custos  são  

altíssimos e a tendência es a ficar   ainda  maior (ABESO, 2016). 

Na  comunidade de Mirangaba  -salvador   município Bahia  o  posto  medico  

de   saúde da trincheira  tem  uma  alta taxa de  doentes  obesos  com   255 obesos   

deles  a mostra  pra o  trabalho  foi de 40   pela  importância do  tema e sua 

repercuta-o   na saúde .Tentando fazer um  trabalho de intervenção  nos hábitos de 

saúdes e alimentícios ,”prática de exercícios e conhecimento de sua doença e 

importância de  prevenção  e as  consequências físicas  ,sócias  ,econômicas e  

psicológicas são de  muita  importância,”  segundo San Mauro (2016). 
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Tem muita importância a realização desse trabalho devido dentre outros à falta de 

conhecimento por parte dos doentes. 

E importante e muito valioso aumentar o trabalho educativo para a prevenção 

das complicações e assim alcançar mudanças nos hábitos e estilos de vida dos 

pacientes (RESTREPO; MALAGA, 2001). 

 

3  JUSTIFICATIVA 

 

A Obesidade segundo a World Health Organization (1997): é uma doença 

com alta morbimortalidade, com perda importante na qualidade de vida. E uma das 

principais causas de doenças cardiovasculares, renais, hipertensão, e dislipidemias. 

Além dos custos financeiros acarreta outros custos associados e menor qualidade 

de vida que afeta ao doente e família. Representa carga para a sociedade, com 

aposentadoria precoce, baixa produtividade e mortalidade prematura (PAIVA; 

BERSUSE; ESCUDER, 2006) 

Por tudo isso é de muita importância, fazer um trabalho de intervenção, onde 

doentes e trabalhadores da saúde sejam uma equipe que lute por lograr uma vida 

longa com qualidade nos pacientes com obesidade (COLOMER; ÁLVAREZ-

DARDET, 2001). 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Elaborar intervenção educativa com ações de promoção e prevenção que 

permita diminuir a incidência da obesidade na comunidade de Trincheira da 

Mirangaba- Bahia.   

 

4.2 Específicos 

 Melhorar o conhecimento dos fatores de risco pra desenvolver hábitos de vida 

saudável; 

 Realizar intervenção educativa com ações de promoção e prevenção de 

pessoas com obesidade na comunidade de Trincheira - Mirangaba; 
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 Avaliar o nível de aprendizagem dos pacientes obesos e orientar sobre suas 

consequências.  

 

5 METAS     

 Reduzir a incidência da obesidade 50% a través de modificações dos fatores 

de riscos; 

 Reduzir e controlar complicações da obesidade em 100% da população do 

PSF de Trincheira, Mirangaba através da melhora dos conhecimentos; 

 Alcançar uma melhor qualidade de vida 100%da população atendida; 

 Continuar desenvolvendo ações de educação, prevenção, estilos de vida 

saudável boas práticas de alimentação a tudo os pacientes obesos. 

6 METODOLOGIA 

Este trabalho pretende desempenhar um plano de ação que terá como 

objetivo diminuir a incidência da obesidade na comunidade. 

Cenário e período 

O Município de Mirangaba no Nordeste do Estado da Bahia, a distância da 

capital Salvador é de 317 km. A Unidade de Saúde trincheira se localiza no 

povoado da Trincheira, a 40 km do município de Mirangaba, tem uma população 

de 2 515 habitantes, acompanhando 255 pacientes obesos, dispõe de equipe de 

saúde formada por um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, 

quatro agentes comunitários de saúde, um odontologista, uma auxiliar de limpeza 

e uma recepcionista. 

O presente plano de intervenção será desenvolvido na UBS da Trincheira,  

município de Mirangaba . Será implementado entre os meses de Novembro de 

2016 à Maio de 2017, sendo que ao longo do processo serão desenvolvidas ações 

de monitoramento e de ajustes no mesmo.  Tem com critério de inclusão todos os 

pacientes com o diagnóstico de obesidade que desejem formar parte da mostra de 

40 pessoas, e de exclusão aqueles pacientes que não aceitarem participar no 

estudo. 

Como primeiro passo haverá nos primeiros 30 dias, todas as quartas feiras (1 

hora semanal), oficinas, nas quais, será aplicada uma capacitação dos membros da 
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equipe (enfermeira, auxiliar de enfermagem, odontologista e quatro agentes 

comunitários), com relação á obesidade e à aplicação do instrumento de avalição, e 

educação, por meio de palestras, as quais serão feitas pelo médico da equipe.  

Posteriormente, será aplicado um questionário, aos pacientes no intuito de 

colher os dados sócio demográficos, como idade, sexo, peso, antecedentes 

familiares de obesidade ,hipertensão arterial, diabetes,  avaliação nutricional, 

sistema de apoio familiar, fatores de risco da doença e conhecimentos sobre as 

condutas para evitar complicações da obesidade, conhecimentos sobre quais são as 

doenças secundarias , tais como, hipertensão arterial, diabetes, 

hipercolesterolêmica, por qual via recebeu esta informação, fatores de risco 

cardiovascular nos familiares, manifestações clinicas da doença, alterações dos 

complementários, complicações e necessidade de uso de tratamento. 

O questionário será aplicado pelos membros da equipe em dois momentos 

diferentes. Num primeiro momento terá seu início em Novembro de 2016, posterior à 

aplicação do programa de educação em Obesidade será reaplicado o mesmo 

questionário. Ambos serão feitos cara a cara a modo de entrevista registrando nesse 

momento as respostas conseguidas. 

O programa será desenvolvido com base no padrão para o desenvolvimento 

de programas de educação, por meio de encontros grupais de todos os pacientes 

acompanhados na semana, duas vezes por semana (1 hora), por oito semanas 

consecutivas, nos dias de quarta e sexta feira, que será realizada na sala de reunião 

do posto de saúde Trincheira Mirangaba às quais, serão feitas pelos integrantes da 

equipe de saúde tratando-se de temas relacionados com fatores de risco da 

obesidade características, diagnostico e classificação, complicações e tratamento 

não farmacológico e farmacológico. 

Serão aplicadas estratégias de ensino nos encontros grupais, tais como 

palestras, atividades demonstrativas por meio de simulações, dramatizações, 

relatórios de experiências porque com elas a educação é de responsabilidade 

compartilhada entre professor e aluno.  Tendo em vista que os adultos aprendem 

melhor quando percebem sua necessidade de saber, são percebidos como capazes 

de se autodirigir e a aprendizagem está relacionada às situações reais de seu dia-a-

dia tendo como foco de motivação a autoestima, qualidade de vida, 

desenvolvimento. 
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Serão reforçados esses conhecimentos nas consultas de enfermagem, 

médica e visitas domiciliares, usando como matérias de apoio banners, figuras, 

materiais de enfermagem para demonstração, elaborados pela própria equipe de 

saúde e alguns, enviados pelo Ministério de Saúde.  

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADE 

 

ATIVIDADES Mês 
Nov./2016 

Mês 
Dez./2016 

Mês 
Jan./2017 

Mês 
Fev./2017 

Mês 
Mar/2017 

Mês 
Ab./2017 

Mês 
Maio/2017 

Revisão de 
literatura 

x x x x x x x 

Capacitação 
dos membros 

da equipe 

x x      

Seleção dos 
pacientes 

x x      

Recolecção 
de 

informações 

 x x     

Realização 
de atividades 
educativas 

com os 
pacientes 

  x x    

Avaliação 
das 

atividades 
realizadas 

    x x  

Entrega do 
projeto 

    x   

Apresentação 
do projeto 

      x 

Socialização 
do trabalho 

      x 

8 IMPACTOS GERADOS 

Melhora dos conhecimentos dos fatores do risco que incidem na obesidade e 

seu controle pode ser um  importante resultado  o qual requer a participação ativa da 

população, assim como de toda a equipe da saúde com o objetivo do trocar o modo 

e estilo da vida das pessoas com atividades de prevenção e promoção da saúde na 

comunidade é possível um melhor controle das doenças crônicas assim como 

diminuir o risco de sofrer de uma doença secundaria.  
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No entanto considera-se quem, o mais importante deve ser a continuidade do 

trabalho educativo no campo da medicina para aumentar a conscientização sobre a 

importância do papel da prevenção e da divulgação de estilos de vida da população. 

Sendo assim, almeja-se que este Projeto de Intervenção, possibilite a redução da 

morbidade e mortalidade relacionada aos obesos do posto de Saúde da Trincheira-

Mirangaba como a melhoria na qualidade de vida dos mesmos.  

 

9 CONSIDERAÇOES FINAIS 

O trabalho pretende melhorar o conhecimento dessa doença devido que 

muitos pacientes obesos não tem muito conhecimento das possíveis complicações 

da doença segundarias, os  hábitos  saudável de  vida ,,, importância   de  exercício  

físico ,boa  alimentação ,e  doenças  associadas  tais  como  hipertensão ,diabetes 

;hipercolesterolêmica; cardiopatias e doenças renales , pela falta de  motivação y 

bajo  nível cultural . 

Fortalecera o trabalho educativo da equipe de saúde mostrando a importância 

da educação e prevenção, depois da intervenção, para a manutenção de hábitos e 

estilos de vida saudáveis, bem como na prevenção de doenças e suas 

complicações. 

Este plano de ação terá sua eficácia comprovada ao elevar o nível de 

conhecimentos da população e fazer mudanças no estilo de vida sobre os fatores de 

risco, hábitos de vida mais saudáveis podem necessariamente oferecer maior 

qualidade de vida. Este projeto será encaminhado a Secretaria Municipal de Saúde 

e as UBS para mostrar as diferentes equipes do município, procurando desenvolver 

as ações propostas em cada uma delas. 
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