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RESUMO 

 

A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal, tendo como parâmetro a elevação do índice de massa corpórea (IMC) 

acima de 30 kg/m2. Sua origem é multifatorial, resultante da interação complexa 

entre vários fatores. É considerada pela OMS como a mais importante desordem 

nutricional nos países desenvolvidos, por conta de sua crescente incidência e por 

elevar o risco para diversas doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), 

especialmente aquelas relacionadas ao sistema cardiovascular. O objetivo deste 

trabalho é promover a consciência e o conhecimento geral acerca da influência da 

alimentação saudável e da atividade física na promoção da saúde e do bem estar, 

assim como do potencial positivo das intervenções de prevenção. A intervenção 

consiste na criação de um "Grupo de Discussão sobre o Controle do Peso" (GDCP), 

aberto à comunidade, sempre conduzido por um profissional de saúde, podendo 

receber convidados para enriquecer o debate. Os participantes serão capacitados a 

manter estes hábitos de vida saudáveis, mesmo sem supervisão direta dos 

profissionais. A troca de experiências durante o projeto contribuirá para sistematizar 

o cuidado aos pacientes com excesso de peso. Ao final de doze meses será feita 

uma avaliação objetiva do impacto da intervenção, analisando a evolução dos 

parâmetros antropométricos e laboratoriais dos participantes. Espera-se despertar 

na população o autocuidado e promover a adoção hábitos alimentares saudáveis, 

juntamente com a prática rotineira de atividade física. É esperado que com a 

melhora nos hábitos alimentares e o aumento da frequência de atividade física haja 

uma redução nos parâmetros de sobrepeso/obesidade dos participantes e da 

comunidade em geral, bem como um maior controle das comorbidades associadas, 

reduzindo a quantidade de medicações utilizadas e melhorando qualidade de vida 

dos participantes, fato que em longo prazo pode reduzir a incidência, o número de 

complicações, e internações relativas às DCNTs. 

 

Palavras-chave: Obesidade. Promoção de Saúde. Alimentos, dieta e saúde. 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Obesity is a disease characterized by excess body fat accumulation, having as 

parameter a rise in body mass index (BMI) above 30 kg/m2. Its origin is multifactorial, 

resulting from the complex interaction between several factors. It is considered by 

WHO as the main nutritional disorder in the developed countries, due to its 

increasing incidence and raise of several Non Transmissible Chronic Disease 

(NTCDs), especially those related to the cardiovascular system. The aim of this study 

is to promote awareness and general knowledge about the influence of healthy 

eating and physical activity on health promotion and wellness, as well as the positive 

potential of prevention interventions. The intervention consists in a "Weight Control 

Discussion Group" (WCDG), open to the community, always conducted by a health 

professional, that can receive guests to enrich the debate. Participants are 

empowered to maintain healthy living habits even without direct supervision of 

professionals. The exchange of experiences during the project contribute to the 

systematization of overweight patients care. At the end of twelve months an objective 

evaluation of the impact of the intervention will be performed, analyzing an evolution 

of the anthropometric parameters and laboratories of the participants. It is expected 

that it will awaken self-care in the population and promote the adoption of healthy 

eating habits, along with a routine practice of physical activity. It is expected that with 

an improvement in eating habits and an increase in the frequency of physical activity 

there will be a reduction in the overweight / obesity parameters of the participants 

and the community in general, such as greater control of associated comorbidities, 

reducing the amount of medications used and improving the participants quality of 

life. In long term, this can reduce the incidence, the number of complications, and 

hospitalizations related to NTCDs.  

 

Key words: Obesity. Health Promotion. Diet, Food, and Nutrition. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma condição que tanto pode ser prevenida, quanto curada, e 

a intervenção irá aumentar sobremaneira a qualidade e expectativa de vida da 

população (BARRETO et al., 2005; WHO, 2004). É uma doença caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de gordura corporal, tendo como parâmetro a elevação do índice 

de massa corpórea (IMC) acima de 30 kg/m2. Sua origem é multifatorial, resultante 

da interação complexa entre fatores genéticos, metabólicos, hormonais, ambientais, 

comportamentais, culturais, geográficos e sociais (PINHO et al., 2013; SAAD et al., 

2014; MOEHLECK et al., 2016).  

O princípio fundamental para manter um balanço energético é o de que as 

mudanças nos depósitos energéticos se equilibrem com a diferença entre ingestão 

energética e gasto energético. Se a ingestão excede o gasto, ocorre um 

desequilíbrio positivo, com deposição energética e tendência ao ganho de peso; 

quando a ingestão é inferior ao gasto, ocorre um desequilíbrio negativo, com 

depleção dos depósitos energéticos e tendência à perda de peso (BARRETO et al., 

2005; SILVA et al., 2013). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou a obesidade como a 

mais importante desordem nutricional nos países desenvolvidos. Isso por conta do 

aumento crescente de sua incidência e a participação como fator de risco para 

diversas doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), especialmente aquelas 

relacionadas ao sistema cardiovascular como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), doenças coronarianas, acidentes 

vasculares cerebrais e algumas formas de câncer (WHO, 2004; DUNCAN et al., 

2012; MOREIRA et al., 2013; MACHADO et al., 2016).  

As DNCTs por sua vez estão cada vez mais frequentes no Brasil e no mundo 

(DUNCAN et al., 2012). A obesidade tem figurado tanto como fator desencadeante 

de novos casos de HAS e DM, cada vez mais precoces, quanto como um agravante 

para aqueles que já possuem tais comorbidades, dificultando o sucesso terapêutico 

e contribuindo com desfechos desfavoráveis (WHO, 2004; DUNCAN et al., 2012; 

PINHO et al., 2013; SILVEIRA et al., 2015). 

 O número de pessoas com sobrepeso ou obesidade tem alcançado índices 

alarmantes em muitos países industrializados, mas também está cada vez maior em 
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países em desenvolvimento. No Brasil, a prevalência de obesidade aumentou de 

21% para 49% nos últimos 30 anos. Em 2013, observou-se na população adulta: 

sobrepeso em 32,2%, obesidade em 17,5% e obesidade grau III em 1,5%. De 2006 

a 2013, ocorreu aumento estatisticamente significante na maioria dos indicadores, 

para ambos os sexos, faixas etárias, escolaridade e regiões (MATOZINHOS et al., 

2015; MALTA et al., 2016; SILVEIRA et al., 2016).  

Em parte pela grande influência da mídia e da industrialização, a sociedade 

moderna vem mudando seu padrão de vida e consequentemente os hábitos 

alimentares, o que é visto pelo aumento da densidade energética, maior consumo de 

carnes, leite e derivados ricos em gorduras, e redução do consumo de frutas, 

cereais, verduras e legumes (MOREIRA et al., 2014; PASSOS et al., 2014; 

SILVEIRA et al., 2015). Além disto, refeições de fácil preparo e consumo, como 

enlatados, congelados, pré-cozidos, prontos, fast-food, também tiveram seu 

consumo aumentado. Associa-se a isso a redução da prática de atividade física e 

intensificação do sedentarismo (FREITAS et al., 2016). 

As evidências sobre a evolução da disponibilidade de alimentos no Brasil 

indicam que houve uma transição alimentar no país, com aumento na 

disponibilidade de calorias per capita e aumento da participação de alimentos de 

origem animal na alimentação, porém de modo desfavorável no que se refere à 

obesidade houve aumento na ingestão de gorduras em geral, gorduras de origem 

animal e açúcar; e diminuição no consumo de cereais, leguminosas e frutas, 

verduras e legumes. As evidências sobre padrões de atividade física apontam para 

um baixo gasto energético e para o crescimento do sedentarismo. A evolução do 

estado nutricional da população brasileira, por sua vez, é indicativa de um 

importante aumento do sobrepeso com tendência especialmente preocupante entre 

as crianças em idade escolar e os adolescentes, bem como nos estratos de baixa 

renda (MATOZINHOS et al., 2015; MALTA et al., 2016). 

Os dados atuais sugerem que os fatores predominantes das doenças não 

transmissíveis são em grande medida os mesmos em todos os países sobre o que 

se dispõe de informações. Entre esses fatores figuram o maior consumo de 

alimentos hipercalóricos pouco nutritivos com alto teor de gordura, açúcares e sal; 

associados a menor atividade física em casa, na escola e no trabalho, assim como a 

recreação os deslocamentos e o consumo de tabaco (DUNCAN et al., 2012; SAAD 

et al., 2014). Estima-se que, para cada 5% de aumento de peso acima daquele 
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apresentado aos 20 anos de idade, ocorrem um aumento de 200% no risco de 

desenvolver a síndrome metabólica na meia idade. Esse complexo metabólico, 

inflamatório e hemodinâmico, por sua vez, está associado ao desenvolvimento da 

doença cardiovascular e de DCNTs (SILVEIRA et al., 2016). 

Se observada mais de perto, a obesidade é uma expressão dos hábitos de 

vida e culturais, associados às condições socioambientais da população que se 

traduzem em dois pontos principais: alimentação inadequada com consumo de 

alimentos processados de alta densidade calórica, aliada a um menor consumo de 

fibras; redução do gasto energético em função dos baixos níveis de atividade física 

(WHO, 2004; BARRETO et al., 2005; SÁ et al., 2014; MATOZINHOS et al., 2015; 

FREITAS et al., 2016; MALTA et al., 2016).  

Esses dois itens representam as principais causas das doenças não 

transmissíveis, como já fora abordado na Assembleia Mundial de Saúde de 2004, e 

contribuem substancialmente para a carga mundial de morbidade, mortalidade e 

incapacidade (WHO, 2004; BARRETO et al., 2005). Faz-se, portanto, cada vez mais 

necessário o controle da obesidade como estratégia de saúde coletiva, visando à 

melhora da qualidade e expectativa de vida da população, e para tanto é preciso 

atuar na mudança de hábitos alimentares e na promoção da prática de atividade 

física (WHO, 2004; FERREIRA et al., 2014). Além de ter uma dimensão humana, a 

manutenção da saúde e da capacidade funcional da crescente população de idosos 

será um fator decisivo para reduzir a demanda aos serviços de saúde e os gastos 

associados (WHO, 2004; BARRETO et al., 2005). 

Um estudo de intervenção baseada na orientação nutricional para mulheres 

com excesso de peso acompanhadas na atenção primária à Saúde obteve sucesso 

após doze meses de intervenção. Houve aumento do número de refeições, 

realização do desjejum e consumo de frutas e hortaliças, além da redução da 

disponibilidade domiciliar de sal, açúcar e óleo, e diminuição no consumo de frituras. 

Observou-se melhoria da autopercepção da saúde e do peso, bem como diminuição 

da massa corporal e adiposidade abdominal, sobretudo entre aquelas que 

participaram de mais encontros (FERREIRA et al., 2014). A maior ingestão de frutas, 

vegetais e fibras, associada a uma redução no consumo de alimentos processados e 

gorduras contribuem para o bom controle do peso, prevenção da obesidade e 

redução do risco cardiovascular (CASTAGNINO, 1982; MOREIRA et al., 2013; 

MOREIRA et al., 2014). O consumo regular de frutas e vegetais além de diminuir o 
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risco de doenças cardiovasculares, reduz o risco de câncer gástrico e colorretal 

(WHO, 2004; BARRETO et al., 2005; DUNCAN et al., 2012; SILVEIRA et al, 2015).  

Atividade física é um fator determinante do gasto de energia e, portanto, do 

equilíbrio energético e do controle de peso, contribuindo para prevenir e tratar 

sobrepeso e obesidade, apresentando efeitos mais significativos quando associada 

à alimentação adequada (COLOMBO et al., 2013; SILVA et al., 2013; GOMES et al., 

2013; MANRIQUE-ESPINOZA et al., 2014). Também reduz o risco relacionado com 

as doenças cardiovasculares e o diabetes e apresenta vantagens consideráveis em 

relação a outras doenças, além das associadas com a obesidade. Seus efeitos 

benéficos sobre a síndrome metabólica estão regulados por mecanismos que vão 

mais além do controle de peso corporal excessivo. Quando associados à dieta, já foi 

demonstrado que a atividade física contribui para a perda de peso mais rápida, sem 

redução concomitante de massa magra e com menor índice de recidiva do aumento 

de peso (WHO, 2004; BARRETO et al., 2005; ROCHA et al., 2015). 

Uma revisão sistemática analisou estudos que propunham estratégias 

educacionais para prevenção de DM, HAS e obesidade. Dinâmicas de grupo, 

práticas de atividade física, educação nutricional, questionários, entrevistas, 

treinamento de pessoas e oficinas foram as principais estratégias de intervenção 

utilizadas. As intervenções comunitárias mais eficientes ocorreram sempre que a 

intervenção foi permanente ou mantida por longos períodos, e contou com a 

formação contínua de trabalhadores de saúde que tinham uma interferência 

constante dentro da população abrangida. Muitos estudos focalizaram suas ações 

em crianças e adolescentes, especialmente nos alunos, por serem mais 

influenciados por atividades educativas de prevenção, e o conhecimento adquirido 

por eles se difundiria mais facilmente à família e à sociedade (MACHADO et al., 

2016).  

Outro estudo demonstrou a efetividade da prescrição de caminhada, mesmo 

sem supervisão, por pelo menos três vezes por semana, por 30 minutos numa 

situação real de intervenção populacional. Houve redução do risco cardiovascular 

dos indivíduos que possuíam este risco aumentado, através da atuação na redução 

específica dos fatores de risco presentes (reduções significantes da pressão arterial 

sistólica e diastólica, colesterolemia total, circunferência da cintura e do índice 

cintura-quadril) (BEZERRA, 2013).  
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Já foi demonstrada redução da circunferência abdominal, índice de massa 

corporal, aumento do HDL colesterol e melhora na capacidade cardiovascular em 

pacientes sedentários com síndrome metabólica, após apenas doze semanas de 

exercício supervisionado (caminhar 40 a 50 minutos, três vezes por semana, 

atingindo 50 a 60% da frequência cardíaca de reserva) (COLOMBO et al., 2013). 

Estudos apontam que o gênero feminino é mais sedentário que o masculino, 

mesmo em crianças. Há ainda relação direta entre a obesidade, o “tempo de 

permanência sentado”, o comportamento sedentário e o uso excessivo de telas 

(televisão, videogame, computador) durante o dia (BENTO, 2016). Alguns estudos 

evidenciam um maior consumo de frutas, legumes e verduras por indivíduos do sexo 

feminino, de maior escolaridade, maior renda familiar, classes sociais mais elevadas 

e inseridas no mercado de trabalho (SILVEIRA et al., 2015).  

Deste modo fica clara a importância de bons hábitos alimentares e exercícios 

físicos rotineiros no controle e prevenção da obesidade. Está evidente também a 

urgência em se desenvolver estratégias duradouras e contínuas de educação em 

saúde, visando promover práticas saudáveis de alimentação e atividade física, visto 

que formam o pilar para controlar a obesidade e ainda trazem benefícios adicionais 

com relação a outras comorbidades.   
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3 JUSTIFICATIVA  

 

O presente trabalho consiste em um projeto de intervenção voltado ao 

controle da obesidade na população adscrita à equipe II da USF Martins Bonfim 

localizada no bairro Malembá, município de Candeias (Bahia), na qual foi 

identificada uma alta frequência de indivíduos obesos e com sobrepeso. Fato este 

que se relaciona com o difícil controle das comorbidades associadas (HAS, DM2, 

dislipidemia, entre outras) em alguns pacientes, podendo até mesmo ser 

responsável pelo aparecimento dessas comorbidades em outros pacientes. A 

população estimada pelo IBGE para o município foi de 89.301 habitantes em 2016. 

A área de abrangência em estudo é composta por cerca de três mil pessoas e 

apresenta grande vulnerabilidade socioeconômica. 

Após identificar a alta frequência de indivíduos obesos e com sobrepeso na 

população adscrita e, sabendo que obesidade está relacionada a diversas doenças 

que figuram entre as principais causas de morbimortalidade no Brasil e no Mundo 

(HAS, DM2, Dislipidemias, IAM, neoplasias, etc.), é mandatório que se pense em um 

modo de intervir neste problema.   

Apesar da carência de dados demográficos e indicadores de saúde nesta 

área, mesmo quando pesquisado em bases importantes como IBGE, SIAB e 

DATASUS, foi possível realizar um diagnóstico situacional a partir do contato com a 

população adscrita e da troca de informações entre os integrantes da equipe de 

saúde. Ficou evidente ao longo de um ano de acompanhamento da população como 

médico da equipe de saúde o grande número de indivíduos obesos e com 

sobrepeso, bem como o elevado número de casos de doenças crônicas não 

transmissíveis, principalmente HAS, DM2 e dislipidemia, inclusive em indivíduos 

jovens, o que nos permite inferir a alta prevalência e incidência destas comorbidades 

na área de abrangência. Além disso, foi observado que grande parte dos pacientes 

hipertensos e diabéticos de difícil controle apresenta algum grau de sobrepeso ou 

obesidade.  

Através dos dados coletados nas anamneses durante as consultas ficou claro 

que nesta população a obesidade não foge à regra e ocorre como um reflexo do 

sedentarismo e dos hábitos alimentares inadequados. De modo geral os pacientes 

referiram dieta pobre em fibras e micronutrientes (baixo consumo de vegetais, frutas 

e verduras), com elevado consumo de frituras, gordura animal, alimentos 
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industrializados, sódio e carboidratos refinados. Estes dois fatores também dificultam 

o controle pressórico, glicêmico e do perfil lipídico nos pacientes que já apresentam 

comorbidades, favorecendo desfechos desfavoráveis como Acidentes Vasculares 

Encefálicos (AVE) e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) (DUNCAN et al., 2012; 

PINHO, 2013; SILVEIRA et al., 2016). 

A intervenção será baseada em dois pilares, promoção da alimentação 

adequada e prática de atividade física, que se bem sucedidos contribuirão para o 

controle da obesidade, mas também atuarão como fatores independentes na 

redução do risco cardiovascular nos indivíduos com comorbidades. Além destes 

aspectos, uma intervenção bem sucedida trará benefícios econômicos tanto ao 

paciente individualmente quanto ao sistema de saúde, devido à redução em longo 

prazo no uso de medicações, na incidência de doenças cardiovasculares e 

internações. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Promover a consciência e o conhecimento geral acerca da influência da 

alimentação saudável, atividade física na promoção da saúde e bem estar, assim 

como do potencial positivo das intervenções de prevenção. 

 

4.2 Específicos 

 

 Promover ações de educação em saúde focadas na promoção da 

alimentação saudável e no estímulo à prática de atividade física rotineira; 

 Criar grupos permanentes de discussão sobre a obesidade para os usuários 

da USF; 

 Sistematizar o acompanhamento dos pacientes com obesidade de modo 

multiprofissional, integrando o apoio do NASF ao processo. 
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5 METAS  

 

 Iniciar as reuniões do Grupo de Discussão sobre Controle do Peso em março 

de 2017 e manter a frequência quinzenal das mesmas durante doze meses; 

 Integrar a participação do NASF em pelo menos uma reunião por mês do 

Grupo de Discussão sobre o Controle do Peso, ao longo de todo o projeto. 

 Alcançar redução do IMC e melhora dos controles glicêmico e pressórico nos 

indivíduos que participaram da intervenção, ao final dos doze meses; 

 Estabelecer um fluxo de atendimento para os pacientes com sobrepeso e 

obesidade, definindo a função de cada membro da equipe no processo, até a 

conclusão do presente trabalho. 
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6 METODOLOGIA  

 

Este trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica, que sustentou 

posterior elaboração do plano de ação para a USF Martins Bonfim do município de 

Candeias (BA) cujo problema a ser enfrentado é a alta frequência de obesidade na 

população. A fim de elaborar a proposta do plano de ação para o controle da 

obesidade na população adscrita à USF foram relacionadas três etapas: diagnóstico 

situacional, revisão bibliográfica e elaboração do plano de ação.  

Após o diagnóstico situacional e revisão bibliográfica referente ao tema foi 

elaborado um plano de ação para o controle da obesidade na população vinculada à 

USF, de acordo com os objetivos traçados. 

A intervenção consiste em um projeto de educação em saúde, visando 

conscientizar a população adscrita acerca da importância e dos benefícios de 

manter uma alimentação saudável e a prática rotineira de exercícios físicos, 

demonstrando o impacto desta rotina no controle da obesidade e demais 

comorbidades associadas, bem como seu impacto na qualidade de vida da 

população. Ao longo do processo os participantes serão capacitados a manter a 

rotina de alimentação e exercícios corretamente, mesmo sem supervisão direta dos 

profissionais. Ao mesmo tempo, ocorrerão reuniões periódicas com toda a equipe de 

saúde, para estabelecer uma avaliação contínua do processo associada a uma 

educação permanente dos profissionais, a fim de sistematizar a linha de cuidado aos 

pacientes obesos ou com sobrepeso. 

Será criado um "Grupo de Discussão sobre o Controle do Peso" (GDCP), 

aberto à comunidade, sempre conduzido por um profissional de saúde, podendo 

receber convidados para enriquecer o debate.  As reuniões iniciais visam transmitir 

aos participantes os objetivos deste projeto e as orientações básicas para a 

alimentação saudável e prática de atividades físicas. Esta atividade deve ser 

executada na forma de roda ou semicírculo, de modo a estimular a participação de 

todos os presentes, para enriquecer os debates. Será muito importante para a 

autoavaliação e aperfeiçoamento contínuo do projeto ouvir e registrar as dúvidas, 

demandas e comentários dos participantes acerca do tema. Este grupo se reunirá 

semanalmente no primeiro mês, a fim de aumentar a captação de participantes. A 

seguir serão mantidas reuniões quinzenais. O espaço a ser utilizado será a área 

interna da USF, propícia ao desenvolvimento de tal atividade. 
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De modo paralelo, a equipe de saúde se reunirá quinzenalmente no primeiro 

mês e, a seguir, mensalmente, em dias diferentes daqueles nos quais o GDCP irá se 

reunir. Nesta reunião a equipe irá discutir sobre o andamento do projeto, as 

demandas surgidas nas reuniões do GDCP. Este também será o espaço para 

formação continuada dos membros da equipe, podendo ser selecionados temas 

para discussão referentes ao projeto, a depender das dúvidas que surgirem. Este 

também é o momento de equalizar as orientações e sistematizar as condutas de 

todos os membros da equipe, de modo que o paciente seja orientado corretamente 

ao longo de toda a linha de cuidado. 

A equipe do NASF participará ativamente do projeto, contribuindo para o 

enfoque multiprofissional da abordagem. Por conta da disponibilidade do município, 

a equipe do NASF participará de apenas um encontro por mês, mediando o GDCP. 

Poderá ainda realizar atividades de sala de espera voltadas ao tema do projeto ou 

atividades externas no modelo "academia de rua", a depender das demandas que 

surgirem ao longo do projeto. 

Os pacientes com sobrepeso/obesidade terão o IMC calculado a cada três 

meses e deverá ser registrada em prontuário a participação no GDCP, para que 

possamos avaliar os efeitos da intervenção ao longo do processo. Pacientes com 

comorbidades (HAS, DM2, dislipidemia) já realizam o rastreio laboratorial de rotina 

preconizado pelo MS, trimestral ou semestral, a depender do quadro. Estes 

resultados também serão utilizados na análise dos resultados. 

O projeto terá a duração de doze meses. Após este período será feita uma 

análise dos parâmetros registrados nos prontuários dos participantes (peso, IMC, 

pressão arterial, glicemia de jejum, HbA1c, lipidograma) para identificar se houve 

melhora dos parâmetros antropométricos e/ou laboratoriais. Após este prazo será 

feito um levantamento dos resultados obtidos e, a depender da aceitação da 

comunidade e adequação da equipe poderá ser encerrado ou mantido de modo 

contínuo.  
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ETAPA 
MÊS/ANO 

03/17 
04/
17 

05/
17 

06/
17 

07/
17 

08/
17 

09/
17 

10/ 
17 

11/ 

17 
12/ 
17 

01/ 
18 

02/
18 

03/
18 

Grupo de 
discussão 

semanal Quinzenal 
Atividade física 
orientada 

 X  X  X  X  X  X  
Atividade 
eduçativa X  X  X  X  X  X  X 

Reunião de equipe quinzenal Mensal 
Pesagem e 
cálculo do IMC X   X   X   X    

Participação do 
NASF X X X X X X X X X X X X X 

Autoavaliação  X X X X X X X X X X X X X 
Análise 
Resultados             X 
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8 IMPACTOS ESPERADOS 

  

Através desta proposta de intervenção espera-se que a população participe 

ativamente do projeto, de modo a despertar o autocuidado e promover a adoção 

hábitos alimentares saudáveis, juntamente com a prática rotineira de atividade física. 

É fundamental que os participantes se apropriem dos espaços de discussão e 

exponham seus anseios, dificuldades, dúvidas e sugestões durante o andamento do 

projeto, para que o aprendizado tanto da equipe quanto da comunidade seja mais 

rico. É esperado ainda que com a melhora nos hábitos alimentares e o aumento da 

frequência de atividade física, ao final dos doze meses ou mesmo durante o 

processo, haja uma redução nos parâmetros de sobrepeso/obesidade dos 

participantes e da comunidade em geral, bem como um maior controle das 

comorbidades associadas, reduzindo a quantidade de medicações utilizadas e 

melhorando qualidade de vida dos participantes. Se a intervenção for bem sucedida, 

espera-se em longo prazo reduzir a incidência, o número de complicações, e 

internações relativas às DCNTs. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto não demanda grande quantidade de recursos financeiros para 

ser executado, mas é necessária a mobilização de grande parte da equipe, de modo 

organizado e contínuo. 

A unidade de saúde já conta com espaço interno que pode ser utilizado para 

reunião do grupo de discussão. Trata-se, portanto, de uma intervenção de baixo 

custo, mas com alto potencial transformador na comunidade. 

Seu impacto se dará principalmente na promoção da saúde e bem estar e na 

melhora da qualidade de vida da população, mas consequentemente trará ganhos 

financeiros ao sistema de saúde. 

Este projeto tem duração de doze meses, mas a depender dos resultados 

alcançados e do sucesso da intervenção deve ser considerada a possibilidade de 

transformar esta intervenção em uma rotina da equipe, a ser mantida de modo 

contínuo.  

Durante a elaboração do projeto ficou evidente a importância de fomentar 

novos trabalhos epidemiológicos a serem desenvolvidos na comunidade e no 

município, a fim de determinar de modo mais preciso a incidência e prevalência de 

sobrepeso/obesidade, HAS, DM2 e outras DCNTs. Estes dados são de grande valia 

no acompanhamento da população e no direcionamento das políticas públicas de 

saúde.  
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