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RESUMO 

 

A obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde como um acúmulo 
anormal ou excessivo de gordura corporal que pode atingir graus capazes de afetar 
a saúde. Configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande 
desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. As mudanças nos hábitos de 
vida como adoção de uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas 
podem evitar a doença e prevenir outras doenças crônicas não transmissíveis. O 
plano de intervenção tem o objetivo de implementar ações para redução da 
obesidade na população de Palmeiras do Tocantins, visando elevar o conhecimento 
dos obesos sobre a doença e o controle da mesma, os fatores de riscos e as suas 
complicações. A população abordada sera formada por casos pré-existentes 
residentes na comunidade e casos novos que se encontrem em consulta médica e 
visitas domiciliares no período de setembro/2017 a janeiro/2018. Utiliza-se o método 
de Planejamento Estratégico Situacional (PES), em três etapas: diagnóstico 
situacional, revisão bibliográfica e elaboração do plano de ação. Espera-se que este 
plano de intervenção possibilite influenciar positivamente nos principais fatores de 
risco da obesidade e na diminuição da sua prevalência. O projeto de intervenção 
dirigido ao grupo de obesos permite abordar temas de interesse para melhorar o 
estilo de vida e, consequentemente, diminuir as doenças crônicas não 
transmissíveis. A educação em saúde é uma das estratégias que contribui para a 
diminuição do número de obesos e tem um papel fundamental no incentivo e apoio 
para assumir a responsabilidade no controle da obesidade. 
 

Palavras-chave: Obesidade. Educação em Saúde. Assistência à saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The obesity is defined by the World Health Organization (WHO) as an abnormal or 
excessive accumulation of body fat may reach degrees capable of affecting 
health. Configures today a worldwide epidemic, translating into huge challenge for 
health systems around the world. Changes in life habits as adoption of healthy 
eating, the practice of physical activities can prevent the disease and prevent other 
chronic non-communicable diseases. The intervention project aims to implement 
actions to reduce obesity in the population of Palmeiras of Tocantins, (TO), in order 
to raise the level of knowledge of the obese on the disease and the control of the 
same, the risk factors and the complications. The population of this study comprised 
of pre-existing community-resident cases and new cases in medical consultation and 
home visits in the period Set/2017-Jan/2018. Use the Situational strategic planning 
method (PES), are described in three steps: Situational diagnosis, review and action 
plan. It is hoped that this contingency plan allows positively influence on the main risk 
factors of obesity and decreased your prevalence. The intervention project aimed at 
the obese group allows to address topics of interest to improve the lifestyle and, 
consequently reducing the chronic non-communicable diseases. Health education is 
one of the strategy's that contributes to the reduction in the number of obese and has 
a fundamental role in encouraging and supporting to assume responsibility in the 
control of obesity. 
 

Keywords: Obesity. Health Education. Delivery of Health Care 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 Título 

           Intervenção comunitária para redução da incidência de obesidade na 

população adulta de Palmeiras do Tocantins. 

 

1.2 Equipe Executora 

 

 Anabel Madiedo Oropeza. Médico do Programa Mais Médico para o Brasil 

 Monaliza da Silva Moura. Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família 

 Maria Cicera Ferreira de Moraes. Técnico de Enfermagem  

 Jose Aparecido Almeida Damasceno. Agente Comunitário de Saúde 

 Meire Pereira de Albuquerque. Agente Comunitária de Saúde 

 Glaucia Cardoso Dias. Profissional de Educação Física na Saúde 

 Maria Lucia Holanda Lopes. Doutora em Saúde Coletiva. Universidade Federal 

do Maranhão 

 

1.3 Parcerias Institucionais  

 Núcleos de Apoio a Saúde da Família 

 Secretaria de Saúde 

 Secretaria de Educação 

 Setor financeiro da Prefeitura 

 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

              A obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que pode atingir graus 

capazes de afetar a saúde. O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma razão simples 

entre o peso e a altura que é freqüentemente usada para classificar a obesidade em 

adultos (OMS, 2002 apud BRASIL, 2003).  

              A Obesidade além de ser uma doença crônica é um fator de risco para 

outras doenças crônicas não transmissíveis. A obesidade e um problema maior de 

Saúde Pública, considerada pela OMS a epidemia silenciosa do século XXI. Doença 
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crônica, com enorme prevalência nos países desenvolvidos, afeta homens e 

mulheres de todas as raças e idades, e está associada a taxas elevadas de 

morbidade e de mortalidade, pelas suas repercussões metabólicas e 

cardiovasculares, de que pela sua importância e prevalência se destacam a diabetes 

e a hipertensão arterial. Deve‑ se sublinhar ainda, que, depois do tabagismo, a 

obesidade é atualmente aceita como sendo a segunda causa de morte possível de 

prevenção (BRASIL, 2011).  

            O número de trabalhos sobre a obesidade é crescente, permitindo uma 

melhoria do conhecimento sobre os fatores genéticos, metabólicos e ambientais com 

influência na gênese da doença. O arsenal de possibilidades de tratamento da 

doença tem também aumentado, nomeadamente com a disponibilidade de novas 

técnicas cirúrgicas e endoscópicas. Esta é, pois, uma patologia que deve ser 

prevenida e convenientemente tratada, devendo considerar se a sua prevenção e 

tratamento uma tarefa multidisciplinar (BRASIL, 2011).  

 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

           Justifica-se este estudo pela elevada prevalência de obesidade em nossa área 

de abrangência e a alta porcentagem de pacientes obesos que sofrem outras 

doenças incapacitantes pelas complicações da mesma. Em Palmeiras do Tocantins 

a prevalência da obesidade é preocupante pela quantidade de pessoas adultas com 

esta doença crônica não transmissível, sendo um dos principais problemas de saúde 

da comunidade.  

          A nossa UBS atende 525 obesos, ou seja, 12.7 % dos indivíduos cadastrados 

do total da população atendida pela unidade que é de 4120, segundo dados da 

Secretaria Municipal de Saúde. Muitos deles possuem outras doenças crônicas não 

transmissíveis associadas e algum grau de incapacidade até a prostração pelas 

complicações desta doença crônica. 

           A obesidade é um agravo multifatorial originado, na maioria dos casos, pelo 

dês-balanço energético, quando o indivíduo consome mais energia do que gasta, é 

definida como uma condição de excesso ponderal com um índice de massa corporal 

superior a 30 kg/m2, e um problema crescente de saúde pública. Esta condição 
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patológica de etiologia multifatorial e repercussões multiorgânicas afeta de forma 

significativa a sobrevida e qualidade de vida destes doentes (OMS, 1995 apud 

CORDEIRO; et al., 2010).  

            A intervenção do endocrinologista, do psiquiatra, do cirurgião, do psicólogo 

ou do especialista em nutrição, permite uma metodologia correta de atuação numa 

doença com origem multifatorial (MELCA, 2014).  

           O “preço” da obesidade não se reflete somente na saúde do obeso, mas 

também em toda a sociedade. Este enorme impacto na saúde pública e na saúde 

financeira dos países leva aos Ministérios da Saúde a aplicar medidas para o 

tratamento desta doença (BRASIL, 2011; BRASIL, 2012).  

           Segundo o Ministério da Saúde do Brasil o excesso de peso já atinge 52,5% 

da população adulta do país. Essa taxa, nove anos atrás, era de 43% o que 

representa um crescimento de 23% no período. Também preocupa a proporção de 

pessoas com mais de 18 anos com obesidade, 17,9%, embora este percentual não 

tenha sofrido alteração nos últimos anos. Os quilos a mais na balança são fatores de 

risco para doenças crônicas, como as do coração, hipertensão e diabetes, que 

respondem por 72% dos óbitos no Brasil (BRASIL, 2014; BLOG DA SAÚDE, 

OBESIDAD, 2015).   

           No Município Palmeiras do Tocantins a obesidade tem o mesmo 

comportamento no país e no mundo, sendo uma doença que se encontra em 

incremento nos momentos atuais na população adulta, conhecendo que ela constitui 

fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como as doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, e a Diabetes Mellitus tipo 2, é necessária a 

intervenção. 

           A Atenção Básica de Saúde (ABS) constitui o espaço fundamental na 

prevenção da obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis, (MAAO, 

2011; MONTEIRO, 2013), portanto a promoção da saúde apresenta-se como um 

mecanismo de proteção que pode ser praticado sistematicamente pelas equipes da 

ESF e como parte da responsabilidade da ABS na boa alimentação, a prática de 

exercícios físicos e na prevenção da obesidade. 

          O projeto de intervenção apresentado contará com os elementos necessários 

para melhorar a saúde da nossa população, o que representa a base deste trabalho. 

Além disso, como aspecto importante, conta com a participação da Equipe de Saúde 

da Família (ESF) e da própria população. É um plano onde o material humano de 
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saúde disponível é capacitado e o recurso principal é econômico. Além disso, vai 

contribuir para melhorar a saúde populacional, e se mostrar como um instrumento de 

trabalho importante para a equipe de saúde e para a gestão que, em conjunto, 

poderá realizar ações de saúde em relação à população mais vulnerável, ao 

apresentar fatores de risco e condições sociais que afetam a saúde, sendo este 

também de fácil reprodução.   

 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

           Implementar ações para redução da obesidade na população de Palmeiras 

de Tocantins. 

 

4.2 Específicos 

 

 Realizar atividades educativas sobre obesidade, complicações e mudanças 

no estilo de vida; 

 Criar um grupo de pessoas para realização de exercício físico; 

 Promover oficinas sobre alimentação saudável. 

 

 

5 METAS  

 

1. Estimular a redução da obesidade em 40% da população adulta do município 

em 12 meses. 

2. Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática de exercícios 

físicos habituais em 50 % da população com excesso de peso em 12 meses. 

3. Elevar os conhecimentos sobre a obesidade em 70% dos obesos em 6 

meses. 
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4. Despertar em 100 % dos gestores a importância de investimento em espaços 

próprios para a realização de exercícios físicos ao ar livre na comunidade em 

6 meses. 

 

 

6 METODOLOGIA  

 

          O presente plano foi realizado através de um plano de intervenção utilizando o 

método de Planejamento Estratégico Situacional (PES). Para o levantamento da 

literatura que possibilitou a elaboração do presente plano, foram usados os 

descritores: Obesidade e modificar estilos de vida, e as bases de dados utilizadas 

foram: Scielo (Scientific Electronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) 

e Google Académico. 

          Esta etapa de revisão serviu de base para a criação de um plano de ação para 

a Unidade Básica de Saúde (UBS), no Município Palmeiras do Tocantins, TO; cujo 

problema a ser enfrentado é o elevado número de pessoas adultas obesas como 

fator de risco para o aumento da incidência de DCNT como a Hipertensão Arterial e 

a Diabetes Mellitus tipo 2. 

         Além disso, as ações de prevenção e promoção para combater a doença são 

insuficientes e as consultas médicas têm enfoque diagnóstico e terapêutico, mas 

não preventivo. 

         Para elaboração do plano de ação visando orientações de promoção e 

prevenção para a obesidade, foram descritas três etapas: diagnóstico situacional, 

revisão bibliográfica e elaboração do plano de ação. 

         O diagnóstico situacional permitiu a observação da realidade do entorno a 

estudar e, a partir disso, a sugestão de propostas de melhorias. Após observação 

minuciosa dos hábitos de vida da população e a prevalência da obesidade, assim 

como a alta porcentagem de complicações por esta doença em nossa população, 

foram levantados dados relevantes sobre os fatores de risco que levam a obesidade 

entre os pacientes adultos obesos ou não, cadastrados na UBS Palmeiras do 

Tocantins, TO, no período de setembro/2017-fev/2018. Isto é feito pelo médico no 

momento da consulta sendo acompanhado em controles com uma periodicidade 

trimestral. Foram convidados a participar da intervenção todos os pacientes obesos 

do município já descrito. 
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Uma vez conhecidos os indicadores da obesidade em nossa área de abrangência, 

assim como os fatores de risco que mais influenciam nossa população, procura-se 

descobrir quais são as causas e conseqüências dos mesmos por meio da árvore de 

problemas. 

A formulação e priorização dos problemas é muito importante na 

implementação de um plano de intervenção: 

Árvore de problemas 

 Alto número de pacientes obesos com desconhecimento dos fatores de risco 

que levam à doença. 

 Prevalência elevada de obesidade, sem controle ou acompanhamento 

adequado. 

 Pacientes com sobrepeso e/ou obesidade e outras Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT) associadas. 

 Dificuldade na infra-estrutura para o desenvolvimento de atividades de 

promoção e prevenção. 

Identificação dos nós críticos 

Serão descritos em referência aos problemas mais críticos, as ações que 

serão realizadas e os recursos necessários para colocá-las na prática: 

 Insuficiente conhecimento dos pacientes sobre a doença: é importante 

lembrar que o grau de escolaridade da população é baixo. Neste problema, a 

ação a desenvolver é aumentar o nível de conhecimento populacional em 

relação à doença e os principais fatores de risco, a fim de torná-la mais 

informada. Serão feitas campanhas educativas na rádio local, distribuição de 

panfletos educativos que falem sobre a obesidade e seus fatores de risco; 

serão exibidos vídeos à população sobre o tema e a realização de palestras 

educativas no momento de acolhimento na UBS e também na comunidade. 

Os recursos necessários para levar a cabo estas ações serão os 

conhecimentos que tem cada membro da equipe de saúde, o poder 

organizacional e planejador da equipe e panfletos relacionados a obesidade, 

assim como a mobilização social e do gestor municipal de saúde. 

 Inadequados hábitos de vida: O procedimento a ser desenvolvido é realizar 

ações de educação em saúde para lograr mudanças nos hábitos e estilo de 

vida da população e dessa forma, diminuir a quantidade de pacientes com 
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fatores de risco que podem desencadear a doença em um momento 

determinado da vida ou prevenir complicações em pacientes já obesos. Para 

isto, a equipe pode realizar palestras e atividades físicas grupais, planejar 

caminhadas. Os recursos necessários serão o nosso grupo de colaboradores 

que são qualificados a exercer essas ações, e equipe do NASF (educador 

físico). 

 Ações de saúde insuficientes para evitar a aparição da doença e suas 

complicações: As ações a serem desenvolvidas são aumentar as ações de 

saúde para fazer busca ativa de pacientes com obesidade, realizar reuniões 

quinzenais com os profissionais da equipe para definir os fluxos de atenção 

aos pacientes com a doença e assim garantir um correto e sistemático 

acompanhamento em consulta, evitando assim as complicações; e aumentar 

a realização de atividades de promoção e prevenção em saúde. Os recursos 

necessários só dependem da capacidade organizacional que tem a equipe, 

da agenda de trabalho e da preparação individual de cada membro da em 

relação à obesidade. 

 
          O treinamento e capacitação dos membros da equipe de saúde serão feito 

quinzenalmente de forma escalonada para não interromper os serviços prestados na 

UBS e abarca temas como: obesidade, fatores de risco, complicações, mudanças de 

estilo de vida, dieta adequada, exercício físico, etc.  

          Para a realização das campanhas e palestras educativas, será feito um 

cronograma com as datas planejadas para a realização de ações de promoção e 

prevenção na comunidade, mostrando vídeos de promoção sobre hábitos 

alimentares incorretos, dietas adequadas, atividades físicas e outras ações de 

promoção e prevenção para a obesidade e suas complicações. 

Serão abordados os seguintes temas: fatores de risco e conseqüências para 

a saúde, maneira de evitar e prevenir os fatores de risco da obesidade, sua 

repercussão no organismo e na sociedade, mesmo assim as doenças relacionadas 

com a obesidade. 

Os recursos materiais necessários são providenciados pelo gestor de saúde 

(cartolinas, canetas, aparelho de data show), outros são os existentes na UBS: 

esfigmomanômetro, impressora, computador, prontuários dos usuários, mesa, 

cadeiras, balanças, etc. 
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O plano é viável por necessitar de baixo custo para execução, por ter a 

própria equipe de saúde da família envolvida nas ações, por ter apoio da gestão e 

por contar com equipamentos sociais existentes na área para realização de 

reuniões, dinâmicas e círculo de conversa. Além de ser viável, também tem grande 

relevância pelo fato de evitar sofrimento humano decorrente da obesidade. 

O trabalho será desenvolvido de forma simples para garantir o entendimento 

e compreensão dos envolvidos no projeto, desta forma sera usado material de 

projeção simplificado e de fácil acesso para a transmissão dos conhecimentos e 

conteúdos ao público envolvido que neste caso são os comunitários adultos obesos 

e a equipe de saúde. 

 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Mês 

09/2017 

Mês 

10/2017 

Mês 

11/2017 

Mês 

12/2017 

Mês 

01/2018 

Mês 

02/2018 

Treinamento e 

capacitação dos 

membros da equipe de 

saúde. 

x      

Atividades de promoção 

de saúde a grupos 

priorizados  

 x x x x  

Avaliação dos impactos 

esperados. 
     x 

Socialização do 

trabalho. 
     x 
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8 IMPACTOS ESPERADOS 

  

A capacitação da Equipe de Saúde da Família e da população sobre os 

fatores de risco da obesidade ira facilitar o entendimento desta doença e terá 

impacto positivo na saúde das famílias de nossa comunidade. 

A população será beneficiada por adquirir conhecimentos sobre fatores de 

risco e ações para modificar o estilo de vida para a prevenção da doença e assim 

reduzir as complicações, diminuir a morbidade e mortalidade desta doença, 

melhorando a qualidade de vida da população. 

Também haverá benefícios para o município, pois terá uma redução dos 

custos por medicamentos contra doenças associadas à obesidade e o número de 

atendimentos por DCNT será inferior.  

            O plano de intervenção dirigido ao grupo de obesos permite abordar temas 

de interesse para melhorar o estilo de vida e, conseqüentemente diminuindo as 

doenças crônicas não transmissíveis, como podem ser as cardiovasculares, 

cerebrais, renais, ósseas, entre outras, favorecendo reflexão em relação ao projeto 

de vida, relações familiares e sociais. 

            A capacitação da equipe de saúde e o desenvolvimento de ações 

permanentes de educação em saúde, com os obesos envolvidos no projeto, 

permitem diminuir o índice da obesidade, na Unidade de Saúde da Família da 

comunidade do município Palmeiras do Tocantins, TO. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que este plano de intervenção possibilite influenciar positivamente 

os principais fatores de risco da obesidade da população atendida pela ESF da UBS 

Palmeiras do Tocantins, TO. Lograr mudanças geralmente não é muito fácil, porem 

após obtenção de resultados positivos, gerados pela implantação do plano de ação 

proposto, ficaria evidente a importância das mudanças para o enfoque preventivo 

em saúde.  

Os resultados deste estudo sugerem o planejamento e a execução de 

políticas Públicas de Prevenção e Combate à Obesidade, como o objeto de reduzir a 

morbidade e mortalidade causadas por este agravo de saúde. Nesta ação é utilizado 

o método de intervenção. 
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A elevada incidência da obesidade é observada em adultos do Município 

Palmeiras do Tocantins, TO, associada a fatores de risco bem conhecidos tais como 

sedentarismo, e dietas inadequadas ricas em alimentos gordurosos e carboidratos.  

Considera-se que o plano de intervenção torna-se relevante no 

direcionamento das ações de saúde fazendo-se necessário o reconhecimento, por 

parte dos profissionais e gestores, sobre as crenças e os aspectos culturais que 

envolvem o comportamento em saúde tal como: a alimentação adequada da 

população, a prática de atividades físicas sistemáticas e o acesso e 

acompanhamento nas UBS. 

 A utilização do planejamento estratégico situacional permitiu a formulação 

de propostas baseadas em evidências do trabalho cotidiano que tem grande chance 

de serem resolutivas e de fácil aplicação na Atenção Básica de Saúde.  
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