
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIADEENSINODEPÓS

CENTRO DE CIÊNCIAS DASAÚDE
NÚCLEODEESTUDOSPESQUISAEEXTENSÃOEM 
EDUCAÇÃOPERMANENTEPARAOSUS(NUEPES) 

UNIVERSIDADE ABERTA DOSUS
CURSODEESPECIALIZAÇÃOEMSAÚDEDAFAMÍLIA

 

THAISSA

MAIS SAÚDE: UM PROJETO EDUCATIVO DE MUDANÇAS DOS HÁBITOS 
ALIMENTARES E PESO CORPORAL EM ADULTOS OBESOS DA UBS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
REITORIADEENSINODEPÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DASAÚDE 
NÚCLEODEESTUDOSPESQUISAEEXTENSÃOEM 
EDUCAÇÃOPERMANENTEPARAOSUS(NUEPES) 

UNIVERSIDADE ABERTA DOSUS 
CURSODEESPECIALIZAÇÃOEMSAÚDEDAFAMÍLIA

 ECOMUNIDADE 
 
 

THAISSA ILANA DOS SANTOS LIMA 

 

 

 

 

 

MAIS SAÚDE: UM PROJETO EDUCATIVO DE MUDANÇAS DOS HÁBITOS 
ALIMENTARES E PESO CORPORAL EM ADULTOS OBESOS DA UBS 

JOSÉ LUIS PINHEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO-PI 

2017 

 

GRADUAÇÃO  

NÚCLEODEESTUDOSPESQUISAEEXTENSÃOEM  
EDUCAÇÃOPERMANENTEPARAOSUS(NUEPES)  

CURSODEESPECIALIZAÇÃOEMSAÚDEDAFAMÍLIA 

MAIS SAÚDE: UM PROJETO EDUCATIVO DE MUDANÇAS DOS HÁBITOS 
ALIMENTARES E PESO CORPORAL EM ADULTOS OBESOS DA UBS 



 
 

MAIS SAÚDE: UM PROJETO EDUCATIVO DE MUDANÇAS DOS HÁBITOS 

ALIMENTARES E PESO CORPORAL EM ADULTOS OBESOS DA UBS JOSÉ 

LUIS PINHEIRO 

 

 

Thaissa Ilana dos Santos Lima 

 (Nutricionista, Curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade- 
UNASUS-UFPI) 

 

Francisca Miriane de Araújo Batista 

 (Tutora/Orientadora da Especialização em Saúde da Família e Comunidade - 

UNASUS-UFPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

MAIS SAÚDE: UM PROJETO EDUCATIVO DE MUDANÇAS DOS HÁBITOS 
ALIMENTARES E PESO CORPORAL EM ADULTOS OBESOS DA UBS JOSÉ 

LUIS PINHEIRO 

 

MORE HEALTH: AN EDUCATIONAL PROJECT OF CHANGES IN FOOD 
HABITS AND BODY WEIGHT IN ADULTS OBESOS UBS JOSÉ LUIS 

PINHEIRO 

 

MÁS SALUD: UN PROYECTO EDUCATIVO DE CAMBIOS DE LOS 
HÁBITOS ALIMENTARIOS Y PESO CORPORAL EN ADULTOS OBESOS DE 

UBS JOSÉ LUIS PINHEIRO 

 

1-   Thaissa Ilana dos Santos Lima – Nutricionista, Curso de Especialização em Saúde 

da Família e Comunidade- UNASUS-UFPI) Rua 13 de maio N 820 – União, Piauí, 

Brasil. Email:  thaissa_lima92@hotmail.com. Telefone: (86) 99447-3007. 

 

2- Francisca Miriane De Araújo Batista (Tutora/Orientadora da Especialização em 

Saúde da Família e Comunidade/UNASUS-UFPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thaissa_lima92@hotmail.com


 
 

RESUMO 
 

 Objetivou-se com o estudo elaborar um projeto de intervenção para reduzir o 
número de adultos com obesidade na Unidade Básica de Saúde de nome José Luis 
Pinheiro localizada no município de União - PI. O projeto de intervenção foi executado 
em três etapas: A primeira foi realizado o diagnóstico situacional, para tanto solicitamos 
as pessoas da comunidade para uma palestra de conscientização do problema que é 
obesidade hoje no Brasil e no mundo. Posteriormente foi realizada uma revisão de 
literatura em bases de dados eletrônicas como BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde) e 
SciELO (Scientific Eletronic Library Online) por meio dos seguintes descritores: 
obesidade, sobrepeso, saúde da família, fator de risco e prevenção. Na terceira etapa e 
última, com as informações do diagnóstico situacional e da revisão de literatura foi 
proposto um plano de ação para intervir na comunidade.  O problema selecionado com 
maior prioridade foi à alta incidência de obesidade nos adultos da comunidade. 
 

 

Palavras-chave: Obesidade; sobrepeso; saúde da família; prevenção 

 

ABSTRACT 
 

 The objective of this study was to elaborate an intervention project to reduce the 
number of adults with obesity in the Basic Health Unit named José Luis Pinheiro 
located in the municipality of União - PI. The intervention project was carried out in 

three stages: The first was the situational diagnosis, so we asked the people of the 
community for a lecture to raise awareness of the problem that is obesity in Brazil and 
in the world today. Later, a literature review was carried out in electronic databases such 
as BIREME (Virtual Health Library) and SciELO (Scientific Electronic Library Online) 
through the following descriptors: obesity, overweight, family health, risk factor and 
prevention. In the third and last stage, with the information of situational diagnosis and 
literature review, an action plan was proposed to intervene in the community. The 
problem with highest priority was the high incidence of obesity among adults in the 
community. 
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RESUMEN 
 
Se objetivó con el estudio elaborar un proyecto de intervención para reducir el número 
de adultos con obesidad en la Unidad Básica de Salud de nombre José Luis Pinheiro 
ubicada en el municipio de Unión - PI. El proyecto de intervención fue ejecutado en tres 

etapas: La primera fue realizada el diagnóstico situacional, para tanto solicitamos a las 



 
 

personas de la comunidad para una conferencia de concientización del problema que es 
obesidad hoy en Brasil y en el mundo. Se realizó una revisión de literatura en bases de 
datos electrónicas como BIREME (Biblioteca Virtual en Salud) y SciELO 
(ScientificEletronic Library Online) por medio de los siguientes descriptores: obesidad, 
sobrepeso, salud de la familia, factor de riesgo y prevención. En la tercera etapa y 
última, con las informaciones del diagnóstico situacional y de la revisión de literatura se 
propuso un plan de acción para intervenir en la comunidad. El problema seleccionado 
con mayor prioridad fue a la alta incidencia de obesidad en los adultos de la comunidad. 

 
Palabras clave: Obesidad; sobrepeso; salud de la familia; prevención 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A obesidade é uma doença 

caracterizada pelo acúmulo excessivo 

de gordura corporal e é considerado 

fator de risco para o desenvolvimento 

das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), são elas a 

hipertensão arterial, 

hipercolesterolemia, diabetes mellitus, 

doenças cardiovasculares e algumas 

formas de câncer. A obesidade está 

sendo considerada uma epidemia 

mundial, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS). 

 Por ser uma doença silenciosa, a 

obesidade chega sem que a pessoa se 

atente para seu início, trazendo 

inúmeras outras doenças como 

consequência e um completo transtorno 

para a pessoa e para a família, levando a 

submeter-se a um tratamento 

apropriado, e a uma completa mudança 

de atitude. A obesidade é um agravo 

multifatorial originado, na maioria dos 

casos, pelo desequilíbrio energético 

quando o indivíduo consome mais 

energia do que gasta (BRASIL, 2014). 

 No Brasil, segundo dados da 

última Pesquisa de Orçamentos  

Familiares (POF 2008-2009), 12,5% 

dos homens e 16,9% das mulheres eram 

obesos. Além disso, observou-se 

também um aumento contínuo de 

excesso de peso e obesidade na 

população de 20 anos ou mais, de 1974 

para cá (IBGE, 2010). 

 Melhora dos hábitos 

alimentares, associados à prática de 

atividade física contribui para a 

redução do risco de desenvolvimento 

das DCNT. De um modo geral, a 

alimentação saudável deve favorecer 

o deslocamento do consumo de 

alimentos pouco saudáveis para 

alimentos mais saudáveis, respeitando 

a identidade cultural alimentar das 

populações ou comunidades, bem 

como o hábito construído durante toda 

a vida do ser humano. Portanto, 

estratégias de educação nutricional 

devem ser planejadas e apresentadas 

aos grupos sujeitos a este tipo de 

intervenção, objetivando adequação à 

sua realidade para que assim estes 

novos hábitos sejam verdadeiramente 

aderidos. 

 Segundo Cercato (2004) na 

população brasileira em especial a 

obesidade está mais associada ao 



 
 

aumento da prevalência da 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes 

mellitus e hipertrigliceridemia, bem 

como a redução das concentrações de 

HDL. 

 O sobrepeso e a obesidade 

contribuem com o surgimento de 

doenças crônicas e incapacidades, 

afetando a saúde e a qualidade de vida 

do indivíduo e da sua família. A 

obesidade está associada com uma 

grande variedade de alterações no 

organismo,como:endócrinas,cardiovas

culares,gastrointestinais,pulmonares,o

rtopédicas,neurológicas,dermatológica

s e psicossociais 

(DINIZePROENÇA,2009). 

 A obesidade representa a mais 

importante desordem nutricional 

observada nos últimos anos, tanto em 

países desenvolvidos quanto naqueles 

em desenvolvimento. Fatores como 

sedentarismo e consumo de alimentos 

de alta densidade energética 

contribuem para o agravamento desse 

quadro. No Brasil, a obesidade como 

problema de Saúde Pública ainda é 

um eventorecente, porém vem 

aumentando de modo alarmante. 

Dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF2008/2009), realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), revelaram que o 

excesso de peso afeta 50,1% dos 

homens e 48% das mulheres, sendo 

que, desse grupo,1 2,4% dos homens 

e 16,9% das mulheres eram obesos 

(IBGE, 2010). 

 Essa realidade não é observada 

apenas a nível nacional, na UBS José 

Luis Pinheiro que fica situada em 

União no Piauí que será realizada essa 

intervenção, podemos observar no 

acompanhamento as famílias feitas 

pelo NASF e a ESF da região a 

grande quantidade de pessoas obesas, 

e em conseqüência disso são 

diabéticas, hipertensas ou 

hipercolesterolemia. 

 As maiorias destas mesmas 

com bastante tempo diagnosticadas 

com essas doenças, não possuem um 

mínimo de instrução possível para 

obter o controle na doença e 

diminuição dos sintomas. 

 Também o que encontramos é 

uma população com alto índice de 

sedentarismo, o que também agrava a 

situação de pacientes obesos, e o 

projeto de intervenção gira em torno 

disto, de reformular o cuidado desses 

pacientes para com essas doenças 

através de avaliação nutricional, 

intervenção nutricional associadas à 

prática de atividade física. 

 

JUSTIFICATIVA E 

RELEVANCIA 

 

 A obesidade é definida como o 

acúmulo de gordura corporal, 

resultando em excesso 

de peso, em decorrência desse fato a 

obesidade é considerada porta de 

entrada para outras doenças.  A maneira 

mais freqüentemente utilizada para 

quantificar a obesidade é por meio do 

IMC.  Indivíduos com IMC acima de 25 

kg/m² são classificados como 

portadores de sobrepeso e com IMC 

maior ou igual a 30 kg/m² são 

considerados obesos. (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2000)  



 
 

 Para a realização deste trabalho, 

foi feito um diagnóstico situacional da 

UBS José Luís Pinheiro, em que a 

obesidade se destacou como um fator 

bastante relevante por ter alta 

prevalência e por se tratar de uma 

doença que é fator de risco para outras 

patologias. Diante disso, a equipe 

identificou a necessidade de uma ação 

para o combate do excesso de peso em 

adultos dessa área coberta pela UBS por 

meio de um trabalho conjunto tanto pela 

equipe de saúde da família quanto pelos 

profissionais do NASF e  a comunidade. 

A equipe envolvida neste projeto pode 

auxiliar no controle desta doença por 

meio de ações de promoção de saúde 

que estimulem o melhor equilíbrio entre 

produção e consumo de energia e 

melhorem a qualidade de vida da 

comunidade. 

 

2 METODOLOGIA  

 

 Trata-se de um projeto do tipo 

intervenção, que será realizado junto a 

Unidade Básica de Saúde José Luis 

Pinheiro localizado no município de 

União-PI com o objetivo de se reduzir a 

quantidade de adultos com obesidade. 

 Reduzir a obesidade nos dias de 

hoje é um fator de conscientização a fim 

de prevenir e de alertar para este mal 

que já se instalou na sociedade e que 

tem seu crescimento aumentando a cada 

dia. Desta forma, a metodologia do 

presente trabalho foi organizada em três 

etapas que se deu da seguinte forma: 

 

 Primeiramente foi realizado o 

diagnóstico situacional, para tanto 

solicitamos as pessoas da comunidade 

para uma palestra de conscientização do 

problema que é obesidade hoje no 

Brasil e no mundo e conseguirmos 

aderência ao projeto, fizemos 

solicitações de exames para uma maior 

abrangência para o diagnóstico de saúde 

do grupo e avaliações antropométricas. 

 Em seguida foi realizada uma 

revisão de literatura em bases de dados 

eletrônicas como BIREME (Biblioteca 

Virtual em Saúde) e SciELO (Scientific 

Eletronic Library Online) por meio dos 

seguintes descritores: obesidade, 

sobrepeso, saúde da família, fator de 

risco e prevenção. 

 Por fim, com as informações do 

diagnóstico situacional e da revisão de 

literatura foi proposto um plano de ação 

para intervir na comunidade. O 

problema selecionado com maior 

prioridade foi à alta incidência de 

obesidade nos adultos da comunidade. 

Uma vez definidos os problemas e as   

prioridades, a próxima etapa será à 

descrição do problema selecionado. 

Uma revisão narrativa da literatura 

sobre a obesidade foi realizada. Para 

encontrar as evidências científicas 

atuais sobre o tema, realizou-se uma 

busca de artigos nas seguintes bases de 

dados: SCIELO e MEDLINE.  

 Os seguintes descritores foram 

utilizados na busca de artigos: 

sobrepeso, obesidade, exercício, estilo 

de vida, atenção primária à saúde. 

 

3 PLANO OPERATIVO DA 

INTEVENÇÃO 

 

3.1 OBJETIVO DA INTERVENÇÃO 

 



 
 

       O projeto Intitulado “MAIS 

SAÚDE”, compõem-se a partir da 

mobilização social para formação de 

grupos de caminhada e aulas de dança, 

bem como a conscientização da 

população de como é importante vencer 

a obesidade não somente para o controle 

desta, mas também para a prevenção de 

outras doenças crônicas não 

transmissíveis que se desenvolvem 

oportunamente em decorrência da 

obesidade, para tanto num prazo de 03 

meses foram realizados atendimentos a 

cada 30 dias por nutricionistas do NASF 

e atividades aeróbicas com educadores 

físicos semanalmente para alcançarmos 

os resultados esperados. 

 

3.2  PROPOSTA DE 

ACOMPANHAMENTO E GESTÃO 

DO PLANO 

  

 O acompanhamento ou mesmo 

monitoramento da intervenção tem a 

finalidade de designar os responsáveis 

para cada uma das operações, 

denominado gerente de operação. Além 

disso, define os prazos para a execução 

das mesmas. Esses aspectos são 

mostrados no quadro a seguir.

 

 

TABELA 1: POSPOSTA DO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO, 
UNIÃO-PI, 2017. 
 
 
 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

 
   Adultos obesos sem orientação específica sobre alimentação 
saudável. 
 
 

 
 

OBJETIVOS 

 
   Analisar as causas e das consequências da obesidade no grupo 
acompanhado. Melhorar o estado nutricional do grupo assistido, 
através de planos alimentares adequados pelo nutricionista e 
atividades físicas realizadas com educador físico, ambos voltados 
para perda de peso. 
 

 
METAS/PRAZOS 

 
   Melhorar o estado nutricional do grupo e das doenças associadas à 
obesidade em três meses. 
 

 
AÇÕES 

Consultas médicas, nutricionais e avaliações mensais. 
Realização de palestras sobre os hábitos alimentares saudáveis 
com enfoque na melhoria do estado nutricionais e melhoria de 
doenças associadas à obesidade. 

 
 

RESPONSÁVEIS 

 
    Nutricionista NASF, apoio do medico e do enfermeiro da ESF. 
Profissionais integrados na realização das palestras educacionais, 
orientação e conscientização. 



 
 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

 
Adultos obesos em situação de sedentarismo. 

 
OBJETIVOS 

Identificar a disponibilidade e limitações do grupo acompanhado pelo 
projeto. 
Adequar a prática de atividades físicas para o grupo. 

 
METAS/PRAZOS 

Melhorar e recuperar o estado de saúde dos indivíduos 
acompanhados, num prazo de três meses. 

 
AÇÕES 

Realizar palestras de conscientização da importância da atividade 
física no combate a obesidade.  
Formar grupos de danças aeróbicas e caminhadas durante a semana. 

 
RESPONSÁVEL 

 
Educadora física da equipe NASF. 

 
 

ACOMPANHA-
MENTO E 

GESTÃO DO 
PLANO 

 

 O plano será gerido e acompanhado pelo Secretário de Saúde, 
Coordenador do NASF, Nutricionista e Educador Físico (NASF), 
pelo Coordenador da Atenção Básica e profissionais da ESF.  
O projeto será incluído nos cronogramas do NASF e da ESF, e os 
profissionais destas equipes realizarão as ações do projeto 
semanalmente, desta forma o Coordenador da Atenção Básica 
verificará ao fim de cada mês se as atividades estão sendo realizadas. 
Os cronogramas serão organizados em conjunto (NASF e ESF), e os 
resultados acompanhados em conjunto também em reuniões 
marcadas previamente. 

FONTE: Elaborada pelo próprio pesquisador, União - PI, 2017.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Conclui-se, portanto, que a 

intervenção nutricional educativa mais 

intensiva por três meses e de caráter 

prático, produzirá efeito desejado na 

mudança de comportamento alimentar 

e na redução do peso corporal no 

grupo estudado, embora não seja 

possível constatar a permanência 

destas mudanças. 

 

É importante ressaltar que não existe 

uma forma exata e absoluta de 

dietoterapia para emagrecimento e 

tratamento da obesidade, para o 

sucesso da terapia nutricional há a 

necessidade da mudança no 

comportamento, nos hábitos 

alimentares inadequados e no 

aumento da atividade física. 
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