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1-INTRODUÇÃO 

 

Meu nome é Yanet Llano Dupuy de nacionalidade cubana e graduada de Doutora 

em Medicina no ano 2004 da Universidade de Cienfuegos. Tenho 13 anos de experiência 

na Atenção Primaria de Saúde. Sou integrante do programa Mais Médicos para o Brasil 

desde o mês de julho 2016. Trabalho no estado Pará, município Tucuruí na ESF Santa 

Monica. 

Tucuruí é um município do estado do Pará e localiza-se na Mesorregião do Sudeste 

Paraense. Comporta a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira ( Usina Hidrelétrica 

Tucuruí) e a quarta do mundo. A estima populacional é aproximadamente de 108 885 

habitantes no ano 2016 (Brasil, 2016). 

O acesso à saúde inicia-se a partir da atenção básica que se constitui por 26 

Unidades Básicas com Saúde da Família. Estas unidades são o local onde o usuário 

recebe o primeiro atendimento, e ainda, são responsáveis pela prevenção e tratamento de 

doenças. No município em estudo existem programas direcionados à Saúde da Mulher e 

gestantes, Crianças, Saúde do Idoso, Hipertensão e Diabetes, Tuberculose e Hanseníase, 

assistência farmacêutica, Saúde Mental e Saúde Bucal. Por meio desses programas, da 

atuação da equipe médica, farmacêutica, de enfermagem e de assistência social e ainda 

pelos agentes comunitários são desenvolvidas ações de promoção e recuperação da 

saúde.  

A estrutura de atendimento à saúde da cidade oferece um serviço amplo e 

humanizado; a Estratégia de Saúde da Família está incluída na atenção básica e está 

presente em cem por cento das unidades, cada equipe de saúde da família tem a 

possibilidade de atender uma população de 2.500 a 3.000 usuários, em um território 

definido na cidade, diagnosticando os principais problemas de saúde das comunidades e 

traçando estratégias específicas para todas as regiões.  

A atenção básica é composta por unidades de saúde da família e unidades de saúde 

de modelo tradicional. Conta com 12 equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da 

família e todas as unidades possui saúde bucal. Tem 26 unidades de saúde da família, 1 

unidade pronto atendimento (UPA) e um Hospital Regional (HRT). Os serviços de saúde do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudeste_Paraense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudeste_Paraense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_Tucuru%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_Tucuru%C3%AD
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DPAS (Diretoria de Política e Ações de Saúde), estão distribuídos em: Centro de 

Especialidades Medica (CEM), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e um centro 

de referência de saúde da mulher.  

A equipe interdisciplinar realiza a abordagem de usuário dentro da família e da 

comunidade. Anteriormente à criação da ESF (Estratégia de Saúde da Família) no 

município, eram os agentes comunitários de saúde atuavam na linha de frente da saúde 

preventiva. Atualmente, a equipe é composta por médico (clínico geral), enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem e de seis a oito agentes comunitários de Saúde. 

O PSF (Posto de Saúde da Família) Santa Monica, está localizado no bairro do 

Santa Monica, onde o estende seu atendimento para outros bairros próximos e algumas 

ilhas entorno do Lago de Tucuruí com um total de 1350 famílias e 4050 habitantes 

atendidos, destes 987 são analfabetos. A área de abrangência tem 3 escolas e 12 Igrejas. 

A comunidade possui diversos aglomerados. Muitos moradores vivem em casas cedidas 

pelo Estado. Nesta área de atendimento, as doenças cardiovasculares e complicações de 

doenças endócrino-metabólicas são as causas de óbito, mas comum na região, havendo 

ainda aumento de incidência de câncer.  

 

Desta forma, este projeto foi desenvolvido com o título “Sobrepeso e obesidade em 

pacientes adultos do PSF Santa Mônica no município Tucuruí”. Com a realização deste 

estudo, foi elaborado um projeto de intervenção para identificar e intervir junto ao 

sobrepeso e obesidade em pacientes adultos do PSF Santa Mônica no município Tucuruí. 

Neste sentido, a escolha desta temática foi relevante devido à elevada incidência de 

pacientes obesos e com sobrepeso na área de abrangência onde o 51.3% da população 

adulta está acima do peso ideal e encontra-se entre os principais problemas de saúde da 

comunidade. Os participantes desta intervenção pertencem a um grupo de adultos com 

sobrepesos e obesos da área de abrangência do PSF e foram selecionados em consultas 

ambulatoriais, coletivas e domiciliares. 
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2-DISCUSSÃO DE CASO CLÍNICO 

 

Trata-se de uma família com baixo poder aquisitivo constituída por 3 membros, cujos 

nomes abaixo estão descritos e são fictícios: 

 

1- MDCG de 57 anos data do nascimento 22/04/1960 com história de HAS, 

Obesidade. Aposentado. 

 

2- NRDC (nome fictício), data do nascimento 14/08/1962, idade 55 anos; DM II, 

Obesidade. Dona de casa. 

 

3- JRDC (nome fictício)  de 28 anos, data de nascimento 02/05/1989 com 

história de saúde anterior, desempregada, filha de MDCG e NRDC 

 

A família mora em uma casa de madeira, em boas condições de higiene e com nível 

de instrução muito baixo. 

 

GENOGRAMA 

 (Nomes fictícios) 
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SUBJETIVO: MDCG de 57 anos, com diagnostico de hipertensão faz 10 anos e 

Obesidade. Leva tratamento com Captopril 25 mg 1 comprimido uso oral de 12/12 

horas de forma irregular, comparece as vezes a consulta para renovar sua receita. 

Ao interrogatório o paciente refere “dor de cabeça no momento, refere urina e 

cocó normal”, não apresenta tonteiras, não apresenta vontade de vomitar. Além 

disso, relata que nem sempre cumpre tratamento corretamente, pois às vezes não 

tem o remédio, nega perda de sono e peso. 

 Vacinação: influenza: 18/6/2015. DT adulto: 15/5/2010. 

 Hábitos tóxicos: fumante durante 20 anos, nega alcoolismo 

História familiar:mãe hipertensa, falecida. Pai diabético, falecido. 

Simbolos do
Genograma

Relacionamentos Familiar

1 

1 

1 Diabete, Obesidade

1 Obesidade, Hipertensão / Pressão Alta

1960

MDCG

58

1962

NRDC

55

1989

JRDC

28

Masculino

Feminino
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História psicossocial: paciente mora com sua esposa e filha. Vivenda de madeira, 

chão de lajota, agua corrente, vaso sanitário, não animais domésticos.  

OBJETIVO 

Ao exame físico se constata: 

Sinais Vitais: 

Temperatura:36°C 

P/A:160/100mmhg 

Manobra de Osler (sinal de Osler negativo). 

FC:90bpm 

FR:16irpm 

Medidas Antropométricas Peso:100 kg, altura:1,60 IMC:39 

Estado Nutricional: IMC > 30 kg/m²sc. Obeso  

 Circunferência abdominal: 105 cm. 

Mucosas: normocoradas e úmidas. 

 Aparelho respiratório: murmulho vesicular normal, frequência respiratória 16 

respirações por minuto.  

 Aparelho cardiovascular: batimentos cardíacos rítmicos, não sopros, Frequência 

cardíaca 96 por minuto. Pressão arterial 160/100 mmHg. 

 Abdômen: globuloso, brando depressível, não hepatomegalia, não dor á palpação 

RHA presentes e normais. 

 Tecido celular subcutâneo: edemas em membros inferiores até os tornozelos. 

Sistema Nervoso: não sinais de focalização neurológica. Força muscular 

conservada. 

Exame psicológico: nega perda da energia, desinteresse, choro ou insônia. 

Avaliação diagnostica (Registro orientado por problemas). Obesidade. Cefaleia. 

Hipertensão arterial descontrolada.  Edemas.  
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Plano de tratamento: Tratamento de urgência: repouso deitado em sala de 

Observação do posto. Captopril 25 mg. 1 comprimido uso oral. Observação por uma 

hora. Traz avaliação pressão arterial 150/90.  

Tratamento não farmacológico. Primeiramente recomendarem ao senhor  mudar o 

modo e estilo da vida dele. 

- Fazer exercício aeróbicos como: Caminhada diária por 30 minutos, montar bicicleta 

para chegar ao peso adequado 

- Dieta baixa de sal e gorduras, não maça, refrigerante. Incorporar frutas e verduras. 

Carnes magra. Sucos de frutas naturais.  

Tratamento de manutenção farmacológico: 

 Losartana potássica 50 mg 1 comprimido de 12/12h.  

Hidroclorotiazida 25 mg 7:00 am 

 AAS 100 mg 1 cp uso oral após almoço. 

Plano diagnostico: Indica-se hemograma completo, glicemia, colesterol total, HDL, 

LDL, Triglicerídeos, TGO, TGP, ureia, creatinina, ácido úrico. Potássio. TSH, PSA, 

Microalbuminúrica Urina. Eletrocardiograma. Ultrassonografia abdominal. Fundo de 

olho. ECG 

Plano educativo: Se explica a importância de realizar o tratamento farmacológico e 

não farmacológico para evitar descontrole e complicações desta doença. 

Assistir à farmácia básica para retirar os medicamentos prescritos.  

Indica-se incorporar a grupo de idosos que caminha cedo na manhã  

Plano de acompanhamento:  

Consulta de enfermagem para acompanhamento ao paciente com HAS. 

Consulta com Nutricionista. 

Mapeamento de PA diário durante 7 dias. 

Agenda-se em uma semana. 

Planejamento de visita domiciliar com agente comunitário de saúde. 
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3-PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

 

Há mais de um ano atuo na ESF Santa Monica do município Tucuruí, do estado 

Pará. A prática mais relevante que adotei na área das Dislipidemias, foi o direito aos 

cuidados de saúde integral, devido a desde que cheguei percebei que era um 

problema de saúde, tinha uma grão porcentagem de pacientes com Dislipidemias e 

obesidade na minha área de abrangência. 

          O excesso de peso configura um dos maiores problemas de saúde pública no 

Brasil e está relacionada a dislipidemia, importante fator de risco para doenças 

cardiovasculares.  Diversos estudos demonstram que há relação entre excesso de 

gordura corporal e risco de doenças, que são importantes causas de 

morbimortalidade, inclusive doenças cardiovasculares, que estão entre as primeiras 

responsáveis por mortes no Brasil e no mundo. (Revista Brasileira de Epidemiologia. 

2007) 

         Primeiramente, comecei a fazer o registro personalizado dos usuários maiores 

de 18 anos com dislipidemias que procuravam atendimento só para renovação de 

receitas e pra solicitar exames de Colesterol e Triglicerídeos pra controle, através do 

preenchimento de fichas individuais de controle, donde além de colocar dados de 

aferição de PA, peso , altura e IMC, também colocava dados pessoais como 

endereço, medicações utilizadas, data e quantidade de comprimidos prescritos, 

patologia(s) associada(s), dados laboratoriais  referentes aos  valores  de Colesterol  

e Triglicerídeos,  fatores de risco pra doença cardiovascular, assim como renda 

perca pita familiar e escolaridade. 

      A avaliação epidemiológica do perfil lipídico é uma ferramenta importante para a 

promoção de políticas de saúde que visam prevenir fatores de risco cardiovascular 

da população. (Sociedade Brasileira de Cardiologia.2002). Tendo em vista os 

grandes problemas que a obesidade e suas consequências representam a saúde, 

fizemos as ações com este grupo de pacientes pra melhorar sua qualidade de vida. 

 

      Os dados foram coletados por meio das visitas domiciliares e nas próprias 

consultas realizadas na unidade de saúde, donde também avaliávamos perfil 
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lipídico, estado nutricional por IMC, e circunferência abdominal. Solicitei as ACS a 

elaboração dum listado por micro áreas dos pacientes com dislipidemias, donde 

estavam incluídos os dados já mencionados; assim nós sabíamos a situação de 

nossa população com estes problemas de saúde, garantindo o atendimento dos 

mesmos e acompanhamento na unidade, que pra muitos deles seria o primeiro 

contato com a unidade de saúde, devido a que realizavam atendimento só nas 

consultas particulares, ou nos casos de alguns que nunca tiveram atendimento de 

nenhum  tipo. Por isso nosso empenho pra estabelecer estratégias de promoção de 

saúde pra diminuir a prevalência das Dislipidemias em nossa área de abrangência, e 

a prevenção de doenças crônicas. 

               

            Inicialmente os pacientes reclamavam por ter que agendar as consultas com 

antecedência e ter que aguardar o atendimento na sala de espera, muitos não 

gostavam faltar ao trabalho, porque descontavam seu salário,  reclamavam porque 

eram questionados sobre os estilos de vida e a alimentação, porque eram orientados 

pra fazer mudanças nos estilos de vida e a manter alimentação adequada; mas nós 

continuávamos nosso trabalho com apoio das ACS,  mesmo porque conhecemos  

que a maioria dos pacientes com dislipidemias, e obesidade era por causa 

secundária aos maus hábitos alimentares, e estilos de vida não saudáveis, porém 

muitos deles já sofriam doenças como HAS, e Diabetes Mellitus tipo 2, e outros com 

sequelas de AVC;  além disso porque a consulta médica é uma oportunidade para 

conhecer os usuários, identificar seus problemas e aplicar as intervenções 

necessárias de forma integral. 

         Depois de aumentar nosso trabalho diretamente com este grupo de pacientes, 

conseguimos ter um grupo de caminhadas e de ginástica que funciona três vezes 

por semana na unidade, além do grupo de gestantes, no qual foram incorporadas 

aquelas que foram identificadas com obesidade e dislipidemia, isso permitiu abordar 

questões específicas sobre a obesidade, dislipidemias e seus riscos pra saúde, a 

importância da pratica de atividade física regular, e como manter estilos de vida 

saudáveis. Também foram feitos encaminhamentos pra avaliação por Nutricionista, 

e hoje alguns deles ainda estão em acompanhamento.  
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         Mas os efeitos em longo prazo dessa prática evidenciaram bons resultados na 

melhoria da assistência desse grupo.  Portanto, conhecendo a população com 

dislipidemia da área em que atuo pude implementar ações como: identificação de 

pacientes obesos com doenças crônicas descompensadas, mulheres grávidas com 

dislipidemias, e obesidade, pacientes que nunca tiveram atendimento na unidade de 

saúde, situações de vulnerabilidade social, conflitos familiares, e encaminhamento 

pra avaliação por Nutricionista. Portanto deve-se prover o cuidado para as 

comorbidades clínica mais frequentes nessa população. 

 Ainda temos muito trabalho por fazer, pra diminuir a prevalência das dislipidemias, e 

prevenir o desenvolvimento das doenças crônicas; temos que continuar as ações de 

promoção de saúde, tendo em conta que estudos internacionais apontam a 

dislipidemia como um problema global. 
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4-VISITA DOMICILIAR  

 

As visitas domiciliares são de fundamental importância paras as ações de 

promoção e prevenção da saúde, através de uma equipe multiprofissional da 

Unidade Básica de Saúde, onde as mesmas são realizadas todas as quartas-feiras. 

Abaixo estão descritos os procedimentos de visitas onde os nomes dos pacientes e 

da agente de saúde são fictícios. 

Fomos recepcionados por ABDN (nome fictício), dona da casa, quem nos 

abriu o portão e nos levou até seu esposo seu CDN (paciente alvo ,nome fictício) 

Obs. Ao abrir o portão o cachorro da família saiu em desembalada correria para a 

rua. 

Paciente alvo, 65 anos, casado, obeso,cadeirante, com Hemiparesia direita em 

decorrência de acidente cérebro vascular (AVC) em abril do 2015, curso superior 

completo. Não trabalha, é pensionista do INSS. Possui 2 filhos adultos. 

Impressão do paciente sobre a sua situação de saúde. 

Expectativas: CDN  tem consciência de seu estado, por ser um paciente esclarecido, 

mas não aceita não poder falar adequadamente como era antes, nem poder 

caminhar, portanto fica deprimido. Está fazendo fisioterapia, e leva 

acompanhamento por Neurologista; a pesar de ficar triste conta com o apoio e 

carinho dos filhos, sendo que um mora com eles e com a esposa dele. 

QUEIXAS DO MOMENTO: A esposa do paciente  alega que o senhor CDN tem 

desenvolvido uma lesão na axila direita, com coceira intensa, causado pela 

imobilidade do braço, e máculas hipercômicas nas pernas, referidas pela esposa, 

além de Episódio Depressivo, devido á sequela de AVC, fato que impossibilita a fala 

e a locomoção, usando medicação continua. 

EXAME FÍSICO:  

Peso 89kg  Altura 166cm  IMC: 32.3  Paciente obeso 

corado,movimenta  com destreza o heme corpo esquerdo e a cabeça.  
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TRATAMENTO ATUAL: Faz uso de Hidroclorotiazida (25 mg) 1 cp pela manhã, 

Enalapril (10 mg) ½ cp de 12/12 horas, Atorvastatina 40 mg ao dia, Escitalopram 10 

mg ao dia, Donepezila 5 mg 1 cp ao dia, e Paroxetina 20 mg 1p cp ao dia, os 

medicamentos são administrado pela esposa; o CDN encontrava se na cadeira de 

rodas, na sala, ele recebeu nos com um sorriso no rosto, e tentando falar, mesmo 

que não consegue. 

CUIDADOR: A esposa dona ABDN, fica responsável de tudo, da sua higienização, e 

tem realizado muito esforço físico com ele, razão pela qual queixa- se de dor nas 

costas e nos ombros; seu   filho trabalha e fica o dia tudo fora de casa, mas é quem 

leva ele nas consultas, e pra fisioterapia. 

  

EXTRUTURA FAMILIAR: Residem no domicílio.  

Faz uso dos medicamentos acima citados fornecidos pela Neurologista e por 

sua médica de família, sendo que uma parte dos medicamentos ganha na unidade 

de saúde e outros na farmácia do estado. 

Perguntada se há outras necessidades e ABDN alegou necessitar dum cuidador, 

para lê ajudar, e para ela se ocupar de seus problemas de saúde, o filho que mora 

com eles é responsável pela alimentação da casa, e tem que manter seu trabalho. 

SITAÇÃO DE SAÚDE E DE VIDA: Pareceram-nos pessoas de poder aquisitivo 

razoáveis, observamos a existência de 1 carro na garagem, e o filho andava no seu 

para o trabalho, eles andam de carro quando precisam sair da residência. Recebem 

a visita da Agente Comunitária de Saúde KM (nome fictício) quem repõe os 

medicamentos.  

 ALIMENTAÇÃO: ABDN é a responsável pelo preparo do alimento da família, 

almoçam ao meio dia, e ás 19h jantam.  

Com relação ao horário de tomar medicamentos é perfeitamente compatível 8h e 

20h. 

FERRAMENTAS SOCIAS ENVOLVIDAS: Não recebem ajuda do tipo religiosa ou 

política. 
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DOMICÍLIO: Casa de alvenaria, piso em cerâmica, contendo 5 quartos, sala, 2 

banheiros social, cozinha e área de serviço. Quintal grande, o quarto é espaçoso, e 

o CDN  utiliza o banheiro próximo a seu quarto, quem ajuda a deitar e ir ao banheiro 

é a esposa dele . O estado de conservação dos ambientes é bom, devidamente 

limpo e o senhor faz uso de cadeira de roda. 

FONTES DE PRAZER DO PACIENTE: O CDN não tem atividades diárias 

prazerosas em  casa, pois ele fica deprimido pela impossibilidade de locomoção e o 

transtorno da fala, a pesar de que normalmente ele fica cercado da família, que 

apoiam- ló muito, e recebe constantemente amigos. 

METAS: Necessidade dum cuidador. A senhora solicita ajuda para ela se ocupar 

também de sua saúde, pois além da HAS, sofre de Depressão, e ultimamente tem 

apresentado fortes dores articulares. Plano de cuidados: Continuar com as visitas da 

Agente Comunitária de Saúde e a visita da médica mensalmente, porque é principal 

no cuidado, faze- ló sentir amado e importante no contexto social. 

PROBLEMAS CRÔNICOS: Obesidade, Hipertensão Arterial, Sequelas de AVC, 

Hipercolesterolemia Pura, Transtorno Depressivo. 

 

PROBLEMAS AGUDOS: Tinea Corporis.  Ceratoses Seborreica. 

A importância na detecção das doenças no paciente e acompanhamento 

contínuo buscando as soluções possíveis e a carência e demora nos 

encaminhamentos foi solucionada com a parceria feita com as clínicas das 

universidades locais que realizam atendimentos com especialistas em Fisioterapia, 

Psicogeriatria, Neurologia, Nutrição e Assistência social, dessa forma solucionamos 

rapidamente as consultas para melhorar a qualidade de vida e a recuperação do 

paciente. 

A visita domiciliar é atualmente um instrumento essencial para a prática das 

ações no nível primário de assistência à saúde, em especial, na Estratégia Saúde da 

Família, voltada para os usuários que por sua condição de saúde precisam ser 

atendidos no domicilio, aguardando a melhoria da qualidade de vida desta 

população que exigem uma atenção diferenciada. 
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As visitas são realizadas em conjunto pelos integrantes da equipe 

participando o ACS que é o profissional que conhece e fica mais em contato com a 

família, a enfermeira que coordena as ações de saúde a ser desenvolvida com o 

paciente e com o médico que durante a visita brinda as orientações necessárias, 

indica a terapêutica e cria um espaço de intercâmbio com os cuidadores para o 

esclarecimento e dissipação de dúvidas e outras questões, com o objetivo de evitar 

situações que com frequência acontecem e entorpecem o cuidado e a recuperação 

do paciente, como são: o não cumprimento das indicações médicas por negligencia 

dos cuidadores o por falta de recursos financeiros, fazer transferência de toda a 

responsabilidade a equipe de saúde ou ao cuidador, sobrecarregando o trabalho do 

mesmo. 

 Nestes casos é importante explicar qual é a função e a limitações da equipe 

de saúde e ressaltar que deve ser um trabalho em conjunto e compartilhado entre a 

família e o cuidador desde o ponto de vista prático e financeiro, pois o bem-estar do 

paciente é responsabilidade de todos os membros da família. Também é importante 

prestar atenção ás demandas do cuidador que geralmente descuidam sua saúde ou 

podem apresentar doença psiquiátricas devido ao estresse, sobrecarrega de 

trabalho ou pela não aceitação da morte do paciente e suas circunstancias. 

Nos casos que precisam de um atendimento especializado, sistemático e 

contínuo são avaliados e atendidos pelo programa Melhor em Casa que funciona 

perfeitamente no município e constitui uns dos aspectos positivos na atuação com 

os usuários da visita domiciliar. 
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5-REFLEXÃO CONCLUSIVA.  

 

Quando penso e reflito sobre minha trajetória no curso de especialização, 

posso dizer que tive um bom aproveitamento dos conteúdos, pois a través das 

aulas, artigos e atividades dos módulos aperfeiçoei minhas habilidades, me atualizar 

sobre protocolos e colocar em pratica todo este conhecimento. O mais relevante foi 

em relação à mudança no aspecto profissional nas questões de organização de 

ações, com maior iniciativa e participação nas reuniões da equipe. 

Outra mudança importante foi em relação ás condutas no acompanhamento 

de pacientes com doenças crônicas como Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, 

Obesidade e Saúde Mental.  

Quando iniciei meu trabalho na ESF Santa Monica, há pouco mais de um ano, 

os prontuários tinham pouquíssimas ou nenhuma informação sobre os usuários, pois 

os anteriores médicos só registravam a queixa principal e a conduta de modo 

sucinto. 

Comecei a coletar mais dados nas consultas e exigir o modelo SOAP para 

registro das informações que consiste na queixa principal e história da doença atual 

(Subjetivo), exame físico (Objetivo), hipóteses diagnósticas (Avaliação) e conduta 

(Plano terapêutico). Coloco a lista de problemas e a conduta para cada problema 

para ter seguimento longitudinal do caso.  

Outra mudança relevante que aprendi no curso foi quanto á adoção   das 

consultas programadas na minha agenda profissional. Na minha ESF antes só tinha 

atendimento para Hipertensão e Diabetes, mas na atualidade minha agenda está 

organizada para atendimento de grupos de idosos, saúde da mulher, pré-natal, 

saúde do homem e grupo de lactantes; esta organização facilitou meu trabalho, pois 

hoje a população sabe que as consultas são programadas, sendo 2 vagas para 

atendimento de urgência, e não se limitam à demanda espontânea, assim 

cumprimos nosso objetivo que é a promoção de saúde e a prevenção de agravos. 

O desenvolvimento de meu trabalho durante o tempo das aulas de 

especialização foi transformado em estreita relação com a reflexão dos casos 
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clínicos empregados, enriquecendo nossa experiência sobre os modelos práticos 

usados, baseados no ensino polêmico. 

Cada um dos casos clínicos estudados refletia em alguns momentos a nossa 

realidade vivenciada no dia a dia, as dificuldades, as fragilidades e deficiências de 

atendimento e de resolutividade de problemas. Achei muito às revisões de medicina 

baseada em evidencias, e emprego de algoritmos que dão maior agilidade nas 

consultas médicas, além dos artículos sobre psicoterapia incluídos. 

Por fim, com este curso de Especialização em saúde da família tive a possibilidade 

de trocar conhecimentos com os participantes, pensamentos, ações que estava 

desenvolvendo e os resultados que estavam sendo obtidos; também me ajudou no 

crescimento profissional a aperfeiçoar no dia a dia as minhas condutas técnicas, nos 

meus atendimentos com meus pacientes, e formando vínculos, aprendi a interagir 

com a equipe, pactuando ações e atuando no processo de planejamento e 

organização do serviço. 

Agradeço pela possibilidade de ter vindo para o Brasil, e sonho com um futuro 

melhor, onde todas as iniciativas deste curso sejam implementadas, assim como 

políticas de saúde sejam estabelecidas, e nós consigamos melhorar de forma 

inesquecível e meritória a saúde do povo brasileiro. 
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RESUMO 

 

O sobrepeso e a obesidade representam um grave problema de saúde pública no 

mundo que se agrava cada vez mais. Além dos danos causados à saúde a 

obesidade uma vez, que, contribui para a carga global de doenças crônicas e 

incapacidades, leva a um aumento substancial na utilização dos recursos da saúde. 

É necessária a implementação de medidas objetivas para combatê-la, diminuindo a 

morbidade e mortalidade por doenças crônicas. Com a realização deste estúdio 

pretende-se elaborar um projeto de intervenção para identificar e intervir junto ao 

sobrepeso e obesidade em pacientes adultos do PSF Santa Mônica no município 

Tucuruí no período de fevereiro até dezembro ano 2017. Será realizado um 

diagnóstico nutricional inicial dos participantes realizado a traves das consultas 

médicas de avaliação integral. Posteriormente serão desenvolvidas ações 

continuadas de educação, atividade física, diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento com monitoramento sistemático. Se espera com este trabalho 

aumentar as atividades de promoção da  saúde que permitam melhorar a qualidade 

de vida dos pacientes sobrepesos e obesos da área. 

Palavras-chave: Obesidade; Sobrepeso; Promoção.   
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INTRODUÇÃO 

 

O excesso de peso é um assunto que desperta interesse desde a 

antiguidade. Ser gordo foi visto como um sinal de saúde e prosperidade, naquela 

época, pois a fim de manter as necessidades mínimas de sobrevivência e se 

proteger contra as doenças, era preciso garantir uma ingesta energética favorável 

(KRUSE, 2012). 

A pessoa obesa tem também alta probabilidade de desenvolver vários 

distúrbios de ordem psicossocial, tais como: depressão, transtornos de ansiedade e 

alteração de imagem corporal (Barbieri 2012)  

Os principais fatores causadores da obesidade apontados pela revisão de artigos 

científicos são: sedentarismo e alimentação inadequada sendo respectivamente 

82,66%; fatores genéticos 30,6%; nível socioeconômico 30,6%; fatores psicológicos 

21,3% e os fatores demográficos com 16%(BARBIERI, 2012). 

Vários estudos fazem referência à situação atual da prevalência da obesidade no 

mundo. Em 2008, 1,5 bilhões de pessoas no mundo sofriam de sobrepeso (NISSEN, 

2012). Estatísticas de 2012 apontam que 2.8 milhões morrem a cada ano como 

resultado dessa epidemia (DUARTE, 2014; NISSEN, 2012).   

No Brasil, uma pesquisa realizada em 2004 mostrou que a obesidade afetava 

8,9% dos homens e 13,1% das mulheres adultas do país. Em 2009, a pesquisa 

realizada pelo Ministério da Saúde, revelou um aumento da obesidade entre os 

brasileiros, com maior índice entre as mulheres (13,6%) do que entre os homens 

(12,4%), mostrando que aproximadamente 13% dos adultos são obesos (NISSEN, 

2012). 

     Todo dia surgem notícias sobre a necessidade de praticar atividade física e 

alterar os comportamentos alimentares, como forma de melhorar a qualidade de 

vida. Porém, neste domínio, a informação por muito pertinente que seja não é 

suficiente para provocar a mudança de hábitos e a adoção de novos 

comportamentos. 

      Ao considerarmos os danos à saúde, e o quanto a obesidade contribui para a 

carga global de doenças crônicas e incapacidades, levando a um aumento 
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substancial na utilização dos recursos de saúde com elevados custos econômicos, 

faz-se necessária a implementação de medidas objetivas para seu combate, através 

de ações da Estratégia Saúde da Família (ESF), diminuindo a morbidade e 

mortalidade por doenças cardiovasculares. 

     Na área de abrangência de nossa Equipe de Saúde da Família do PSF Santa 

Monica o 51.3% da população adulta está acima do peso ideal. A prevalência de 

obesidade nesse grupo é mais elevada nas mulheres com 15.6% e nos homens 

13.2% com estilos de vida não saudáveis. Esta situação reforça a necessidade de 

desenvolver ações para diminuir o risco de complicações nestes pacientes. No 

trabalho vai ser proposto um plano de ação para diminuir a incidência de obesidade 

em pacientes neste grupo populacional.  
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PROBLEMA 

 

Não existem estudos sobre o sobrepeso e a obesidade nesta comunidade e 

constitui um problema de saúde de nossa Unidade Básica. A pesar de ofertar 

atendimentos de promoção de saúde e prevenção de agravos, ainda temos 

dificuldades com o modelo biomédico prevalente, a maioria das pessoas procuram a 

unidade só quando estão doentes.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

        A Unidade Básica de Saúde da Família PSF Santa Monica tem uma cobertura 

populacional de 4050 distribuídas em 1350 famílias. Entre os principais problemas 

de saúde temos a prevalência de sobrepeso e obesidade na população. 

       A caracterização da área de abrangência foi realizada através de visitas 

domiciliares onde, tornou-se possível identificar os problemas e necessidades da 

população.  

      O trabalho proposto é exequível visto que atende às necessidades da 

população, é importante para a saúde pública, os atores envolvidos são favoráveis à 

sua execução, haverá apoio da comunidade, e corresponde-se com os planos e 

políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) e os interesses do governo brasileiro. 

Existem os recursos humanos e as tecnologias apropriadas para desenvolver o 

plano de ação e sem custos para a sua execução. 

       Este estudo poderá contribuir para a promoção da qualidade de vida, norteando 

a direção de ações de intervenção e elaboração de estratégias mais efetivas para a 

prevenção do sobrepeso e da obesidade nessa população. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

• Identificar e intervir junto ao sobrepeso e obesidade em pacientes adultos do   

PSF Santa Mônica no município Tucuruí. 

4.2 Específicos 

• Realizar uma avaliação inicial dos pacientes adultos com sobrepeso e 

obesidade. 

• Desenvolver ações de saúde para melhorar o conhecimento da população em         

estudo sobre o sobrepeso e a obesidade. 

• Realizar um diagnóstico nutricional final dos pacientes.  
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 REVISÃO DE LITERATURA  

         O sobrepeso e a obesidade representam um grave problema de saúde pública 

em todo o mundo que se agrava cada vez mais (BARBIERI, 2012; FIGUEREDO, 

2008; OMS, 2012; ROCHA, 2012; VAGETTI, 2012). Por sua prevalência, a 

dificuldade no controle e o elevado índice de reincidência, têm sido classificados 

como a epidemia do século vinte e um. (ROCHA, 2012). 

          Na literatura, a obesidade é descrita como presumivelmente a enfermidade 

metabólica mais antiga da existência humana (ROCHA, 2012). É definida como 

distúrbio do metabolismo energético, considerada uma doença crônica, complexa e 

de etiologia multifatorial. Está influenciada por fatores genéticos, metabólicos e 

fisiológicos, no entanto, é também determinada por fatores como: ambientais, 

psicológicos, comportamentais, entre outros (ABBES, 2011; PEREIRA, 2011, SILVA, 

2014) 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tais como diabetes, doenças 

respiratórias, doenças renais, cardiovasculares, neuropsiquiátricas e hipertensão 

arterial estão diretamente relacionadas ao maior número de mortes nos países 

industrializados e nos emergentes (DUARTE, 2014; OMS, 2012). 

Entre as principais causas das DCNT, além de fatores relacionados a hábitos 

e estilo de vida, como má alimentação, sedentarismo e tabagismo, se destaca a 

obesidade (DUARTE, 2014). 

Essa condição de risco à saúde, capaz de atingir praticamente todas as 

idades e grupos socioeconômicos (Vagetti, 2012) tem sido alvo de muitos 

questionamentos na comunidade científica, entre os profissionais de saúde, 

principalmente por afetar a qualidade de vida devido às comorbidades a ela 

associadas (Rocha, 2012), ocasionando elevadas taxas de morbidade e 

mortalidade, principalmente por doenças crônicas não transmissíveis e desordens 

musculoesqueléticas (VAGETTI, 2012). 

         Tendo em vista que a obesidade é considerada fator de risco para várias 

patologias, e em especial as denominadas DCNT, mostra-se como uma ameaça 

para a saúde por propiciar o surgimento cada vez mais precoce de doenças, em 

particular as cardiovasculares e metabólicas, como hipertensão, dislipidemias, 
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infarto agudo do miocárdio e diabetes tipo II, além de diversos tipos de câncer como: 

cólon, mama, rins, vesícula biliar e endométrio (BARBIERI, 2012; BRASIL, 2011; 

NISSEN, 2012; ROCHA, 2012; SILVA, 2014). 

          A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores 

problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que, em 2025, cerca de 2,3 

bilhões de adultos estejam com sobrepeso; e mais de 700 milhões, obesos. 

(OPAS/OMS,2016). 

         Atualmente vem-se acrescentando uma série de conhecimentos científicos 

referentes aos diversos mecanismos pelos quais se ganha peso, demonstrando 

cada vez mais que essa situação está relacionada com diversos fatores e constitui 

um problema mundial. Independentemente dos fatores que podem ocasiona-lo o 

ganho de peso está sempre associado a um aumento de a ingesta alimentar e a 

uma redução do gasto energético correspondente a essa ingesta. O aumento da 

ingesta pode ser decorrente da quantidade de alimentos ingeridos ou de 

modificações de sua qualidade, resultando numa ingesta calórica total aumentada. O 

gasto energético, por sua vez, pode ser dependente de uma série de fatores clínicos 

e endócrinos, incluindo doenças nas quais a obesidade é decorrente de distúrbios 

hormonais (WESCHENFELDER, 2012).  

Com o aumento da oferta de alimentos e a melhoria dos instrumentos de 

trabalho, como a mecanização e a automação, consequentes da modernização e da 

Revolução Industrial, ocorreram modificações no padrão alimentar com maior 

consumo de alimentos de alta densidade energética, aumento do consumo de 

alimentos altamente calóricos e ricos em gordura sal e açúcar porem, mas pobres 

em nutrientes. Esta situação, associada aos avanços tecnológicos mudanças nos 

meios de transporte e aumento da urbanização contribuem para o aumento do 

sedentarismo, e estão sendo responsabilizadas pelo aumento de peso da 

população. Por isso, a obesidade foi definida como a doença da civilização ou 

síndrome do novo mundo (KRUSE, 2012) 

As ações da equipe diariamente visam identificar os principais problemas de saúde 

de nossa comunidade, definir as intervenções eficientes e eficazes através dessa 

ferramenta que sem dúvida alguma, é o planejamento participativo. 
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Seu objetivo é envolver a população na identificação das suas necessidades e 

também os atores sociais - autoridades municipais organizações governamentais e 

não governamentais que controlam recursos para o enfrentamento dos problemas.    

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um projeto de intervenção que vai ser realizado na Unidade 

Básica de Saúde Santa Monica no período de fevereiro até dezembro ano 2017, 

utilizando como espaços físicos: sala de consulta, a sala de reuniões da Unidade, os 

domicílios e espaços diversos da área de abrangência como a Praça central, o 

Centro Poliesportivo, Quadras e a própria comunidade. 

A elevada prevalência de sobrepeso e obesidade nos pacientes adultos 

tornou-se um importante problema de saúde, sendo assim, vai ser elaborado um 

projeto de intervenção para diminuir sua prevalência nestes pacientes. 

O estudo sobre o sobrepeso e a obesidade vai ser realizado na atenção 

primaria da saúde, no intuito de sumarizar as práticas de exercício físico, o controle 

do peso corporal e a alimentação saudável, e elaborar medidas intervencionistas 

para diminuir estes problemas de saúde no PSF Santa Monica. 

A equipe de saúde será a principal responsável pela execução das ações 

propostas no plano, bem como seu planejamento e avaliação periódica, com 

compromisso, clareza e responsabilidade.  

Os participantes desta intervenção serão um grupo de adultos sobrepesos e 

obesos da área de abrangência do PSF, sendo 73 pacientes. Eles vão receber seu 

diagnóstico nutricional mediante consultas medicas onde será avaliado o peso, 

altura Circunferência abdominal e será achado seu Índice de massa Corporal (IMC = 

peso (Kg)/ altura(m2) também receberão as informações necessárias sobre a 

obesidade como doença e fator de risco de outras doenças crônicas não 

transmissíveis, assim como sobre os benefícios da alimentação saudável, a prática 

de exercícios físicos e o controle do peso corporal. Além disso, vão participar de 

caminhadas e passeios recreativos que incentivem o movimento e a motivação para 

atividade física, com a participação de todos os membros da equipe em trabalhos 
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coletivos, de grupos e da comunidade. Também vão receber tratamento e 

acompanhamento nutricional por nossa equipe de saúde da unidade básica e pela 

nutricionista do município.  

 

Serão usados como critérios de inclusão:  

• Pacientes adultos com sobrepeso ou obesidade, residentes na área de 

abrangência da PSF e que não pretendam mudar de bairro no período de um 

ano. Pacientes que desejam participar do projeto. 

• Tendo em conta a classificação do estado nutricional para adultos (20 a 60 

anos) (BRASIL, 2014). 

•  

Sobrepeso: IMC >25 e< 30 kg/m2 

Obesidade: IMC > 30 kg/m2 

 

          Serão usados critérios de exclusão: 

• Adultos com sobrepeso ou obesos portadores de patologias graves ou 

doenças mentais.  

• Pacientes adultos com diagnóstico nutricional normal (peso corporal 

normal). 

• Pacientes que não desejam participar no projeto. 

O projeto dará início em fevereiro do ano 2017 com a implementação de 

estratégias, ações dinâmicas e comunicativas. O estudo é composto de uma 

intervenção e um componente prospectivo, para o diagnóstico nutricional dos 

pacientes. Será constituído de três etapas.  

Etapa 1: Diagnóstico nutricional inicial que será feito em consultas médicas 

onde será avaliado o peso e altura e será achado seu Índice de massa Corporal 

(IMC = peso (Kg)/ altura(m2). 

Etapa 2: Ações continuadas de educação, promoção a saúde, atividade física, 

diagnóstico, tratamento e acompanhamento com monitoramento sistemático.   
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Etapa 3: Diagnóstico nutricional final e avaliação dos resultados da 

intervenção. 

Desenvolvimento do estudo: 

Inicialmente vai ser apresentado o projeto a Secretaria Municipal de Saúde, 

vai ser realizada uma reunião com os profissionais da equipe de saúde para explicar 

a proposta e vai ser feito o treinamento da equipe.  

Depois do lançamento do projeto, vai ser feita a busca ativa dos pacientes 

adultos, sobrepesos e obesos que participarão no projeto. Vai ser solicitado o 

consentimento informado para participar no estudo.  

No começo do estudo vai ser feito o diagnóstico nutricional dos participantes 

no projeto, realizando: avaliação antropométrica, dietética, clínica, laboratorial e 

psicossocial. Em consultas ambulatoriais, coletivas e domiciliares.  

Serão desenvolvidas ações contínuas de educação e promoção da saúde, na 

sala de reunião do posto de saúde, espaços públicos e nos domicílios; fazendo 

palestras, demonstrações, depoimentos, apresentação de vídeos, dinâmicas de 

grupos, entregando panfletos educativos; em consultas individuais e grupos 

educativos (grupos fechados e abertos), com os seguintes temas: O que é 

sobrepeso e obesidade? O sobrepeso e a obesidade são doenças crônicas? A 

obesidade como fator de risco para outras doenças. Como posso ficar no peso 

ideal? Ações de incentivo à alimentação saudável. Alimentação na fase adulta: 

Mulheres e homens. Recomendações alimentares para enfermos crônicos: 

hipertensos, diabéticos; Obesidade na gestação. Mulheres na menopausa e 

obesidade nutrição e atividade física. 

Vai ser promovida a prática de atividade física e o controle do peso corporal 

no posto de saúde, domicílios e academias. Em consultas individuais, e grupos 

educativos (grupo de sala de espera, grupo fechado, grupo aberto). Vai ser 

incentivada a organização de passeios culturais e a motivação para atividade física 

assim como as caminhadas e passeios recreativos, buscando o movimento e a 

criação de grupos para fazer caminhadas na área para caminhadas da comunidade.  

Os pacientes vão ser acompanhados, nas consultas de três em três meses e 

nas visitas domiciliares mensais, onde vai ser feita a avaliação antropométrica de 
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seguimento, além de avaliar a prática da alimentação saudável e de exercício físico. 

Todos os participantes com sobrepeso associado à comorbidades e os pacientes 

obesos, vão receber o acompanhamento pela nutricionista do município.  

Após nove meses de realização do projeto, será feito por nossa equipe de 

saúde, um diagnóstico nutricional final aos pacientes participantes no estudo, para 

avaliar os resultados do trabalho. As coletas dos dados vão ser realizadas pela 

equipe de saúde. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES Fev. Mar. Abr. Maio Jun. jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Apresentação do 

projeto à 

secretaria 

municipal de 

saúde.  

 

X 

          

Reunião com os 

profissionais da 

Equipe de 

Saúde. 

 

X 

          

Treinamento da 

equipe 

 

X 

          

Lançamento do 

Projeto 

  

X 

         

Busca ativa dos 

pacientes 

sobrepesos e 

obesos que 

residem na área. 

  

X 

         

Solicitação do   

consentimento 

informado da 

população alvo 

para participar no 

projeto. 

  

X 
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Início das 

atividades. 

 X          

Realização do 

diagnóstico 

nutricional inicial 

dos participantes. 

  

X 

         

Ações contínuas 

de educação e 

promoção da 

saúde e atividade 

física com 

monitoramento 

sistemático.  

 X X X X X X X X X  

Acompanhamen- 

to dos pacientes 

com sobrepeso 

associado à 

comorbidades ou 

obesidade pela 

nutricionista. 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Consultas 

clínicas e realizar 

a avaliação 

antropométrica 

 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Visitas 

domiciliares para 

avaliar prática de 

alimentação 

saudável e 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  



17 
 

exercício físico 

Reunião para 

avaliação das 

atividades 

realizadas e as 

prováveis 

mudanças para 

alcance do 

objetivo. 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

 

Realizar 

diagnóstico 

nutricional final.  

         X  

Reunião para 

avaliação, e 

apresentação 

dos resultados 

alcançados. 

           

X 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

➢ Sala para a realização das atividades 

➢ Profissionais (Médico, Enfermeiras, Téc./Aux. de Enfermagem, Nutricionista) 

➢ Prontuário Individual dos pacientes, caneta 

➢ Balança 

➢ Fita métrica  

➢ Esfigmomanómetro e Estetoscópio 

➢ Glicômetro 

➢ Equipamento de Multimídia 
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 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Promoção da alimentação saudável em pacientes adultos sobrepesos e 

obesos. 

Promoção da prática de atividade física e o controle do peso corporal com 

diminuição do IMC em pacientes adultos sobrepesos e obesos. 

Tratamento dos pacientes adultos sobrepesos e obesos. 
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