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RESUMO 

 
 
Este trabalho teve como objetivo conscientizar a comunidade da ESF do Maguari, 
Benevides-PA, sobre os riscos de saúde que a obesidade pode acarretar, educa-los 
quanto os hábitos de vida saudável, rotina física e alimentar. Consequentemente, 
reduzindo os níveis de colesterol e triglicerídeos, controle dos níveis pressóricos 
arteriais, redução de peso e melhora no condicionamento físico e redução da 
ansiedade por métodos não medicamentosos. Foi realizada a pesquisa de pacientes 
com obesidade e sobrepeso através da anamnese, cálculo do IMC, circunferência 
abdominal, pressão arterial, níveis de colesterol, triglicerídeos e sintomas 
osteoarticulares. Resultados: Foi observada a redução gradual de peso em 35%, 
redução de sintomas osteoarticulares em 23%, redução da pressão arterial em 37% 
e fortalecimento da autoestima e saúde mental na população alvo avaliada. 
Conclusão: Os níveis pressóricos descompensados, os sintomas osteoarticulares e 
distúrbios mentais e comportamentais em pessoas com excesso de peso (obesidade 
e sobrepeso) estão diretamente interligados. A reeducação alimentar e promoção de 
bons hábitos de vida por profissionais qualificados em tais comorbidades se 
mostraram efetivos e indispensáveis nos resultados dos pacientes avaliados.  

 

Palavras-chave: Sobrepeso. Obesidade. Educação Alimentar e Nutricional.  

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 
The objective of this study was to raise awareness among the community of the 
Maguari FSP, Benevides-PA, about the health risks that obesity can cause, and to 
educate them about the habits of healthy living, physical and alimentary routine. 
Consequently, reducing levels of cholesterol and triglycerides, controlling blood 
pressure levels, reducing weight and improving physical fitness and reducing anxiety 
by non-medicated methods. We performed the research of patients with obesity and 
overweight through anamnesis, calculation of BMI, abdominal circumference, blood 
pressure, cholesterol levels, triglycerides and osteoarticular symptoms. Results: A 
gradual reduction of weight was observed in 35%, reduction of osteoarticular 
symptoms in 23%, reduction of blood pressure in 37% and strengthening of self-
esteem and mental health in the target population evaluated. CONCLUSION: 
Decompensated blood pressure levels, osteoarticular symptoms, and mental and 
behavioral disorders in overweight people (obesity and overweight) are directly 
interconnected. The reeducation of food and promotion of good habits of life by 
qualified professionals in such comorbidities proved to be effective and indispensable 
in the results of the evaluated patients.  
 

 

Keywords: Overweight. Obesity. Food and Nutrition Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Benevides tem população estimada de 60.990 habitantes e 

este está integrado a área metropolitana de Belém.  Em Benevides o SUS está 

organizado de forma sistemática atendendo as condições mínimas de 

disponibilidade de serviços: Serviços de Atenção Primária em Saúde: Há 18 

Unidades Básica de Saúde da Família (UBS) e 25 Estratégias Saúde da Família 

Vinculada a elas (BENEVIDES, 2018).  

 

I- Atenção Primária: Há 25 Estratégias de Saúde da Família (ESF); 03 Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), sendo que cada núcleo assessora 8 ESFs e 2 

polos de Academia da Saúde. 

 

II- Atenção Secundária: Há 02 Unidades Especializadas (UES) com consultas e 

procedimentos especializados, na região de Benfica e Centro e o Centro Atenção 

Psicossocial (CAPS). 

 

III- Atenção Terciária: Os procedimentos, exames de maior complexidades e 

reabilitação são mandados para os municípios que fazem parte do Programa de 

Parcelamento Incentivado (PPI), esses são: Belém, Ananindeua e Marituba. Com o 

PPI o município pode dar mais garantia de acesso da população aos serviços de 

média e alta complexidade não disponíveis em Benevides fazendo se o translado 

dos pacientes de urgência ou com dificuldade de locomoção através das 4 

ambulâncias de médio porte disponível na cidade. 

 

Serviços de Média Complexidade: 

-Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) - Equipe melhor em casa: 01 Equipe 

Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e 01 Equipe Multiprofissional de 

Apoio (EMAP) 

-Serviço de Atenção as Urgências e Emergências: 02 Serviços de Urgência e 

Emergência e 01 atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

-Serviços de Atenção Especializada em Saúde: 01 CAPS, 01 Centro Especializado 

de Odontologia (CEO), 01 Unidade Especializada em Saúde (UES), 01 Centro de 

Testagem e Aconselhamento (CTA). 
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A economia é baseada no extrativismo de frutas regionais e no emprego em 

empresas multinacionais aos redores do município, como também na prefeitura do 

próprio município. A educação alimentar de qualidade é muito limitada por conta das 

crenças populares e baixo nível socioeconômico (COSTA. E., 2019). 

Apesar da economia ser baseado no extrativismo e o ritmo de vida ser 

diferente da capital, Benevides segue a tendência mundial de modificações nos 

hábitos alimentares e a falta de atividade física, influenciados pela disponibilidade de 

alimentos com alto valor energético e pelo aumento do sedentarismo. Assim, 

levando ao aumento da taxa da população obesa em todas as faixas etárias. A 

obesidade e o sobrepeso são fatores importantes, não apenas por seu efeito nocivo 

a saúde de forma isolada, mas também por estarem relacionados ao 

desenvolvimento de cardiopatias, osteoartrite, dislipidemias, ansiedade e depressão 

(CARLUCCHI, 2013). 

 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

A obesidade é considerada um problema de saúde pública, firmando-se como 

uma epidemia mundial responsável pelo crescimento da morbimortalidade. O 

aumento do índice de massa corporal (IMC), principalmente em obesos graves 

(IMC > 40,0 kg/m2), pode agravar problemas de saúde, como elevação do fator de 

risco para doenças cardiovasculares, metabólicas, algumas ortopédicas, entre 

outras. No Brasil, o sobrepeso e a obesidade está sendo cada vez mais frequente 

sem faixa etária específica e atingindo ambos os sexos. No entanto, apenas nos 

últimos anos assumiu posição de prioridade nas políticas públicas, devido sua 

magnitude e a sua frequente associação com doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), especialmente as cardiovasculares (DIAS et al., 2017). 

Diante da situação em que a obesidade é uma realidade atual nas mais 

diversas populações, surgiu o estímulo para a realização deste projeto foi a 

observação da necessidade de conscientização da população da ESF Maguary, 

Benevides-PA, sobre a caracterização da obesidade como doença e os danos a 

saúde e suas doenças crônicas associadas. Para o controle eficaz da obesidade são 

necessárias ações multisetoriais e integradas que vão desde a prevenção até o 

tratamento da obesidade. Desta forma, deve-se otimizar as medidas de prevenção e 
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tratamento da obesidade/sobrepeso e demais doenças de forma estratégica, 

dinâmica e continua baseada na realidade desta comunidade. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

Conscientizar e orientar a comunidade da ESF do Maguary, Benevides-PA, 

sobre os riscos de saúde que a obesidade pode provocar, educa-los quanto os 

hábitos de vida saudável, rotina física e alimentar.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1  Realizar educação em saúde sobre hábitos de vida envolvendo rotina de 

atividade física e alimentação saudáveis.   

2.2  Reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos dos participantes do projeto.  

2.3  Promover o controle dos níveis pressóricos arteriais.  

2.4  Promover redução de peso e melhora no condicionamento físico dos 

pacientes incluídos no projeto. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

A realização deste projeto de intervenção teve caráter extensionista 

informativo de bons hábitos de vida, demonstrando os riscos em se manter no 

sobrepeso ou na obesidade. Este trabalho atende os princípios de respeito pelas 

pessoas, não maleficência, justiça e autonomia, respeitando os princípios éticos da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A redução de peso e demais 

objetivos não foram impostos aos participantes, mas sim foram ofertados como 

meta. A identificação das metas do programa de forma consciente e sistemática 

passaram confiança aos participantes. O respeito ao ritmo ou limitação do paciente 

em cada tarefa proposta pelo programa foi essencial para sua efetividade. 

 

 

3.2. DELINEAMENTO DO ESTUDO:  

 

O problema de sobrepeso e obesidade na comunidade estava se revelando 

de maneira grave, pois na maioria dos pacientes nessas condições se viam com 

doenças associadas, segundo Leite Araújo (2017), a hipertensão arterial, 

dislipidemias de difícil controle, osteoartrite (OA), dificuldades respiratórias, 

problemas músculo-esqueléticos, problemas de pele, infertilidade, até condições 

graves como doença coronariana, diabetes tipo 2, ansiedade e certos tipos de 

câncer e ansiedade. Há relação entre a idade, obesidade e osteoartrite, em que, “a 

OA do joelho está fortemente associada a alterações metabólicas e inflamatórias 

elevados encontrados na obesidade. As citocinas associadas ao tecido adiposo, 

incluindo adiponectina, resistina e leptina, podem influenciar a OA através da 

degradação articular direta, aumentando os processos inflamatórios locais.” 

(PACCA, 2018) 

A situação de desinformação sobre bons hábitos alimentares e atividade física 

apropriada, baixo nível sócio econômico e falta de percepção do próprio corpo e 

saúde levam a má adesão as mudanças de hábito de vida, assim delimitam a 

situação problema. O sobrepeso e a obesidade também estão associados a 
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distúrbios psicológicos, incluindo depressão, distúrbios alimentares, imagem corporal 

distorcida e baixa autoestima.  

Um modelo explicativo, de Melca (2014), dos mecanismos neurobiológicos 

presentes nos processos de adoecimento crônico, que demonstra como o estresse, 

a ansiedade e a depressão se interligam com as principais doenças crônicas não 

transmissíveis, relacionando a síndrome metabólica e suas principais 

consequências, diabetes, obesidade e hipertensão, com os transtornos mentais mais 

prevalentes, a ansiedade e a depressão, foi uma das bases para o nosso 

projeto (MELCA, 2014). 

Os nós críticos identificados foram as dislipidemias diretamente ligadas a má 

informação sobre educação alimentar baseada em alimentos saudáveis, somando a 

isso a má adesão á dieta e mudanças de hábito de vida (sedentarismo).  

Uma das atividades consistiu em realizar uma campanha educativa alimentar 

com cardápios alternativos para consumo de alimentos in-natura. Juntamente com 

uma programação recreativa em grupos, na academia da saúde, este de caráter 

inclusivo e social. Estas operações estiveram sob responsabilidade do educador 

físico, nutricionista, médica e psicóloga que fazem parte da equipe de saúde. 

 

 

3.3. POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

Pacientes com sobrepeso e obesidade (crianças, adolescentes, adultos e 

idosos da população adscrita na ESF do Maguary) e suas doenças associadas, 

como hipertensão arterial, dislipidemias de difícil controle, osteoartralgia e 

ansiedade.  

 

 

3.4  VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Demanda por tratamento e orientações sobre obesidade e sobrepeso. 

Existência de infraestrutura e profissionais qualificados para atendimento das 

necessidades do programa. Existência da acessibilidade de produtos in natura no 

município em baixo custo. Número de pessoas obesas e sobrepeso em sexo 
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feminino adulto. Número de pessoas obesas/sobrepeso e portadoras de hipertensão 

arterial, em status de baixo poder socioeconômico e baixa escolaridade. 

 

 

3.5  ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Os dados desta pesquisa foram organizados de acordo com a classificação 

em obeso e sobrepeso por faixa etária. Estes dados foram embasados na coleta do 

IMC, pressão arterial e níveis de colesterol e triglicerídeos da população alvo. 

As medidas da pressão arterial usadas na avaliação são pautadas no caderno 

de Atenção Básica do Ministério da Saúde – nº 15, Hipertensão Arterial Sistêmica, 

edição de 2006.  

As medidas de IMC, níveis de colesterol, triglicerídeos e as atividades de 

educação em saúde, são pautadas no Cadernos de Atenção Básica - n.º 12, 

Obesidade, edição 2006. 

As taxas de excesso de peso comparativas foram embasadas nos números 

da ABESO (Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica). 

Os dados foram coletados e tabulados no programa Microsoft Office Word e 

Microsoft Office Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. RESULTADOS 

 

TABELA 1 – Distribuição da população de pacientes obesos, sobrepeso e baixo 
peso segundo a faixa etária, atendidos na ESF Maguary.  

FAIXA ETÁRIA 

Número da 
População de 
abrangência 
da USF Avaliadas 

Peso 
Baixo Adequado Sobrepeso Obesidade 

0 a menor de 6 meses 23 13 0 7 3 3 

6meses a menor de 1 ano 36 5 0 3 3 1 

1 a menor de 2 anos 51 5 0 1 1 1 

2 a menor de 3 anos 60 2 1 0 0 1 

3 a menor de 4 anos 60 2 1 1 0 0 

4 a menor de 5 anos 59 1 0 1 0 0 

5 a menor de 7 anos 115 4 3 1 1 0 

7 a menor de 10 anos 168 8 8 0 0 0 

TOTAL CRIANCAS 572 40 13 14 8 6 

FAIXA ETÁRIA 

Número da 
População de 
abrangência 
da USF Avaliadas 

Peso 
Baixo Adequado Sobrepeso Obesidade 

Adolescente 475 17 5 10 2 0 

Gestante adolescente 55 5 0 3 2 0 

Gestante  16 16 0 5 7 4 

Adulto  2463 91 2 32 31 28 

Idoso 257 31 1 9 12 9 

Total adultos 3266 160 8 59 54 41 

   TOTAL PESSOAS 3838 200 21 73 62 47 

FONTE: Protocolo de pesquisa, 2018.  

 

Conclusão da tabela: A taxa dos pacientes em excesso de peso na população 

atendida no ESF Maguary é maior do que a taxa de excesso de peso no Norte do 

Brasil e Brasil geral. Em destaque nas taxas de 5-9 anos e 10-19 anos. 

 

Taxa de excesso de peso (5-9 anos) da população ESF Maguary: 35% 

Taxa de excesso de peso (5-9 ano) no Norte do Brasil: 25,65% 

Taxa de excesso de peso (10-19 anos) da população ESF Maguary: 63,12% 

Taxa de excesso de peso (10-19 anos) no Norte do Brasil: 22,15% 

Taxa de excesso de peso em crianças no Brasil: 15% 

Taxa de sobrepeso da população ESF Maguary: 31%  

Taxa de obesidade da população ESF Maguary: 23,5%  
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Taxa de excesso de peso (sobrepeso e obeso) na população ESF Maguary: 

54,5% 

Taxa de excesso de peso no norte do Brasil (sobrepeso e obeso): 47,2% 

Taxa de excesso de peso no Brasil (sobrepeso e obeso): mais de 50% 

 

De acordo com a avaliação da população alvo ainda com excesso de peso ao 

final a intervenção, em porcentagem de seus 100%, houve uma redução gradual de 

peso (obesos e sobrepesos) em 35%, redução de sintomas osteoarticulares em 

23%, redução da pressão arterial em 37% e fortalecimento da autoestima e saúde 

mental como um todo nos pacientes envolvidos no estudo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Os níveis pressóricos descompensados, os sintomas osteoarticulares e distúrbios 

mentais e comportamentais em pessoas com excesso de peso (obesidade e 

sobrepeso) estão diretamente interligados. A reeducação alimentar e promoção de 

bons hábitos de vida por profissionais qualificados em tais comorbidades se 

mostraram de forma efetiva e indispensáveis nos resultados dos pacientes 

avaliados. A intenção é que este projeto seja um estímulo para que a atenção 

integral humanizada a pessoas obesas e sobrepesos, seja incorporada 

definitivamente na rotina da ESF Maguary, mantendo um atendimento adequado 

para estes pacientes e a manutenção de educação continuada dos profissionais, a 

realização de oficinas para educação alimentar sejam fortalecidas e vinculadas no 

fluxo da unidade.  
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