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RESUMO 

O sobrepeso e obesidade são fatores de risco que podem ocasionar várias doenças, não se tratando de uma 

questão estética ou mera consequência dos maus hábitos, mas de problema multifatorial que deverá ser 

prevenido desde os primeiros meses de gestação. No município de Campo Maior-PI há aumento crescente de 

indivíduos com excesso de peso em todas as faixas etárias, o que condiz com o aumento da prevalência do 

sobrepeso e obesidade no Brasil, tornando-se dados ainda mais relevantes. O objetivo geral é propor estratégia 

de intervenção educativa para prevenir sobrepeso e obesidade na unidade de saúde Canto do Periquito em 

Campo Maior. Será realizado com a população residente na área de cobertura do NASF da UBS Canto do 

Periquito com intuito de elaboração de eventos, como palestras, rodas de conversas e grupos, entre outros. O 

NASF de Campo Maior, em apoio a ESF, enquanto instituição de saúde desempenhará um papel fundamental 

que é de conscientizar e atuar com os pacientes sobre a importância da promoção e prevenção da saúde, para que 

sejam incentivadas mais práticas regulares de atividades saudáveis tanto físicas como alimentares, envolvendo os 

diversos profissionais. 
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ABSTRACT 

Being overweight and obese are risk factors that can cause several diseases, not being an aesthetic question or 

merely a consequence of poor habits but a multifactorial problem that should be prevented from the first months 

of gestation. In the municipality of Campo Maior-PI there is an increasing increase of overweight individuals in 

all age groups, which is consistent with the increase in the prevalence of overweight and obesity in Brazil, 

becoming even more relevant data. The general objective is to propose a strategy of educational intervention to 

prevent overweight and obesity in the Canto do Periquito health unit in Campo Maior. It will be realized with the 

population residing in the area of coverage of the UBS Canto do Periquito NASF for the purpose of elaborating 

events, such as lectures, conversation wheels and groups, among others. The NASF in Campo Maior, in support 

of ESF, as a health institution will play a key role in raising awareness and acting with patients on the 

importance of health promotion and prevention, so that more regular practices of healthy and physical activities 

are encouraged as food, involving the various professionals. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma doença de complexa e múltipla determinação, que atinge a maior 

parte dos países do mundo, independentemente destes serem desenvolvidos ou em 

desenvolvimento (WHO, 2003). Como consequência segundo Withrow&Alter (2011) a 

obesidade resulta em elevados custos para estes países, e no Brasil, elevando ainda mais 

magnitude do impacto do sobrepeso e da obesidade para o sistema público de saúde, o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Dados do último inquérito que avaliou o estado nutricional da população brasileira 

indicam que a prevalência de obesidade entre crianças, adolescentes e indivíduos maiores de 

20 anos é de, respectivamente, 14,3%, 4,9% e 14,8%.  Como consequência, a obesidade 

resulta em elevado custo para diversos países, principalmente aqueles desenvolvidos, e no 

Brasil já se conhece a magnitude do impacto do sobrepeso e da obesidade para o sistema 

público de saúde, o Sistema Único de Saúde (CANELLA et al., 2015). 

O sobrepeso e obesidade são fatores de risco que podem ocasionar várias doenças, não 

se tratando de uma questão estética ou mera consequência dos maus hábitos mas de problema 

multifatorial que deverá ser prevenido desde os primeiros meses de gestação. Segundo dados 

do Boletim de informação de Saúde (BIS-Piauí, 2017) o Estado do Piauí segue uma tendência 

mundial, com o aumento do sobrepeso, principalmente também em adolescentes.  

Segundo dados da SESAPI uma análise comparativa do estado do Piauí e Brasil, no 

período de 2008 a 2016, demonstra o crescimento de sobrepeso no país, de 13,44% em 2008 

para 17,50% em 2016, enquanto o crescimento na obesidade também em adolescente em 2008 

foi de 3,41% para 6,63% em 2016. No Piauí, o sobrepeso em 2008 foi de 10,64%, passando 

em 2016 para 14,27%, enquanto a obesidade em 2008 passou de 2,55% para 5,23% em 2016, 

comum crescimento significativo de 208% para a obesidade no estado. 

A obesidade tornou-se um problema emergente. Atualmente, tem sido considerada a 

mais importante desordem nutricional nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

devido ao aumento da sua incidência. Constituindo o 6º fator de risco mais importante para a 

carga global de doenças, em que dois terços dos casos estão associados às várias doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), incluindo doenças cardiovasculares; como a hipertensão 



arterial e acidente vascular cerebral, diabetes, câncer de cólon, reto e de mama, cirrose, gota, e 

outras. (WANDERLEY & FERREIRA, 2010) 

Na realidade de Campo Maior pode ser citado um aumento crescente de indivíduos 

obesos de todas as faixas etárias, o que condiz com o aumento da prevalência da obesidade no 

Brasil, tornando-se dados ainda mais relevantes, ao verificar-se que estes aumentos, apesar de 

estar distribuído em todas as regiões do país e nos diferentes estratos socioeconômicos da 

população, são proporcionalmente mais elevados entre as famílias de baixa renda. 

Este fato também é demonstrado através do aumento das doenças crônicas não 

transmissíveis encontradas, geralmente associados ao excesso de peso.  Dados da Secretaria 

Municipal de Saúde de Campo Maior mostram que encontrados 1328 casos de hipertensos, 

com taxa de prevalência de 2,88 e 932 casos de diabéticos, com taxa de prevalência de 2,02 

no ano de 2017.  

De acordo com o DATASUS (2019) taxas de prevalências contribuem para analisar 

variações geográficas e temporais na distribuição da prevalência destas doenças, identificando 

áreas de maior risco e, a partir da repetição de estudos de base populacional, observam 

tendências temporais. Além disso, contribuem na análise de condições de saúde e na avaliação 

e prevenção dos casos. 

 Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016), a projeção é que, em 

2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com excesso de peso, sendo mais de 700 

milhões com obesidade. O número de crianças com sobrepeso e obesidade poderá chegar a 75 

milhões, caso nada seja feito. Diante disso, faz-se necessária a mobilização das autoridades 

para a determinação de prioridades e definição de estratégias de ação de Saúde Pública (BIS, 

2017). 

Além disso, a adoção de estilos de vida pouco saudáveis em termos de atividades físico-

esportivas (AF), hábitos nutricionais e atitudes comportamentais de risco são preocupações 

que devem ser acrescidas. Outro aspecto a ser considerado nas prevalências de sobrepeso e 

obesidade, são os distúrbios psicológicos, incluindo depressão, distúrbios alimentares, 

imagem corporal distorcida e baixa autoestima. Pois indivíduos obesos também são 

estigmatizados e sofrem discriminação social (CANELLA, 2015). 

A epidemiologia nutricional, na identificação de fatores determinantes tanto da 

desnutrição quanto do sobrepeso e obesidade, em diferentes populações, deve subsidiar o 

planejamento local em saúde, no âmbito dos três níveis de atenção em saúde coletiva. Porém 

segundo o Ministério da Saúde (2014), a criação de protocolos e condutas relacionadas à 



prevenção e controle da obesidade é um grande desafio aos profissionais e serviços de saúde 

no Brasil. 

A ênfase em práticas clínicas integradas ao processo de educação em saúde é prioritária 

para concretizar não só o acesso, mas principalmente a incorporação de hábitos saudáveis de 

vida e alimentação.  Segundo dados da Secretaria de Saúde de Campo Maior (2019) o 

município recebe recursos específicos, para desenvolver as atividades que são direcionadas 

para atender às demandas necessárias da área, em conformidade com o número de doença e 

agravo existentes na área.  

Existem evidências que tratamentos convencionais que incentivem mudanças no estilo 

de vida têm comprovada eficácia. Para isso há necessidade de uma vigilância ativa na 

prevenção do aparecimento do sobrepeso e obesidade e as doenças associadas, através 

principalmente de ações educativas, antes que estas possam tornem-se ainda maior a ameaça 

para a saúde humana, além de promoção na garantia do maior acesso dos usuários aos 

serviços de saúde possibilitando melhores resultados no desafio imposto pelo avanço do 

excesso de peso (FAGUNDES et al, 2014) 

 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Propor estratégia de intervenção educativa para prevenir sobrepeso e obesidade na 

unidade de saúde Canto do Periquito em Campo Maior 

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Definições  

 

A obesidade e o sobrepeso são definidos como acúmulo anormal de gordura corporal, 

podendo trazer sérias implicações para a saúde das pessoas. Representam um grave problema 

de saúde pública, sobretudo pela tendência mundial de elevação das prevalências na 

população e pelo impacto que geram na sociedade (SOUZA, 2014). 



O IMC, índice de massa corpórea, é amplamente reconhecido e correlaciona o peso e a 

altura (kg/m
2
), sendo necessário IMC   25 kg/m

2
 para sobrepeso e IMC ≥ 30 kg/m2 para 

considerar obesidade (WHO, 2003). 

A obesidade pode ser classificada, de duas formas: obesidade exógena – que envolve 

fatores externos socioambientais e a obesidade endógena – fatores neuroendócrinos ou 

genéticos. Aproximadamente apenas 5% dos casos de obesidade em crianças e adolescentes 

são decorrentes de fatores endógenos. Os 95% restantes correspondem à obesidade exógena 

(CARVALHO et al, 2013) 

A obesidade ganhou destaque na agenda pública internacional nas três últimas décadas, 

caracterizando-se como um evento de proporções globais e de prevalência crescente. No 

Brasil, o sobrepeso e a obesidade vêm aumentando em todas as faixas etárias e em ambos os 

sexos, em todos os níveis de renda, sendo a velocidade de crescimento mais expressiva na 

população com menor rendimento familiar. Em adultos, o excesso de peso e a obesidade 

atingiram 56,9% e 20,8% da população em 2013, respectivamente (DIAS et al., 2017) 

No Brasil, conforme o Ministério da Saúde (2013) a obesidade torna-se objeto de 

políticas públicas nos últimos 15 anos, e o Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único 

de Saúde (SUS), é o principal propositor de ações, seguindo a tendência internacional. Desde 

a década de 1990, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN, 1999), do 

Ministério da Saúde. No ano seguinte, o Ministério da Saúde estabeleceu a linha de cuidado 

para obesidade como parte da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 

Em 2006, no Brasil, foi instituído o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN) que organiza ações implementadas por diferentes ministérios, abarcando 

desde a produção até o consumo de alimentos. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (CONSEA), as Conferências Nacionais e a Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) integram o SISAN. Entre 2011 e 2014, a 

CAISAN protagonizou a formulação do plano intersetorial de combate à obesidade, que 

subsidiou uma estratégia intersetorial que sistematiza recomendações para estados e 

municípios (DIAS et al, 2017) 

Em Campo Maior, município do estado do Piauí, não é diferente do restante do país em 

termo de população com excesso de peso, dados do DATASUS mostram distribuição de 

percentuais de internações por doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (Tabela 1). 

 

 

 



Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1,6             -          0,5      0,8          0,4          2,8          11,4         12,0             12,0             4,7       

 

 

 

Tabela 1. Distribuição de percentual de internações por grupo de causa e faixa etária 

 

 

          Fonte: SIH/SUS. Situação da base de 

dados nacional em 03/05/2010. 

 

Com o intuito de promover o desenvolvimento e a implementação das políticas públicas 

efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências científicas, para prevenção e o 

controle das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e seus fatores de risco, e, assim, 

fortalecer os serviços de saúde voltados para atenção aos indivíduos com doenças crônicas, o 

Ministério da Saúde (2011) elaborou em resposta aos desafios de enfrentamento das DCNT o 

“Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis 

no Brasil 2011-2022”.  

O plano citado caracteriza-se como um documento que prioriza ações e os 

investimentos necessários do País para deter as DCNT nos próximos dez anos, com base nas 

políticas em destaque: organização da vigilância das DCNT; Promoção da Saúde; atividade 

física; tabaco; alimentação saudável; expansão da AB; distribuição gratuita de medicamentos 

para hipertensão e diabetes e; rastreamento para o câncer (MALTA & SILVA, 2013). 

 

3.2 Dados epidemiológicos 

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10

2009

Município: Campo Maior - PI

(por local de residência) Distribuição (todas as idades) (%)



 

Em todo o mundo, no ano de 2008, mais de 1,4 bilhões de adultos estavam acometidos 

por esses agravos e, no ano de 2010, aproximadamente 40 milhões de crianças acima de cinco 

anos estavam em condição de sobrepeso (SOUZA, 2014). 

No Brasil mais de 50% da população tem excesso de peso (na faixa de sobrepeso e 

obesidade). Embora a obesidade seja um problema de saúde em todo o País, conhecer as 

prevalências detalhadas de sobrepeso e obesidade por regiões e estados permite uma melhor 

definição de prioridades, assim como o planejamento de ações de forma regionalizada 

(ABESO, 2016) 

 Os dados mais recentes da Vigitel (Vigilância Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) (2017) revelam que, no conjunto dos 26 estados 

brasileiros e o Distrito Federal, a frequência de excesso de peso foi de 50,8% na população, 

sendo maior entre homens (54,7%) do que entre mulheres (47,4%). Já em relação à obesidade, 

17,5% dos indivíduos encontravam-se nessa situação, não diferindo entre os sexos. 

 

3.3 Causas do excesso de peso 

 

A alimentação excessiva e distúrbio na dinâmica familiar, além da redução da prática de 

atividades físicas, são fatores comumente associados à sua etiologia. Já é bem estabelecida a 

importância do ambiente social, acesso a alimentação saudável e a prática de exercício físico, 

em que o indivíduo se insere na gênese da obesidade exógena, sendo que este fator se 

sobrepõe a todos os demais (CARVALHO, 2013) 

O modo de vida das sociedades modernas envolve o consumo cada vez maior de 

alimentos ultraprocessados, energeticamente densos e ricos em açúcares, gorduras e sal em 

detrimento de alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, 

legumes, cereais, castanhas e nozes, e redução dos níveis de atividade física (WANDERLEY 

& FERREIRA, 2010) 

A globalização, o consumismo, a necessidade de prazeres rápidos e respostas imediatas 

são situações que contribuem para o aparecimento da obesidade, envolve ainda uma complexa 

relação entre corpo-saúde-alimento e sociedade, uma vez que os grupos têm diferentes 

inserções sociais e concepções diversas sobre estes temas, que variam com a história 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

É importante ressaltar também a herança genética na determinação da obesidade que 

parece ser de natureza poligênica, ou seja, as características fenotípicas do indivíduo obeso 



são resultantes da interação de vários genes. Nesse sentido, estudos realizados em gêmeos, 

crianças adotadas e seus pais, mostram clara influência genética no IMC, na distribuição 

anatômica da gordura, no gasto energético e na suscetibilidade ao ganho de peso (JARDIM, 

2014). 

3.4. Comorbidades associadas a Sobrepeso/Obesidade 

 

Além das questões estéticas relacionadas ao excesso de peso, a obesidade é um fator de 

risco para uma série de doenças, como o diabetes e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

(FERREIRA, 2015). 

Segundo a OMS, a obesidade é um agravo multifatorial que resulta em um desbalanço 

energético positivo que leva a um acúmulo excessivo de gordura. Sobrepeso e obesidade são 

os maiores fatores de risco para diversas doenças crônicas como doenças cardiovasculares, 

diabetes, hipertensão e câncer. No Brasil, a evolução do estado nutricional da população é 

indicativa de importante aumento do excesso de peso, com tendências especialmente 

preocupantes entre as crianças em idade escolar e adolescentes (IBGE, 2010).  

A determinação das doenças crônicas, como a obesidade e hipertensão, consiste no 

conjunto de fatores relacionados ao modo de vida contemporânea, no qual há uma 

interposição de fatores de ordem individual (biológicos e comportamentais), fatores 

relacionados ao modo de comer e viver na atualidade e organização dos sistemas alimentares 

(BRASIL, 2017). 

 O peso corporal saudável, um dos principais fatores a serem incentivados, depende de 

gatilhos culturais ou ambientais que produzem efeitos sobre a saúde individual, tais como as 

condições de segurança, as características do comércio local e global de alimentos, a 

qualidade e acesso ao transporte coletivo, acesso à recreação, serviços e apoio social e 

educacional, tende aumentar progressivamente dos 20 aos 50 anos e este fenômeno agrava-se 

ainda mais quando há também redução nos níveis de prática de atividade física, entre outros 

aspectos do contexto que modulam as práticas e estilos de vida atual (SALVE, 2005) 

Diante disso, fica claro que o enfrentamento da obesidade e hipertensão demanda ações 

intersetoriais capazes de influenciar os diversos determinantes relacionados, atuando de 

maneira articulada e conjunta para o manejo e o controle dessa condição (MOREIRA et al., 

2013) 

Dentre as comorbidades associadas à obesidade está a dislipidemia, pois, a resistência à 

insulina predispõe, também, à hipertrigliceridemia, por causa do aumento da síntese hepática 

de VLDL. Não há relação causal conhecida entre obesidade e hipercolesterolemia, e as 



alterações do colesterol são menos evidentes, sendo relativamente comum a observação de 

obesos mórbidos com colesterol total normal. As alterações mais comumente observadas são 

diminuição do HDL-colesterol e o aumento da proporção de partículas LDL pequenas e 

densas. A dislipidemia contribui para aumentar o risco cardiovascular nos obesos (JARDIM, 

2014). 

O excesso de peso também pode causar problemas emocionais como: ansiedade, 

angústia, fobia, compulsão alimentar (satisfação, punição, frustração), depressão, podendo 

chegar ao isolamento e até ao suicídio (JARDIM, 2014). 

 

3.5. Tratamentos do Sobrepeso/Obesidade 

 

O tratamento da obesidade inclui mudanças de comportamento tais como: dieta, 

exercício associado às vezes com tratamento farmacológico ou até tratamento cirúrgico. A 

avaliação psicológica é essencial no acompanhamento do paciente obeso, visto que muitos 

com obesidade grave apresentam sinais depressivos e altos níveis de ansiedade. Importante 

acrescentar que a baixa autoestima pode comprometer a vida social, causando tendência a 

comportamento de risco e isolamento (JARDIM, 2014). 

Existem inúmeros métodos de tratamento para a obesidade. A mudança do estilo de 

vida envolve dietas, sendo aquela com restrição calórica a mais consagrada, e exercícios 

físicos, tanto aeróbicos como de resistência. O método farmacológico que atualmente está em 

maior evidência é a Sibutramina, sendo que as anfetaminas foram proibidas de serem 

comercializadas no Brasil em outubro de 2011. As técnicas cirúrgicas mais conhecidas são as 

restritivas, disabsortivas e as mistas, que envolvem os dois métodos. (NISSEN et al., 2012) 

Diante disso, podemos observar que o cuidado em saúde é realizado a partir das 

relações entre os sujeitos, situando-se em torno de tecnologias leves como acolhimento, 

vínculo e corresponsabilização, possibilitando criar espaços que considere desejos e afetos. É 

fundamental que no processo de produção do cuidado para indivíduos com condições crônicas 

os seus familiares sejam envolvidos, motivando-os a lidar com o problema e capacitados para 

auxiliar no cumprimento do plano de tratamento, estimulando o autocuidado (MARTINS et 

al., 2018) 

Ampliar a concepção restrita da obesidade como doença e propor medidas ambientais 

têm se tornado um imperativo diante da baixa resolutividade das intervenções focadas apenas 

no corpo e no atendimento individualizado. Estratégias que ultrapassem o âmbito de ação do 

setor saúde são necessárias, dadas as dificuldades em universalizar medidas individualizadas 



(como intervenções cirúrgicas), além dos limites que os próprios indivíduos enfrentam para 

modificar suas “escolhas” pessoais (alimentares ou de prática de atividade física) em 

contextos adversos à adoção de práticas saudáveis (DIAS et al., 2017). 

Nesse sentido, a abordagem da obesidade na perspectiva da promoção da saúde 

contribui para pensar o problema em uma ótica referenciada não apenas na doença e no 

tratamento. A presente discussão sobre determinantes da obesidade, por exemplo, exige 

envolver diversos setores da sociedade para o debate de programas e políticas, em permanente 

elaboração, considerando que o diálogo e a participação de diferentes setores da sociedade, 

que demandam dinâmicas singulares e mutáveis. (FIORATI et al., 2014) 

Mostrando que o desafio atual é superar o modelo biomédico que vê o indivíduo e 

organiza o cuidado de maneira fragmentada, propondo inovações e um novo olhar aos 

indivíduos dentro da atenção à saúde no SUS, com mais resolutividade dos problemas de 

saúde, principalmente aqueles de ordem crônica. Observa-se a urgência em se reorganizar os 

serviços públicos de saúde, a partir da instituição de redes cada vez mais integradas e 

regionalizadas, com a definição de linhas de cuidado pautadas nas necessidades dos usuários 

principalmente os com sobrepeso e obesidade, de forma que integrem ainda mais os diferentes 

níveis da Atenção à Saúde (SILVA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PLANO OPERATIVO 

 

  

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS PRAZOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Pacientes com Indice de 

Massa Corpórea acima 

de 25 kg/m
2 
(sobrepeso 

e obesidade) 
 

Auxiliar no 

controle e 

prevenção de 

doenças crônicas 

não transmissíveis 

 

Estimular a adesão 

ao tratamento 

medicamentoso e 

não medicamentoso 

 

Orientar a 

importância da 

educação 

permanente 

em saúde no 

combate as 

DCNT’s para 

equipe da ESF 

e população 

adstrita 

 

Inicio: 

Setembro/2

019 

Fim: 

Dezembro/2

019 

 

 

 

Estabelecer 

contato entre os 

profissionais da 

saúde por meio de 

reuniões de 

equipes para 

convidar 

indivíduos acima 

do peso. 

 

 

NASF E ESF 

Falta de informações 

sobre os hábitos 

saudáveis e estilo de 

vida  

Incentivar a 

promoção e 

prevenção em 

saúde  

Promover 

mudanças de 

hábitos de vida 

dos indivíduos 

que forem 

inseridos no 

grupo 

 

Inicio: 

Setembro/2

019 

Fim: 

Dezembro/2

019 

 

 

Apoiar a 

comunicação 

social e realizar 

atividades 

educativas sobre 

alimentação 

saudável 

associada à 

atividades físicas 

por meio de rodas 

de conversa, sala 

de espera, grupos. 

NASF E ESF 

Baixa adesão de 

indivíduos acima do 

peso em relação à 

prática dos exercícios 

físicos 

Mostrar benefícios 

da prática regular 

de atividade física  

Promover a 

adesão do 

numero 

máximo de 

indivíduos na 

inserção dos 

grupos  

Inicio: 

Setembro/2

019 

Fim: 

Dezembro/2

019 

 

 

Realizar 

atividades físicas 

em grupo 

semanalmente. 

NASF, ESF E 

ACADEMIA DE 

SAÚDE 



 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A obesidade é uma questão que deve estar no centro da agenda pública, esta temática 

deve mobilizar a sociedade civil, o poder público, os setores privados e as instituições 

acadêmicas e de pesquisa, pois a mesma está associada a um risco aumentado de mobilidade e 

mortalidade, assim como a redução da esperança média de vida, pode se afirmar que existe 

uma relação quase linear entre IMC e morte: os indivíduos com obesidade mórbida têm 

mortalidade aumentada em até 12 vezes. Quanto maior a duração da obesidade, maior o risco 

de morte. (BIS, 2017) 

O NASF de Campo Maior, em apoio a ESF, enquanto instituição de saúde 

desempenhará um papel fundamental que é de conscientizar e atuar com os pacientes sobre a 

importância da promoção e prevenção da saúde, para que sejam incentivadas mais práticas 

regulares de atividades saudáveis tanto físicas como alimentares, ao invés da política 

curativista de reabilitação na qual se torna mais dispendiosa e onera mais gastos. 

Espera-se com os resultados através desta estratégia de intervenção educativa que haja 

diminuição da quantidade de pacientes obesos, aumento da participação dos pacientes nas 

atividades da estratégia de saúde da família, diminuição da incidência de doenças crônicas 

relacionadas com a obesidade, melhoria do estilo de vida dos pacientes, ciência dos riscos 

provenientes dessas doenças e aperfeiçoamento do acompanhamento desses pacientes. 
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