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Introdução:

As	principais	causas	de	óbitos	em	adultos	no	Brasil	vêm	sofrendo	uma	transição	epidemiológica	nos	últimos	anos,	onde
doenças	infectocontagiosas	sofreram	um	declínio	em	contrapartida	as	doenças	e	agravos	crônicos	não	transmissíveis.

Conforme	descrito	no	Caderno	de	Atenção	Básica	n.38	(2014):

As	doenças	e	agravos	não	transmissíveis	vêm	aumentando	e,	no	Brasil,	são	as	principais	causas	de	óbito	em	adultos,
sendo	a	obesidade	um	dos	fatores	de	maior	risco	para	o	adoecimento	neste	grupo.	A	prevenção	e	o	diagnostico	precoce
da	obesidade	são	importantes	aspectos	para	a	promoção	da	saúde	e	redução	da	morbimortalidade,	não	só	por	ser	um
fator	de	risco	importante	para	outras	doenças,	mas	também	por	interferir	na	duração	e	qualidade	de	vida,	e	ainda	ter
implicações	 diretas	 na	 aceitação	 social	 do	 individuo	 quando	 excluído	 da	 estética	 difundida	 pela	 sociedade
contemporânea.	(MINISTÉRIO	DA	SAÚDE,	2014,	p.19)

	

Segundo	o	sistema	de	pesquisa	VIGITEL,	realizado	em	todas	26	capitais	dos	estados	brasileiros	e	Distrito	Federal,	no
período	 de	 2006	 a	 2012	 houve	 um	 aumento	 da	 prevalência	 de	 obesidade	 de	 11,6%	 para	 17,4%.	 Esse	 aumento	 foi
observado	em	ambos	os	sexos,	em	todas	faixas	etárias	e	em	todos	níveis	de	escolaridade.	(MALTA,	et	al.,	2014)

“A	etiologia	da	obesidade	é	complexa,	multifatorial,	resultante	da	interação	genética	e	ambiental,	mediada	por	fatores
sociais,	econômicos,	endócrinos,	metabólicos	e	psiquiátricos.”	(BUENO,	et	al.,	2011)Seu	tratamento	e	acompanhamento
varia	conforme	a	gravidade,	em	alguns	casos	são	necessários	medicamentos	e	intervenções	cirúrgicas.	Entretanto	não
se	caracteriza	apenas	por	uma	redução	de	peso	e	sim	de	uma	mudança	no	estilo	de	vida	de	maneira	permanente.

O	 tratamento	 é	 difícil,	 com	 baixo	 nível	 de	 sucesso	 e	 alta	 taxa	 de	 recidiva,	 onde	 a	 adesão	 e	motivação	 do	 paciente
interfere	diretamente	no	resultado.	Segundo	o	caderno	de	Atenção	Básica	do	Ministério	da	Saúde,	a	composição	dos
grupos	devem	buscar	alguma	homogeneidade	no	que	diz	respeito	à	situação	de	vida	pela	qual	os	participantes	estejam
passando,	mesmas	necessidades	e	 interesses,	para	que	assim	os	participantes	possam	partilhar	sentimentos	comuns,
não	se	sentindo	isolados	e	se	identificando	com	outras	pessoas.

O	 trabalho	 deve	 ser	 multiprofissional	 e	 interdisciplinar	 com	 o	 objetivo	 de	 alcançar	 a	 construção	 coletiva	 entre
profissionais	 e	 usuários	 do	 conhecimento	 em	 temas	 comuns	 em	 todos	 os	 estágios	 da	 doença,	 como	 por	 exemplo
educação	(ou	reeducação)	alimentar,	atividades	físicas,	participação	familiar	entre	outros.

	

Justificativa

Propor	 estratégias	 alternativas	 como	 os	 trabalhos	 desenvolvidos	 em	 grupo	 pelas	 equipes	 multidisciplinares,	 dando
especial	atenção	a	prevenção	e	tratamento	de	obesidade	em	adultos	devido	sua	importante	relevância	na	prevenção	de
doenças	e	agravos	crônicos	não	transmissíveis,	 junto	a	Unidades	de	Atenção	Básica,	em	particular	àquelas	atendidas
pela	Estratégia	Saúde	da	Família.

	

Objetivos:

Objetivo	geral:	Melhorar	e	aprimorar	através	de	proposta	de	 intervenção	a	qualidade	e	abrangência	dos	grupos	de
combate	a	obesidade	na	área	de	cobertura	da	ESF	Vila	Guiomar	no	município	de	Santo	André/SP,	a	fim	de	melhorar	a
qualidade	 de	 vida	 dos	 participantes	 e	 reduzir	 riscos	 de	 desenvolver	 doenças	 de	 agravo	 crônico	 não	 transmissíveis
relacionados	a	obesidade.

Objetivo	especifico:

1.	 Criar	 ações	 multiprofissionais	 integradas	 de	 educação	 em	 saúde,	 comunicação	 e	 mobilização	 social	 sobre	 a
importância	do	combate	a	obesidade	e	adoção	de	hábitos	de	vida	saudáveis.

2.	 Capacitar	todos	os	profissionais	da	ESF	para	acompanhar	o	processo	e	atuar	no	combate	à	obesidade	como	fator
de	risco	de	doenças	e	agravos	crônicos	não	transmissíveis.

3.	 Implantar	e	avaliar	o	projeto	na	área	de	abrangência	da	ESF.

	



Método:

Local:	Unidade	de	Saúde	da	Vila	Guiomar	no	Município	de	Santo	André.

Público-alvo:	Pessoas	com	sobrepeso	ou	obesidade,	ou	seja,	IMC	igual	ou	maior	25.

Participantes:	Equipe	Multiprofissional	que	atua	na	Estratégia	de	Saúde	da	família

Ações:

1.	Treinamento	dos	profissionais:	A	Equipe	da	ESF	será	capacitada	com	um	treinamento	inicial	de	20	h/aula,	sendo	04
horas	por	tema,	baseado	no	Caderno	de	Atenção	Básica	nº	38	e	com	a	presença	de	profissionais	especializados	(médico,
enfermeiro,	 educador	 físico	 e	 nutricionista),	 sobre	 os	 seguintes	 tópicos:	 Epidemiologia	 da	 obesidade;	 Técnicas
antropométricas,	cálculo	de	IMC	e	utilização	de	gráficos	e	tabelas	de	crescimento	infantil;	Diagnóstico	e	classificação
de	 obesidade;	 Tratamentos	 disponíveis	 para	 obesidade	 na	 rede	 SUS;	 Importância	 de	 uma	 alimentação	 saudável	 de
atividade	física.

2.	Sensibilização	da	comunidade	sobre	a	 importância	do	tema:	Trabalhar	com	os	ACS	abordagem	do	tema	em	visitas
domiciliares,	 uma	 vez	 que	 a	 obesidade	 carrega	 o	 estigma	 social	 e	 compromete	 a	 auto	 estima	 do	 paciente	 e	 pode
dificultar	a	adesão	ao	tratamento.	Os	ACS	eles	têm	um	papel	fundamental	já	que	estão	mais	próximo	da	comunidade	e
se	destacam	pela	capacidade	de	se	comunicar	e	pela	liderança	natural	que	exercem	junto	aos	cadastrados,	o	que	ajuda
a	criar	confiança	e	vínculo,	facilitando	o	contato	direto	com	a	equipe.

3.	Implantação	do	Grupo	Terapêutico	de	Obesidade	na	comunidade	e	UBS	buscando	compartilhamento	de	experiências,
vivências	e	expectativas,	para	esclarecer	as	dúvidas,	passar	orientações,	buscando	prevenir	as	dificuldades	e	lidar	com
a	ansiedade,	insegurança	e	promover	inclusão	dos	participantes	na	sociedade.

As	práticas	educativas	em	saúde	e	nutrição	devem	ter	como	eixos	centrais	a	promoção	de	saúde,	compreendida	como
promoção	 da	 qualidade	 de	 vida	 e	 da	 cidadania,	 e	 o	 incentivo	 à	 adoção	 de	 padrões	 alimentares	 sustentáveis	 e	 que
preservem	a	saúde,	a	cultura,	o	prazer	de	comer,	a	vida,	os	recursos	naturais	e	a	dignidade	humana	(MINISTERIO	DA
SAÚDE,	2014)

4.	 Abordar	 e	 encaminhar	 sistematicamente	 ao	 grupo	 sempre	 que	 durante	 atendimento	 médico	 e	 de	 enfermagem
individual	identificar	fatores	de	risco	associados,	respeitando	sua	singularidade.

5.	 Promover	 protocolo	 de	 exames	 de	 rotina	 para	 os	 participantes	 do	 grupo	 como	 densitometria	 óssea,	 dosagem	 de
hormônios,	 controle	 lipêmico	 e	 encaminhamento	 a	 demais	 especialidades	 se	 necessário	 como	 endocrinologia	 e
psicólogo/psiquiatra.

6.	Encaminhar	 regularmente	os	participantes	ao	grupo	“Caminhando	pela	Saúde”	para	 realização	de	atividade	 física
supervisionada	por	profissional	qualificado	a	fim	de	evitar	lesões	durante	pratica	de	exercício	inadequado,	além	é	claro
de	diminuir	o	sedentarismo.

	

	Avaliação	/	Monitoramento:

	Para	a	avaliação	será	realizado	o	mapeamento	da	adesão	aos	grupos	e	perda	ponderal	de	peso	e	IMC	dos	participantes
cadastrados	no	Grupo	de	Obesidade	da	ESF	Vila	Guiomar	da	cidade	de	Santo	André	-	SP.

	

Resultados	esperados:

O	presente	pretende	trazer	benefícios	e	impactar	positivamente	a	saúde	dos	cadastrados	da	área	de	abrangência	por
meio	 da	 implantação	 de	 estratégias	 que	 incentivem	 o	 Combate	 ao	 Sedentarismo	 e	 Obesidade,	 trazendo	 mudanças
importantes	para	toda	a	comunidade.
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