
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

FACULDADE DE MEDICINA. NÚCLEO DE EDUCAÇÂO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 
 
 
 
 

MARCELLO BEZERRA ALBUQUERQUE 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA OBESIDADE 

NA POPULAÇÃO ATENDIDA NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF1, EM 

PÃO DE AÇÚCAR, ESTADO DE ALAGOAS-AL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

MACEIÓ/ALAGOAS 

2021



 
 

 
 

MARCELLO BEZERRA ALBUQUERQUE 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA OBESIDADE NA 

POPULAÇÃO ATENDIDA NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF1, EM PÃO DE 

AÇÚCAR, ESTADO DE ALAGOAS-AL 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Especialização Gestão do Cuidado 

em Saúde da Família, Universidade Federal de 

Alagoas, como requisito parcial para obtenção 

do Certificado de Especialista. 

 

Orientador: Professor (a) Me. Viviane Vanessa 

Rodrigues da Silva Santana. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MACEIÓ/ALAGOAS 

2021



 
 

 
 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA OBESIDADE 

NA POPULAÇÃO ATENDIDA NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF1, EM 

PÃO DE AÇÚCAR, ESTADO DE ALAGOAS-AL 

 
 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização Gestão do 

Cuidado em Saúde da Família, Universidade Federal de Alagoas, para obtenção do 

Certificado de Especialista. 

Orientador: Professor (a) 

 
 
Banca examinadora 

 

Professor (a). Orientadora: Viviane Vanessa Rodrigues Silva Santana Lima, Mestre, 

UFAL. 

 

Professor (a). Nome, Titulação, Instituição 

 

Aprovado em Alagoas, em(00) de (mês) de2021



 
 

 
 

DEDICATÓRIA 
 
 

Dedico este trabalho ao Município de Pão de Açúcar, cidade que me acolheu. 

Todos os integrantes da equipe que dividiu seus conhecimentos. 

Aos meus familiares, que me incentivam em todos os momentos da minha formação. 

Aos meus filhos, Arnaldo e Laura e aos meus pais que sempre apóiam nas tomadas 

de decisões. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS  
 
 
À minha orientadora Professora Me. Viviane Vanessa Rodrigues da Silva Santana, 

pela dedicação e paciência durante a elaboração deste plano de intervenção. 

À minha equipe pela ajuda na elaboração e execução das ações em saúde 

apresentadas neste contexto. 

Agradeço a Deus, por proporcionar chances como esta para aprimorar o meu 

conhecimento e melhorar cada vez mais meu processo de trabalho, gratidão!  



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O médico que apenas sabe medicina, 
nem medicina sabe” (Abel Salazar). 
 
 
 



 
 

 
 

 
RESUMO 

 
 

A epidemia de obesidade é um fenômeno mundial com um quantitativo elevado nas 
mais diversas faixas etárias, principalmente em crianças sendo o tema escolhido para 
esta proposta de intervenção. Objetivo geral deste trabalho é elaborar um plano de 
intervenção para reduzir a obesidade entre a população do território adstrito a ESF1, 
em Pão de Açúcar, Alagoas.O método adotado para a implantação das ações em 
saúde consiste na educação em saúde, possibilitando a orientação em saúde no 
intuito de contemplar o objetivo proposto neste plano de intervenção, para compor 
embasamento teórico foi utilizado uma pesquisa bibliográfica, abordando o tema 
exposto de forma breve, para realização da escrita da proposta de intervenção elege-
se o Planejamento Estratégico Situacional (PES)com base na estimativa rápida dos 
problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 
ações,  espera-se que com a implantação desta proposta de intervenção e saúde para 
a promoção da melhoria da abordagem a criança com obesidade infantil seja efetiva 
e alcance os objetivos propostos neste plano de intervenção. Conquistar os resultados 
apresentados para cada projeto e contribuir para a redução do problema priorizado e 
prevenir as complicações decorrentes da obesidade infantil nas crianças do território. 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Obesidade. Atenção Primária á Saúde. Educação para a saúde. 
Nutrição. Atividades Físicas.



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The obesity epidemic is a worldwide phenomenon with a high amount in the most 
diverse age groups, mainly in children, being the theme chosen for this intervention 
proposal. The general objective of this work is to elaborate an intervention plan to 
reduce obesity among the population of the territory assigned to ESF1, in Pão de 
Açúcar, Alagoas. The method adopted for the implementation of health actions 
consists of health education, enabling guidance in In order to contemplate the objective 
proposed in this intervention plan, a bibliographic research was used to compose the 
theoretical basis, addressing the theme exposed briefly, to carry out the writing of the 
intervention proposal, we choose the Situational Strategic Planning (PES) Based on 
the quick estimate of the observed problems and definition of the priority problem, 
critical nodes and actions, it is expected that with the implementation of this 
intervention and health proposal to promote the improvement of the approach to 
children with childhood obesity, it will be effective and reach the goals. objectives 
proposed in this intervention plan. Achieve the results presented for each project and 
contribute to the reduction of the prioritized problem and to prevent complications 
resulting from childhood obesity in children in the territory. 
 
 
 

Keywords: Obesity. Primary Health Care. Health education. Nutrition. 
Physicalactivities.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município Pão de Açúcar 

 

O Município Brasileiro denominado Pão de Açúcar, está inserido no sertão 

de Alagoas, distante 230 km da capital alagoana, Maceió. De acordo com a 

estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas(IBGE) para o ano de 

2020, apresenta uma população de 24.351 habitantes e densidade demográfica 

de 34,86hab/km segundo dados do último censo demográfico em 2010. 

Os aspectos históricos apresentados no panorama sobre o município 

descrevem que a localidade teve seu povoamento por volta de 1611, através da 

mistura de brancos e índios da Serra do Aracaré, Estado de Sergipe. Inicialmente 

no século XVII, os Urumaris, índios que habitavam a região, conseguiram do Rei 

D. João IV terras que ficavam às margens do rio São Francisco. Tendo a posse do 

lugar denominaram por Jaciobá, do tupi-guarani “espelho da Lua”, devido à dádiva 

de serem banhados pelo rio São Francisco(IBGE,2020). 

Deste benefício doado pelo Rei aos Urumaris, surgiu a cobiça e inveja da 

tribo indígena Chocós, que se rebelaram frente a inveja e tomaram as terras dos 

Urumaris, expulsando-os de lá. Existem registros de que no ano de 1634, Cristovão 

da Rocha tomou posse dessas terras, antes invadidas pelos índios Chocós, que 

por sua vez atualmente é o município de Pão de Açúcar(IBGE,2020). 

A origem do nome da cidade é devido à instalação de uma fazenda de gado 

de mesmo nome. Documentos históricos apontam que no ano de 1660, essas 

terras passaram, por carta de sesmaria, para o português Lourenço José de Brito 

Correia, que era pecuarista e neste local edificou sua fazenda “Pão de Açúcar” 

para a criação de gado, leiteiro e de corte. Também há registros de que o nome 

do município vem da forma de um dos morros de seu relevo que era semelhante 

à maneira pela qual se purificava o açúcar.A localidade foi elevada à condição de 

cidade em 18 de junho de 1887, por meio da Lei 756, sendo o território 

desmembrado de Mata Grande(IBGE,2020). 
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Segundo os dados no IBGE, em 2017 o salário médio mensal para este ano 

foi de 1.5 salários mínimos. Economicamente, Pão de Açúcar faz parte da Bacia 

Leiteira de Alagoas, juntamente com Batalha, São José da Tapera, Dois Riachos, 

Olho d’Águas das Flores, Monteirópolis, etc. Na pecuária, se destaca na criação 

de gado corte e leiteiro, no entanto, devido à ausência de lacticínio, a produção de 

leite desse município é enviada para empresas instaladas em Batalha e Major 

Izidoro. Ainda na pecuária existem as criações de ovino-caprinocultura, tanto para 

criação, abate e exploração(IBGE,2020) 

A cultura local de criação de carneiros, bodes e cabras, é uma prática antiga 

e que serve para subsistência familiar. A agricultura tradicional tem a rotação de 

cultura feijão, milho e palma, com produção menor de mandioca e algodão. 

Destacam-se ainda apicultura e o artesanato do povoado Ilha do Ferro, ainda 

referente a economia o Produto Interno Bruto (PIB) per capita é de R$ 

8.739,40(IBGE,2020). 

O comércio e o serviço público concentram um pequeno contingente da 

população, o serviço bancário é ofertado pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica 

e Banco Bradesco. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA 

a estimativa de Famílias Pobres no município de Pão de Açúcar é de 3.639, 

dessas, 3.504 tem perfil para o Programa Bolsa Família, atingindo um percentual 

de 76,43% sobrevivendo com menos de ½ salário mínimo (GEOSUAS, 2006).  

Baseado no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

o município possui uma extensão da rede de água de 86,6 metros e de esgoto 0 

(zero), não existe um número exato da população atendida pela rede de esgoto. 

Em relação ao abastecimento de água cobre 24.085 da população.  

Segundo dados do IBGE a taxa de escolarização de 6 a 14 anos atingiu 

96,3% comparado a outros municípios e obteve um índice de desenvolvimento da 

educação básica (IDEB) na rede pública nos iniciais do ensino fundamental 4,4 e 

nos anos finais do ensino fundamental 3,7.  
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1.2 O sistema municipal de saúde de Pão de Açúcar 

O município de Pão de Açúcar possui 100% de cobertura da sua população 

com a estratégia saúde da família (ESF) por meio da atuação de nove equipes de 

saúde,sendo três localizadas na Zona Rural etrês unidades na Zona Urbana. O 

referido município dispõe também de Especialidades (nutricionista, 

endocrinologista, ginecologista, pediatra) para atender os usuários, para esse nível 

secundário, os usuários são encaminhados para o atendimento, além de serem 

marcados exames complementares contribuindo no atendimento assistencial, para 

os casos diagnosticados na atenção primária, promovendo a continuidade do 

atendimento. 

Se tratando de equipamentos sociais existe uma academia de saúde, que é 

um espaço dotado de equipamentos para realização de atividades físicas, 

estrutura e profissionais qualificados, voltado à promoção da saúde e produção do 

cuidado e de modos de vida saudáveis da população. Existem aindasete médicos 

clínicos gerais do Programa Mais Médicos.  

Ademais, ainda existe a integração das Ações e Serviços de Saúde nas 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) à integração das Ações e Serviços de Saúde 

na Rede Materna Infantil. 

O município conta com Atenção Integral à Saúde das Populações por Ciclo 

de Vida e Gênero, Atenção Integral à Saúde nas Políticas Transversais, Ampliação 

do Acesso e Aperfeiçoamento da Assistência Ambulatorial e Hospitalar 

Especializada, Atenção Farmacêutica no SUS, Gestão Interfederativa do SUS, 

com Planejamento Ascendente e Integrado, Participação e Controle Social. 

Aprimoramento da gestão estratégica da SMS: Contingenciamento de doenças 

reemergentes e com potenciais surtos epidêmicos.  

O município realiza atendimento na atenção primária como acolhimento, 

visitas domiciliares, consultas e acompanhamento aos grupos operativos,pré natal, 

Hiperdia, puericultura, imunização, realização de exames (bioquímicos, USG, RX) 

de média e baixa complexidade. Neste nível de atenção ocorre também a 

marcação para os demais níveis de atenção frente à necessidade do usuário. 
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Na atenção terciária à saúde, o município não possui hospitais, os casos de 

urgência e emergência são encaminhados para os municípios circunvizinhos (Olho 

D’água das flores, São José da Tapera, Palestina, Monteirópolis) todos pertencentes 

ao Estado de Alagoas.  

No âmbito do sistemalogístico,o município conta com transporte em Saúde, acesso 

regulado à atenção, prontuário eletrônico implantado no centro de saúde, cartão de 

identificação dos usuários do SUS,cartão de identificação do usuário; o sistema de 

acesso regulado à atenção à saúde na central de regulação; Serviço de Atendimento 

Médico de Urgência (SAMU), transportes para procedimentos eletivos, exames e 

outros. 

A Organização dos Pontos de Atenção à Saúde ocorre de forma que o usuário 

busca por atendimento assistencial em saúde na atenção primaria, quando não 

agudizado,o Agente Comunitário de Saúde (ACS), solicita agendamento para 

atendimento médico, posteriormente frente ao diagnóstico, se necessário, é 

referenciado para os demais municípios com oferta nos demais níveis de atenção em 

saúde.  A contrarreferência ocorre no retorno do usuário e acompanhamento de seu 

tratamento para controle e/ou cura. Sendo assim o modelo de atenção em saúde 

predominante é atenção primária à saúde. Cabe ressaltar que em situações febris, 

comorbidades descompensada ou agudizado, o atendimento é imediato na demanda 

livre. 

 

1.3 Aspectos da comunidade  

A comunidade atendida pela Estratégia de Saúde da Família – ESF 1 Pão 

de Açúcar, possui água encanada e tratada e energia elétrica, no entanto, a 

estrutura de saneamento básico na deixa muito a desejar, principalmente no que 

se refere ao esgotamento sanitário. A coleta de lixo ocorre a cada três dias.  

A economia se baseia no comércio e pesca e no entorno possui escolas 

públicas (estaduais e municipais) e particulares, bem como uma creche municipal. 

A população conserva ainda hábitos e costumes próprios, mantendo a 

tradição de comemorar as festas religiosas, em particular as festas juninas.  

A comunidade atendida pela equipe de saúde é composta por 3.135 

indivíduos, sendo que a maior parte se concentra no sexo feminino e na faixa etária 

de 20 à 29 anos, conforme mostra o quadro 1. 
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Quadro 1. Distribuição da população da comunidade atendida pela equipe de 

Estratégia de Saúde da Família ESF1 Pão de Açúcar, por sexo e faixa etária. Pão de 

Açúcar, Alagoas, 2020. 

 

 FAIXA ETÁRIA/ANO  MASCULINO  FEMININO  TOTAL  

< 1  16  19  35  

1-4  80  68  148  

5-14  224  236  460  

15-19  100  89  189  

20-29  225  268  493  

30-39  183  249  432  

40-49  162  231  393  

50-59  181  215  396  

60-69  112  151  263  

70-79  68  108  176  

≥ 80  43  107  150  

TOTAL  1.394  1.741  3.135  

Fonte: (Estratégia de Saúde da Família ESF1,Pão de Açúcar,2020). 
 

O perfil epidemiológico da população da área de abrangência da ESF está 

disposto no quadro 2 e nele é possível observar um grande número de usuários 

com diagnóstico de hipertensão e diabetes.  

As principais causas de morte na comunidade atendida na ESF 1 Pão de 

Açúcar são: doenças do aparelho circulatório, as neoplasias (cânceres) e as 

doenças do aparelho respiratório.  

O uso da Epidemiologia para conhecimento e análise da situação de saúde 

e para o estabelecimento de prioridades é essencial para a integração das ações 

e serviços de Vigilância e Atenção à Saúde e para a reversão de indicadores que 

impactam a saúde.  

 
Quadro 2. Perfil epidemiológico do território adstrito a equipe ESF1- Pão de 

Açúcar,Alagoas, para o ano de 2020 
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Condição de Saúde Quantitativo 
(nº) 

Gestantes  24 

Hipertensos  506 

Diabéticos  172 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, 
enfisema, outras)  

44 

Pessoas que tiveram AVC  32 

Pessoas que tiveram infarto  15 

Pessoas com doença cardíaca  79 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros)  33 

Pessoas com hanseníase  02 

Pessoas com tuberculose  01 

Pessoas com câncer  19  

Pessoas com sofrimento mental  24  

Acamados  17  

Fumantes  111  

Pessoas que fazem uso de álcool  70  

Usuários de drogas  09  

Fonte: (Estratégia de Saúde da Família ESF1, Pão de Açúcar, 2020) 

 
 

De acordo com dados do IBGE, os aspectos relacionados à taxa de 

mortalidade infantil média na cidade é de 7.83 para 1.000 nascidos vivos e as 

internações devido a diarreias são de 3.3 para cada 1.000 habitantes (IBGE,2020). 

 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Pão de Açúcar, equipe ESF1 

 

A Unidade de Saúde fica localizada na Av. Maestro Manoelito Bezerra Lima, 

centro, ao lado da Unidade Mista Dr. Djalma Gonçalves dos Anjos.  

A estrutura da unidade possui uma recepção com acomodação compatível 

para os usuários,prédio com paredes, pisos e teto conservados, iluminação 

adequada,temperatura inadequadapois existe apenas ventilação natural, não 

existe ventilador ou ar condicionado para refrigerar o ambiente.Há ainda 

umarquivo cujo sistema é organizado por micro áreas, contendo um computador, 

mesa e cadeiras no ambiente. 

A sala de espera é ampla, nela realizamos as rodas de conversas e reuniões 

com os usuários, temos 4 consultórios, sala de vacinas, almoxarifado, copa, 2 

banheiros, recepção e farmácia.  
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1.5 A Equipe de Saúde da Família 1 da Unidade Básica de Saúde Pão de Açúcar 

 

A equipe é composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de 

enfermagem, um odontólogo, um atendente na farmácia (não é farmacêutico), um 

auxiliar em saúde bucal e sete agentes comunitários de saúde (ACS), 

recepcionista e auxiliar de serviços gerais.  

A organização do processo de trabalho ocorre de forma a manter a fluidez 

nos atendimentos. Inicialmente é realizado o acolhimento, em seguida a triagem 

para a demanda livre, grupos operativos, consulta programada, atendimento 

odontológico e de saúde bucal, imunização. 

A equipe realiza planejamento através de reuniões uma vez por semana 

para planejamento e organização do processo de trabalho. A avaliação dos 

indicadores de saúde é realizada a cada quatro meses juntamente com as 

coordenações da Atenção básica, vigilância em saúde e vigilância epidemiológica.  

A maioria dos atendimentos ocorre por meio do agendamento, além disso, 

a demanda espontânea para casos agudizados e os casos identificados de 

urgência o usuário é encaminhado ao atendimento nos hospitais dos municípios 

circunvizinhos.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde Pão de Açúcar da Equipe ESF 1 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7:30h às 18h , inicialmente são acolhidos 

os usuários pela enfermeira ou pelo técnico de enfermagem, além de organização 

da agenda, marcação e encaminhamentos para o centro de saúde, existe boa 

relação entre o membro da equipe quando é necessário o apoio dos agentes 

comunitários, os mesmos contribuem nas atividades de rotina da unidade, 

atividades estas relacionadas à assistência, como recepção e arquivo, 

acolhimento, aferição de pressão, glicemia, isso quando o técnico de enfermagem 

e/ou o enfermeiro não encontram-se presentes na Unidade, como exemplo dessa 

situação temos os dias de visitas ao domicilio, as campanhas de vacinação e ou 

ações em saúde como a busca ativa aos faltosos dos grupos operativos, ações do 
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Programa Saúde na Escola(PSE), então toda equipe se envolve no processo de 

trabalho, colaborando para a efetivaatenção ao usuário. 

Esse fato tem sido motivo de algumas discussões, principalmente entre o 

enfermeiro da equipe e o coordenador de atenção básica, que justifica a 

necessidade de se utilizar o trabalho dos ACS nessas atividades, pela dificuldade 

de contratação de outro auxiliar de enfermagem.  

As estratégias desenvolvidas na unidade são: atenção ao usuário portador 

de Doenças Crônicas não transmissíveis; Saúde da Criança; Saúde da mulher;Pré 

Natal e Puericultura. 

Na atenção ao pré natal as gestantes são captadas no 1º trimestre. É 

realizado a coleta de material para exames como citologia na unidade.Também é 

realizado teste de gravidez e testesrápidos do diagnóstico(HIV/Sífilis). 

A unidade realiza o planejamento familiar e a atenção ao adolescente 

através da caderneta do adolescente implantada e algumas ações intersetoriais 

como o programa saúde na escola (PSE) nas escolas. 

Algumas ações são promovidas na comunidade por meio de atividades 

educativas de prevenção Infecção sexualmente transmissíveis(IST) AIDS e 

DROGAS – as ações são sob a forma de rodas de conversas e palestras. 

Na atenção à saúde do homem a caderneta do homem ainda não foi 

implantada, porém são realizadas palestras educativas para este público, teste 

rápido para Sífilis/HIV, contribuindo no diagnóstico quando necessário. 

Em relação à saúde do idoso foram desenvolvidas algumas ações como a 

implantação da caderneta do idoso, ações educativas orientando os usuários e 

cuidadores sobre a prevenção de quedas, rastreio de câncer, ações de prevenção 

e cuidado para doenças de notificação compulsória com a Tuberculose e 

Hanseníase.A equipe realiza a avaliação dermato-neurológica/ indicando grau de 

incapacidade física com os idosos.  

 

Também são ofertadas para os usuários adultos e idosos, algumas 

atividades de orientação a saúde para o controle e prevenção de agravos para 

doenças crônicas não transmissíveis como diabetes mellitus tipo 2 e Hipertensão 

Arterial Sistêmica. 
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Na atenção ao usuário portador de doença crônica não transmissível, 

Hipertensos /Diabéticos, a equipe realiza acompanhamento mensal, agenda os 

atendimentos para especialidades quando necessário se encaminha para a 

realização de exames laboratoriais, promove busca ativa e monitora regularmente 

os pacientes no grupo operativo HIPERDIA. Na unidade, já contamos com o 

sistema informatizado, E-SUS – SISAB, para o preenchimento de fichas para 

compor o Cadastro, domiciliar e Individual dos usuários e famílias, periodicamente 

(cerca de 6 meses), são atualizados a partir de dados coletados pelos ACSs, 

porém entregam parcialmente em tempo hábil.  

 

1.7 O dia a dia da equipe ESF1 Pão de Açúcar 

 

As ações do processo de trabalho são planejadas com muito cuidado pela 

equipe ESF1, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde (MS), com foco no 

usuário,buscando atender as suas necessidades em nível de atenção primária à 

saúde, seguindo e contemplando as estratégias preconizadas.  

O cronograma do atendimento semanal (quadro 3) busca contemplar as áreas 

de atenção que o MS orienta. 

 

Quadro 3. Cronograma de atendimento da Estratégia de Saúde da família ESF1 pão 

de Açúcar - Alagoas, 2020. 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Reunião e 
planejamento 
das ações  

Pré natal e 
puericultura 
 

HIPERDIA e 
Saúde mental 

Demanda 
espontânea 

Visita 
domiciliar 
 

Demanda 
programada 

Saúde da 
mulher 

Saúde do 
adolescente 

Saúde do 
homem 

Estudos/ 
capacitação 
em saúde 

Fonte: Autor, 2020. 

 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 Por meio do Plano Estratégico Situacional(PES), aplicando a estimativa rápida 

na identificação de problemas do território, a equipe ESF1 Pão de Açúcar se reuniu 
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para debater os problemas em saúde da população assistida pela equipe, 

considerando os problemas que tem a capacidade de enfrentamento por ações 

iniciadas no processo de trabalho da equipe. A partir desta discussão, os seguintes 

problemas em saúde foram elencados: 

 

1- Elevado número de usuários com hipertensão; 

2-Ocorrência de complicações de doenças cardiovasculares: infarto agudo do 

miocárdio(IAM); 

3-Obesidade em adultos, tipo II (severa); 

4-Obesidade infantil. 

 

1.9 Priorização dos problemas– a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Quadro 4 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde ESF1, Unidade Básica 

de Saúde da Família Pão de Açúcar,do município de Pão de Açúcar, Estado de 

Alagoas. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Elevado número de usuários 

com hipertensão 

7 alta total 3 

Incidência de complicações e 

agravos cardiovasculares, 

infarto agudo do 

miocárdio(IAM) 

5 média parcial 4 

Obesidade em adultos tipo II 

(severa); 

8 alta total 2 

Obesidade infantil. 10 alta total 1 

Fonte: autor,(2020) 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora****Ordenar considerando os três itens 
 

2 JUSTIFICATIVA 
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A epidemia de obesidade é um fenômeno mundial com um quantitativo elevado 

nas mais diversas faixas etárias, além disso, a prevalência vem aumentando 

consideravelmente a incidência de doenças crônicas não transmissíveis, a morbidade 

e mortalidade, também os custos dos cuidados de saúde(STURM, HATTORI,2013). 

 Em adultos, a obesidade está relacionada às doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como complicações metabólicas, doenças cardíacas, 

cerebrovasculares, embolia pulmonar, diabetes tipo 2, dislipidemias, distúrbios 

musculoesqueléticos e alguns tipos de câncer(LEE,CHOI, KIM; et al,2018). 

Entende-se que as causas para a obesidade são multifatoriais, que vão desde 

uma alimentação regrada em carboidratos, lipídios e açúcares, definida como 

alimentação inadequada, até o aumento do consumo de alimentos processados de 

alta densidade calórica, bem como a efetiva redução de gasto energético decorrente 

do sedentarismo, além de alguns fatores genéticos, metabólicos, endócrinos, 

psicológicos, sociais e culturais(MALTA et al,2014). 

Tendo em vista que a obesidade é um dos fatores de riscos relacionados à 

maioria dos problemas de saúde identificados no diagnóstico de saúde do território 

adstrito a equipe ESF1 Pão de Açúcar, entende-se  que a escolha e priorização desse 

problema para a elaboração de um plano de intervenção é de suma importância, uma 

vez que a implantação de ações em saúde para a redução de novos casos e incentivo 

ao tratamento para a obesidade irá impactar nos demais problemas selecionados e 

listados na estimativa rápida apresentada neste trabalho.  

Portanto, justifica-se a importância da elaboração e implantação de um plano 

de intervenção em saúde para atuar na redução e atenção ao usuário no 

enfrentamento da obesidade na Unidade Básica de S aúde da família ESF1, em Pão 

de Açúcar, Alagoas. 

 
 
 

3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo geral: Elaborar um plano de intervenção para reduzir a obesidade entre 

a população do território adstrito a ESF1, em Pão de Açúcar, Alagoas. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Promover atividades de educação em saúde reforçando a importância 

de uma alimentação saudável e abandono de comportamentos de riscos 

como sedentarismo, tabagismo e etilismo; 

 Incentivar os usuários na adesão de atividades físicas para contribuir no 

enfrentamento da obesidade e promoção da saúde e bem estar; 

 Acompanhar regularmente os usuários, encaminhando-os para 

avaliação com nutricionista, endocrinologista e cardiologista.  
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4 METODOLOGIA 
 
 
 

Para realização da proposta elege-se o Planejamento Estratégico Situacional 

(PES)com base na estimativa rápida dos problemas observados e definição do 

problema prioritário, dos nós críticos e das ações, de acordo com Campos, Faria e 

Santos (2018). 

Para compor o levantamento bibliográfico, envolveu a Biblioteca Virtual em 

Saúde do Nescon,bases de dados Scielo, BIREME, LILACS e Google Acadêmico, 

também consulta em documentos de órgãos públicos e de outras fontes de busca para 

revisão bibliográfica.Quanto a redação do texto utilizou-se as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à 

metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 

2017).  

As palavras chave:Obesidade. Atenção Primária á Saúde. Educação para a 

saúde. Nutrição. Atividades Físicas foram utilizadas para a busca nas bases de dados 

de representatividade na área da saúde, definidas com base nos Descritores em 

Ciências da Saúde (BRASIL, 2017).  

O método adotado para a implantação das ações em saúde consiste na 

educação em saúde, possibilitando a orientação em saúde no intuito de contemplar o 

objetivo proposto neste plano de intervenção. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
5.1 Obesidade 

 

Segundo Recine e Radaelli (2015) a obesidade é uma doença crônica que 

consiste basicamente pela condição clinica que envolve o aumento ou excesso de 

gordura corporal, sendo um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças 

trazendo sérios problemas para a saúde do indivíduo acometido pela obesidade. 

Sabe-se que esta doença crônica não transmissível está ligada intimamente com o 

aumento do peso, más nem sempre o aumento de peso é considerado obesidade, 

visto que existe diferença entre o aumento de massa muscular a considerada massa 

magra, e o aumento de peso de massa gorda, identificado como gordura corporal, 

geralmente na circunferência abdominal, frente a isto é importante a avaliação de um 

especialista a fim de definir e diagnosticar o aumento de peso do indivíduo.  

As causas para a obesidade são relacionadas a diversos fatores, como um 

comportamento de risco conhecido por alimentação inadequada a qual, o indivíduo 

insiste em ingerir mais energia do que seu corpo necessita, acarretando no acumulo 

de gordura, baixa adesão para atividades físicas, nos usuários adultos existe o 

consumo de bebidas alcoólicas. Também está associado ao aumento da obesidade 

os alimentos industrializados, embutidos e fast food. O que destaca a influência da 

sociedade para o consumo deste tipo de alimentos bem como alguns fatores culturais 

a exemplo disso os próprios hábitos familiares. De acordo com estes conceitos 

associados ao surgimento da obesidade a mesma é caracterizada por múltiplos 

fatores, tais como os genéticos, psicossociais, cultural-nutricionais, metabólicos e 

endócrinos. A obesidade, portanto, é gerada pela interação entre fatores genéticos e 

culturais, assim como familiares (DÂMASO et al., 2003).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),o índice recomendado de 

Massa Corporal (IMC), entre indivíduos adultos, como estando com peso normal se o 

índice obtido estiver entre os percentis < 20 e > 24,9 Kg/m2, com sobrepeso quando 

este percentual for < 25 e > 29,9 Kg/m2, enquanto que, para indivíduos obesos, 

considera-se o índice > 30 Kg/m2. (COLLOCA; DUARTE, 2015) 

Além do aumento de gordura corporal, a obesidade pode acarretar a vários 

problemas prejudiciais à saúde dos seres humanos, é errado usar como base de 
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diagnóstico apenas o peso do indivíduo, uma vez que existem pessoas que têm peso 

elevado, porém não são obesas, uma vez que o seu peso constitui massa magra. De 

fato, as causas para o surgimento da obesidade já citadas anteriormente estão 

associadas ao estilo de vida do indivíduo que é sedentário e mantém uma dieta 

inadequada, as consequências da obesidade em longo prazo á saúde das pessoas, 

podem ser identificadas no aumento do risco para o desenvolvimento de doença 

arterial coronariana, hipertensão arterial, diabetes tipo II doenças pulmonares 

obstrutiva, osteoartrite e certos tipos de câncer (CRUZ;SANTOS; ALBERTO, 2007). 

Quando o paciente com obesidade é identificado na atenção primária á saúde, 

a equipe ESF realiza o trabalho de avaliação, monitoramento e orientação para 

alcançar alguma metas e objetivos incluído em um plano de cuidados, nestas metas 

são estabelecidas ao paciente a redução do peso com a indicação da mudança do 

estilo de vida, momento em que se busca a inserção de atividades físicas, orientação 

e acompanhamento da equipe multidisciplinar comporta por endocrinologista, 

nutricionista e em necessidade psicólogo ou psiquiatra para caso que se nota algum 

transtorno como a ansiedade. A adesão para uma alimentação saudável é 

fundamental para o enfrentamento da obesidade, más se reconhece que o tratamento 

para a obesidade pode-se tornar difícil, pois o metabolismo basal dos indivíduos pode 

variar e até mesmo na mesma pessoa em devidas algumas circunstâncias diferentes. 

Assim, com o decorrer do tempo a pessoa com a mesma ingestão calórica, poderá 

engordar e outra não (MELLO; LUFT; MEYER, 2004). 

Para que se obtenha êxito no tratamento para obesidade o mais eficaz, é que 

se faça uma intervenção precoce nos hábitos do indivíduo, quando constatado o 

elevado ganho de peso do indivíduo, antes mesmo de se tornar obeso. Pois, quanto 

maior for o seu peso, mais difícil será a reversão de tal quadro(CRUZ; SANTOS; 

ALBERTO, 2007). 

A obesidade na infância e adolescência é considerada um problema crescente 

mundial de Saúde Pública, atingindo crianças de diversas idades, sexo, etnia e renda 

familiar, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o excesso de 

peso atinja aproximadamente 42 milhões de crianças menores de cinco anos de 

idade, sendo a maioria residente de países em desenvolvimento(WHO,2003). 

É notório que a prevalência da obesidade está em crescimento no Brasil e no 

Mundo,sendo considerada atualmente como uma epidemia mundial, portanto 
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corresponde a um problema de saúde pública global. De acordo com os dados da 

obesidade infantil no Brasil estima-se que uma em cada três crianças está acima do 

peso (IBGE,2019). 

Os dados sobre obesidade infantil são tão alarmantes que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estima que em 2025 o número de crianças obesas 
no planeta chegue a 75 milhões. Os registros do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) apontam que uma em cada grupo de três 
crianças, com idade entre cinco e nove anos, está acima do peso no País. As 
notificações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, de 2019, 
revelam que 16,33% das crianças brasileiras entre cinco e dez anos estão 
com sobrepeso; 9,38% com obesidade; e 5,22% com obesidade grave. Em 
relação aos adolescentes, 18% apresentam sobrepeso; 9,53% são obesos; e 
3,98% têm obesidade grave(BRASIL,2019). 

 
Como riscos à saúde da criança obesa destaca-se a quantidade total de 

gordura, o excesso de gordura em tronco ou região abdominal e o excesso de gordura 

visceral são três aspectos da composição corporal associados à ocorrência de 

doenças crônico-degenerativas. Além do aumento do colesterol sérico, que é um fator 

de risco para doença coronariana, e esse risco é ainda maior quando associado à 

obesidade. O sobrepeso triplica o risco de desenvolvimento de diabetes melito(AAP, 

1998. P.424). Portanto é de extrema importância e necessidade a implantação de 

estratégia na atenção primária para enfrentar a obesidade e prevenir problemas 

futuros. 

 

5.2 Formas de enfrentamento e Prevenção da obesidade 

 

A obesidade é uma doença que esta presente nas políticas públicas de saúde 

desde a década de 1990, segundo Brasil, (1999) com a instituição da Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição (PNAN, 1999), desenvolvida pelo Ministério da Saúde, 

foram definidas diretrizes para organizar as estratégias e ações em saúde no tocante 

obesidade. 

De acordo com o Ministério da Saúde, (2012) o foco trata de ações para a 

prevenção e o efetivo tratamento da obesidade no SUS, esta política  publica para a 

saúde no enfrentamento da obesidade foi revisada em 2012, para abordar a temática 

de forma mais contundente , no ano de 2013 , o Ministério da Saúde estabeleceu a 

linha de cuidado para obesidade , tendo como parte da Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Crônicas(BRASIL, 2013a; BRASIL,2013b). 
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Existem diversos protocolos de programas de manejo de obesidade infantil, 

verificando que as orientações variam bastante, como intervenções de grupo e 

individuais, com ou sem supervisão médica, terapia familiar, comportamental e 

cognitiva, e tratamento farmacológico.O que diz respeito ao manejo da obesidade 

infantil quanto à orientação dietética, é fundamental que tenha por objetivo e/ou meta 

a perda de peso controlada ou a manutenção do mesmo, crescimento e 

desenvolvimento normais, ingestão de macro- e micronutrientes em quantidades 

adequadas para idade e sexo de cada criança. 

A redução do apetite ou da voracidade, segundo Edmunds L, Waters E, 

Elliott,2001) é a manutenção da massa muscular, ausência de conseqüências 

psicológicas negativas e manutenção dos hábitos alimentares corretos e modificação 

dos inadequados devem ser analisados para as crianças é importante manter o peso 

adequado para que não comprometam seu desenvolvimento físico e mental. 

Na literatura a maioria das intervenções dietéticas para pacientes obesos, foca-

se na redução da ingestão de gordura, mesmo quando a gordura alimentar pode não 

ser uma causa importante da obesidade. Com relação a inserção de atividades física 

na conduta terapêutica não medicamentosa são bem aceitos e adotado pela maioria 

dos profissionais de saúde, a inclusão de exercícios  convencionalmente 

programados, tendem a aumentar a atividade física do paciente obeso modificando o 

seu estilo de vida, contribuindo na redução de comportamentos sedentários, esta 

estratégia vem se mostrando efetiva, para o controle do peso a longo 

prazo(STEINBECK KS.,2002). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Obesidade Infantil”, para o 

qual se registra uma descrição do problema selecionado (terceiro passo), a explicação 

(quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo). 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, as operações, projeto, os resultados esperados, os 

produtos esperados, os recursos necessários para a concretização das operações 

(estruturais, cognitivos, financeiros e políticos).  

Aplica-se a metodologia do Plano de Intervenção a revisão bibliográfica para 

embasamento teórico, o Planejamento Estratégico Simplificado, para identificar os 

problemas e seleção dos nós críticos (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado 
 

Frente a seleção e priorização do problema “obesidade Infantil” observa-se que 

o mesmo pode ter a sua resolutiva a partir de ações em saúde desenvolvidas pela 

equipe que irá impactar no problema e por sua vez contribuir para a sensibilização 

dos usuários no cuidado e prevenção de obesidade nas crianças do território, 

entende-se que a obesidade é decorrente de fatores de riscos modificáveis 

associados ao sedentarismo, a alimentação inadequada e o consumo exagerado de 

alimentos do tipo fast food, industrializados e embutidos. 

 
6.2 Explicação do problema selecionado 
 

De acordo com os itens listados a partir da estimativa rápida, o qual foi 

priorizado o problema apresentado “Obesidade Infantil” envolve-se a subitens que 

contribuem para a ocorrência de casos de obesidade entre as crianças.  

Estes fatores e/ou subitens forma classificados como a falta de informação 

quanto a prevenção e tratamento para a obesidade em crianças;Os fatores 

determinantes que favorecem o surgimento da doença associados a cultura, 

economia e histórico familiar; Existe o problema da falta de orientação quanto à forma 

correta da alimentaçãoe como educar as crianças para uma vida saudável e ativa, 

visto que na era digital é comum crianças sedentárias mantendo-se entretidos com 
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aparelhos eletrônicos por horas, esquecendo de “brincar” de forma a gastar energias 

se movimentando. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos(quinto passo) 
 

Os nós críticos relacionados ao problema “obesidade Infantil” são: 

1- Sedentarismo 

2-Alimentação inadequada 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade 

e gestão (7º a 10º passo) 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, separadamente 

para cada nó crítico. 
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Quadro 5-Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Obesidade Infantil”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família ESF 1 , do 

município Pão de Açúcar, estado de Alagoas 

Nó crítico 1 Sedentarismo 

6º passo: operação 

(operações) 
Propor realização de atividades físicas regulares 

adequadas à faixa etária das crianças;  

Promover rodas de conversas para orientar sobre a 

importância de incluir as atividades físicas na rotina da 

criança contribuindo na redução do peso e melhoria na 

qualidade de vida e bem estar da criança.  

Participação das crianças em caminhadas, aderindo a 

outras atividades esportivas, brincadeiras de rua, 

atividades culturais com recreação, manter uma vida 

ativa. 

6º passo: projeto “Brincar se movimentando para o enfrentamento da 

obesidade infantil” 

6º passo: resultados 

esperados 
Espera-se a redução do peso e do abandono de 

comportamentos relacionados ao sedentarismo entre 

as crianças 

6º passo: produtos esperados Adesão para prática de exercícios físicos e 

brincadeiras ativamente saudáveis  

6º passo: recursos 

necessários 
Cognitivo: discussão acerca dos benefícios da 

atividade física regular na promoção da saúde e 

prevenção de obesidade e posteriormente riscos para 

adquirir doenças crônicas não transmissíveis na fase 

adulta. 

Estrutural: local para o lazer da criança e realização de 

caminhadas.  

Político: apoio local, divulgação nas redes sociais. 

Financeiro: disponibilização de recurso para educador 

físico e recreativo 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Político:profissional adequado que atenda a demanda 

sendo necessário o apoio da secretaria de educação e 

esportes  e gestor municipal 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretária da Saúde, Lazer e esportes do município 
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Autor,(2021)

9º passo; acompanhamento 
do plano –responsáveise 
prazos 

Equipe ESF 1 pão de açúcar 

6 meses 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Reuniões quinzenais da equipe nas quais serão 
debatidos os fatores envolvidos no processo de 
trabalho e reflexões sobre os resultados efetivos com 
a redução da obesidade entre as crianças 
participantes, sendo avaliado por meio de 
monitoramento do peso da criança. 
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Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “título”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família ESF1, do município Pão 

de Açúcar, estado de Alagoas 

Nó crítico 2 Alimentação Inadequada 

6º passo: operação 

(operações) 

Realizar atividades educativas com o público alvo e 

seus responsáveis para a promoção da reeducação 

alimentar; 

Incentivar uma alimentação saudável para as crianças 

bem como para todos os familiares; 

Promover avaliação com Nutricionista indicando dieta 

adequada para cada participante, frente sua avaliação. 

6º passo: projeto Alimentar bem na infância é um ato de amor 

6º passo: resultados 

esperados 

Melhorar a alimentação dos participantes a fim de 

incorporar na dieta da criança alimentos saudáveis 

imprescindíveis para seu desenvolvimento físico e 

mental. 

6º passo: produtos 

esperados 

 Adesão das famílias para uma alimentação saudável 

e reduzir o consumo de gorduras, alimentos 

industrializados e abandonar o consumo exagerado de 

carboidratos e embutidos. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo:Palestras e rodas de conversas sobre os 

temas relacionados a alimentação saudável  pautadas 

na educação para a saúde 

Financeiro: Material de consumo (folhas de papel, 

cartolina,lápis pilot, fita dupla face e canetas) 

Político: 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Financeiro: Aquisição de material de consumo para 

atividade educativa 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretaria de saúde  

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Equipe ESF 1, secretaria de saúde  

6 meses 
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Autor,(2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento e 
avaliação das ações 

Avaliar o nível de conhecimento dos participantes após 
as ações educativas, promover conversação para 
identificar como estão sendo praticadas as dietas 
indicadas pela nutricionista e se os participantes 
compreenderam a importância da alimentação na vida 
da criança, aplicando os seguintes questionamentos: 

-A criança alimenta-se com frutas e hortaliças? 

-Com qual freqüência a criança se alimenta com 
lanches não saudáveis como pizza, salgados e 
guloseimas? 

-Como a criança respondeu a mudança realizada na 
sua dieta? 

-Ocorreu a redução no peso? 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Espera-se que com a implantação desta proposta de intervenção e saúde para 

a promoção da melhoria da abordagem a criança com obesidade infantil seja efetiva 

e alcance os objetivos propostos neste plano de intervenção. Conquistar os resultados 

apresentados para cada projeto e contribuir para a redução do problema priorizado e 

prevenir as complicações decorrentes da obesidade infantil nas crianças do território. 

Com a esperança para breve o término desta pandemia, iniciaremos as 

atividades com o público alvo e seus respectivos responsáveis, a fim de orientar, 

elevar o conhecimento e promover a saúde no tocante adesão para alimentação 

saudável e realização de atividades físicas contribuindo para o enfrentamento da 

obesidade entre as crianças cadastradas no território adstrito a UBS Pão de Açúcar, 

sob a responsabilidade da equipe ESF 1. 

Como plano de continuidade manteremos estas ações descritas no plano de 

intervenção, na rotina de trabalho da equipe, destinada ao grupo saúde da criança. 
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