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Introdução

A obesidade é um dos maiores problemas de saúde no mundo. No Brasil, 50% da população
está acima do peso ou na faixa de sobrepeso. Existe uma projeção que até 2025, 2,3 bilhões
de pessoas adultas estarão com sobrepeso e mais de 700 milhões de pessoas obesas.
(ABESO, 2016). Pessoas que exercem poucas atividades físicas, consideradas sedentárias
tem mais chances de ficarem acima do peso e isso pode acarretar outros problemas de
saúde, sendo os mais comuns os cardiovasculares, seguido por hipertensão, diabetes,
aumento do colesterol e dos triglicérides e até alguns tipos de câncer. (BRASIL, 2014).

Os obesos apresentam uma probabilidade de quase 50% de desenvolver diabetes tipo 2,
quando levamos em conta o IMC (índice de massa corporal), com valores entre 33 e 35
kg/m². Evidências sugerem que mesmo uma redução de 5 a 10% no peso corporal pode
melhorar a tolerância à glicose. Nos dias atuais o parâmetro apresenta limitações como: não
reflete o mesmo grau de gordura em diferentes populações, especificamente por motivos de
diferentes proporções corporais; não distingue massa magra de massa gordurosa; além de
subestimar a presença de gordura visceral intra-abdominal, que hoje é considerado fator
crucial para doença cardiovascular. (ABESO, 2016).

Tratar a obesidade exige uma conduta multidisciplinar por se tratar de uma doença
complexa porque envolve vários fatores. O tratamento medicamentoso pode ser um auxiliar
das terapias dirigidas para a modificação de hábitos de vida inadequados. Educar para
modificar hábitos nutricionais  diminuir alimentos calóricos e aumentar ou incluir atividades
físicas para gasto calórico é o mais adequado. É de suma importância a atenção
individualizada, supervisão médica e profissionais da saúde para previnir futuras
complicações da saúde. (ABESO, 2016).

Ao  longo destas últimas décadas, houve aumento considerável de diabéticos com sobrepeso
ou mesmo obesos. Há correlação existente entre a obesidade e a diabetes tipo 2 e, depois da
hereditariedade, a obesidade ganha espaço como grande fator desencadeante da diabetes
tipo 2. Destaca-se a importância da obesidade como grande fator de risco para múltiplas
patologias, como dislipidemia, doença cardiovascular(Infarto Agudo do Miocárdio e Acidente
Vascular Encefálico), hipertensão arterial, osteoatrose de membros inferiores, apneia do sono
e de morte súbita, sendo proporcional ao grau de obesidade. (LONGO, et al., 2015)

Há uma prevalência no consumo de alimentos ricos em açucares, gorduras saturadas, trans e
sal, baixo consumo de carboidratos complexos e fibras.Dessa forma,  é relevante  garantir a
orientação sobre a importância do consumo de frutas, hortaliças nas dietas diárias,
atividades físicas e aderir a tratamento multidisciplinar.  (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009). 

Essas orientações e acompanhamento devem ser realizados na Rede de Atenção Básica,
especificamente nas Unidades Básicas de Saúde. Dessa forma, a equipe de saúde da UBS
propôs um Projeto de Intervenção  para os usuários da Unidade Básica de Saúde  Vila
Heloisa, localizado na Vila Prudente. O Projeto de Intervenção será educativo e propõe
acompanhar os pacientes.



 

 



Objetivos (Geral e Específicos)

Objetivo Geral:  Prevenir e diminuir possíveis complicações relacionadas à obesidade em
pacientes portadores de Diabete tipo 2.  

Objetivos Específicos:

1- Avaliar de forma objetiva o grau de conhecimento sobre a doença dos pacientes
portadores de Diabetes tipo 2 obesos , enfatizando a importância do controle glicêmico
diário, além da prevenção de possíveis complicações microvasculares e macrovasculares a
curto e longo prazo;

2- Informar o impacto que atividades físicas e hábitos alimentares saudáveis têm em relação
ao  prognóstico da doença;

3- Abordar de forma multidisciplinar tratamentos para obesidade e seus riscos, visando
prevenir complicações;

4- Acompanhar pacientes obesos e portadores de Diabetes tipo 2 posteriormente às medidas
educativas voltadas à promoção de saúde e prevenção de doenças;

5- Fazer controle do índice glicêmico, controle da HAS e controle de peso quinzenalmente e, 
hemograma à cada 30 dias;

6- Realizar anotações em prontuários e fichas específicas para controle dos resultados.



Método

Local: Unidade Básica de Saúde Vila Heloisa, localizada na Vila São Lucas na cidade de São
Paulo-SP.

Público alvo: Pacientes obesos portadores de Diabetes tipo 2.

Participantes: Equipe que desenvolverá este projeto será composta por um médico clínico,
um farmacêutico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, uma nutricionista.

Ações:

Haverá  capacitação  para  a  equipe  e  será  feita  pelo  médico  clínico.  A  equipe  terá  6
encontros  para  orientações,  capacitação,  seleção  do  material  como cartazes,  folhetos
informativos,  confecção de ficha de anotação dos resultados para posterior  análise do
projeto.
Serão  selecionados  15  pacientes  com  IMC  igual  ou  superior  a  30,  que  estejam  em
tratamento da Diabetes Mellitus.
O plano de intervenção deverá   envolver  a  equipe integral  da  unidade.  Haverá  duas
palestras educativas sobre o tema distribuidas em horários alternados, manhã e tarde,  que
será aberta com chamado para a população do entorno. Haverá orientações sobre o tema
nos acolhimentos e distribuição de material informativo.
Os pacientes serão  atendidos à cada 15 dias para controle de índice glicêmico, HAS,
controle de peso  e orientações.  
Será realizado exame de hemograma à cada 30 dias;
O Plano de intervenção ocorrerá no período de 90 dias.

Avaliação e monitoramento

A avaliação será contínua e haverá anotações nas fichas de registros.  Após deverá ser 
levantado os resultados para melhor atendimento e orientação aos pacientes e avaliação
geral do Plano de Intervenção.  Para o monitoramente, haverá consultas quinzenais  e, se
necessário, haverá visitas domiciliares da equipe. 

 



Resultados Esperados

Espera-se maior conhecimento da equipe sobre as formas de tratamento medicamentoso e
não  medicamentoso  dos  pacientes  portadores  de  Diabetes.  Maior  conhecimento  dos
pacientes do grupo controle sobre a doenças  e também da população do entorno. Também
se espera que a partir do projeto, tanto o grupo controle, como os demais membros da
população que participaram das atividades educativas realizem hábitos alimentares mais
saudáveis e passem a aderir à prática de exercícios físicos. Como produto final espera-se
com esse Projeto de Intervenção, a diminuição dos índices glicêmicos, redução de peso e
controle da Hipertensão Arterial Sistêmica. 
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