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Resumo

A obesidade está associada ao acúmulo de gordura que gera riscoas à  saúde e pode
desencadear várias doenças como o aumento de pressão arterial, diabetes mellitus e outras
doenças. Há um aumento de consumo de alimentos ricos em açucares, gorduras saturadas e
trans, que levam as pessoas a desenvolverem doenças. Devido esse fato, faz-se necessário
desenvolver ações educativas para a população em Rede de Atenção Básica.
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Introdução

No Brasil cerca de 82 milhões de pessoas apresentam o IMC igual ou maior do que 25
(IBGE, 2016). Dados de pesquisa recente,  informam que mais da metade da população está
com peso acima do recomendado e, 18,9% dos brasileiros estão obesos. A obesidade cresceu
60% em dez anos de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. A frequência entre os sexos é
semelhante,  18,1% homens e 19,6 mulheres.  A prevalência de obesidade duplifica a partir
dos 25 anos e é maior entre as pessoas  que tem menor escolaridade. Em contrapartida, a
diabetes cresceu em 61,8%. O  número de pessoas diagnosticadas com diabetes passou de
5,5% em 2006 para 8,9% em 2016 (BRASIL, 2016). 

A obesidade pode ser compreendida como um agravo de caráter multifatorial decorrente do
acúmulo de gordura e está associado a riscos para a saúde. Para se reduzir o quadro de
diabetes e diminuir os índices, faz-se necessário um tratamento eficaz e de controle. Em
muitos países há um descontínuo uso de medicação oral para controle da dessa doença. No
Brasil,  tem-se feito na Atenção Primária programas para melhor controle da doença e
fornecimento sistemático de medicações para tratamento e controle da doença. (WORD
HEALTH ORGANIZATION, 2017).

O padrão alimentar  identificado em pesquisas nacionais indicam que há uma prevalência no
consumo de alimentos ricos em açucares, gorduras saturadas, trans e sal, baixo consumo de
carboidratos complexos e fibras. Faz-se  necessário garantir a orientação e importância do
consumo  de  frutas,  hortaliças  nas  dietas  diárias,   conforme  preconiza  as  pesquisas
identificadas (FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011).  

Trata-se de um grande desafio para a Rede de Atenção da Saúde. É nas UBS  que recebem a
população para a promoção da saúde e enfrentamento para desenvolvimento de ações para
a população. Portanto, o plano de ação pretende orientar e educar a população sobre a
importância da alimentação saudável na promoção da saúde.

A Constituição reconheceu a saúde como direito do cidadão e criou o SUS como o Sistema
Público de Saúde responsável por garantir de forma igualitária o acesso às ações para a
promoção da saúde (SANTOS e ANDRADE, 2010).

Ressalta-se  que  a  descentralização,  participação  da  comunidade  e  integralidade  da
assistência com prioridades das ações preventivas são as diretrizes  constitucionais do SUS.
A  atenção  primaria  situa-se,  fundamentalmente,  no  campo da  prevenção,  devendo  ser
priorizada no âmbito do SUS (SANTOS e ANDRADE, 2010).

 

 

 
Objetivos (Geral e Específicos)

Objetivo Geral:



Capacitar as famílias cuidadoras com informações sobre a importância da alimentação
saudável  promover a saúde e evitar doenças crônicas  causadas pela obesidade. 

Objetivos Específicos:

Promover a educação continuada da equipe de saúde da unidade acerca dos cuidados da1.
alimentação;
Realizar oficinas informativas de classificação dos alimentos;2.
Informar sobre a importância da atividade física como hábito para uma qualidade de vida3.
saudável;
Realizar assistência de monitoramento glicêmico de pacientes partipantes dos grupos de4.
AMG (assistência de monitoramento glicêmico) e exame de hemograma.

 

 
Método

O plano de ação será na Unidade Básica de Saúde Vila Califórnia-Zeilival Bruscagin, situada
à Praça Conde de São Januário nº 91, Vila Califórnia,  bairro situado na região Sudeste na
cidade de São Paulo-SP, com área de 1,65 km 2, possuindo 6.872 domicílios particulares
permanentes,   sendo 0  cortiços,  devido associar  os  mesmos à  cômodos e  estes  à  um
domicílio (SEHAB), domicílios em favelas 0, totalizando 21.067 pessoas, sendo 47,1% do
sexo masculino e 52,9% feminino (SENSO 2010).  O plano envolverá toda a equipe da
unidade.  Será monitorado pelo  pelo  clínico  que fará  a  capacitação.  Participarão desse
projeto um médico clínico, um enfermeiro, dois  técnicos de enfermagem, uma assistente
social.

Haverá reuniões de 4 encontros quinzenais para capacitação, seleção do material que são
folders informativos, faixas nas proximidades da UBS, 2 palestras semanais nos períodos
manhã e tarde e distribuição do material selecionado com orientações pontuais de todos
envolvidos na UBS.

O Plano de Ação será contínuo e à cada 30 dias será realizado um levantamento para
readequação, se necessário, deste plano.

O público alvo será pacientes com IMC igual ou superior a 30, que estejam em tratamento
para HAS e Diabetes Mellitus. Serão selecionados 20 pacientes desse público alvo.

 Será realizado exames à cada 30 dias para verificar o índice glicêmico dos pacientes,  
hemograma e controle do peso como forma de monitoramento.

Este plano terá duração de 90 dias,  no perído de 01/09/2017 à 01/12/2017. Após este
período   será  realizado  um levantamento  dos  resultados  para   obtenção  dos  aspetos
positivos e negativos e possível planos de ação na unidade para continuidade do mesmo.

 Local: Unidade Básica de Saúde Vila Califórnia-Zeilival Bruscagin. 

Público-alvo/Participantes:  Usuários da UBS e 20 pacientes selecionados.



Ações: Participará do plano de intervenção  a equipe da unidade. Haverá quatro  palestras
educativas  sobre  os  temas,  distribuidos   nos  periodos  manhã  e  tarde.   Os  materiais
selecionados  serão distribuídos na unidade. Os pacientes serão  atendidos à cada 15 dias
para controle e  orientações.

Avaliação e  Monitoramento:  Exame à  cada 30 dias  para  controle  do  índice  glicêmico,
hemograma completo, controle do peso e pressão arterial  e avaliação clínica quinzenal
através  de  agendamento,  monitoramento  da  equipe  e  levantamento  dos  resultados  e
posterior publicação para novas ações.   

 

 
Resultados Esperados

 

Com este Projeto de Intervenção espera-se que reduza  a  diabetes e a hipertensão arterial,
 através do desenvolvimentos das ações educativas, detecção precoce das doenças, controle
dos exames realizados e a participação da equipe e usuários da UBS para melhoria da
qualidade de vida.
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