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Resumo

A obesidade é uma doença crônica que afeta uma grande parte dos pacientes da UBS Vila
Dionísia I, Percebe-se a necessidade de uma orientação para a mudança de estilo de vida da
população adulta, para assim evitar o surgimento ou piora de doenças crônicas como
Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica que estão relacionadas com o excesso de
peso. O presente projeto propõe a realização de grupos mensais onde os pacientes serão
orientados por uma equipe multiprofissional sobre questões nutricionais e relativas a
atividade física. 
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Introdução

Esse projeto de intervenção será realizado na UBS Vila Dionísia I, localizada na região norte
da cidade de São Paulo que tem em torno de 30.000 cadastrados na Estratégia Saúde da
Família, e apresenta uma alta prevalência de indivíduos obesos e com sobrepeso

A obesidade tem características de pandemia, já que é uma doença epidêmica e em
crescimento no mundo inteiro. A obesidade é uma doença que traz com ela outras doenças,
praticamente todos os sistemas e órgãos podem ser afetados devido ao sobrepeso, desde as
articulações, sistema cardiovascular, digestivo e endócrino o que gera uma diminuição na
expectativa de vida do indivíduo e aumento de gasto na saúde, (ZUNIGA e PARDO, 2007). A
Organização Mundial da Saúde estima que 1,9 e 2,6 milhões de mortes no mundo são
devidas a insuficiente atividade física e a obesidade respectivamente. A prática regular de
atividade física e a rotina de uma alimentação saudável poderia diminuir aproximadamente
60 a 80% o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas. Atualmente 31%
da população a nível mundial é fisicamente inativa e 1,4 bilhões de pessoas apresentam
algum nível de sobrepeso e obesidade (WHO, 2010) 

A obesidade corresponde ao excesso de massa adiposa cujas consequências para saúde são
nefastas, seus fatores causais são múltiplos, como densidade calórica dos alimentos,
sedentarismo, fatores psicológicos, contexto socioeconômico. A prevalência tem crescido
muito ao longo dos anos devido a mudanças de hábitos alimentares e
sedentarismo.  CÓRDOVA-VILLALOBOS, 2009)

A alimentação hoje em dia é rica em açúcares, gorduras saturadas, alimentos
industrializados e muito pobre em frutas, hortaliças, verduras, fibras e carboidratos
complexos, o que chega a ser um fator determinante para maior obesidade. Esta doença se
associa a múltiplas complicações somáticas, respiratórias, cardiovasculares, mecânicas, por
este motivo um diagnóstico precoce ajudaria a prevenção destas complicações.  (CIAGURA,
2010)

Na concepção de PAOLI et al. (2009) práticas educativas devem ser realizadas pela equipe
multiprofissional, possibilitando a conscientização dos problemas e da necessidade
de mudanças de hábitos por parte da população, tais como atividade física regular, devem
ser prioridade na Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Já foi comprovado que as modificações na cultura alimentar das famílias podem minimizar a
influência da susceptibilidade genética, através de programas de educação alimentar e
prevenção da obesidade da população no geral. GARCIA-GARCIA, 2008)

Por todo o exposto anteriormente e porque há um número crescente de pacientes com
sobrepeso e obesidade entre indivíduos adscritos na área de ESF da UBS Vila Dionísia I se
faz necessária uma intervenção imediata neste grupo de pacientes.

A UBS Vila Dionísia I é formada por 9 equipes de Estratégia de saúde da família, o núcleo de
apoio a saúde da família (NASF) e a equipe de saúde bucal que trabalham de forma
integrada.



O objetivo do tratamento de obesidade pela equipe da Estratégia de Saúde de Família da
UBS Vila Dionísia I não é só a diminuição de peso mas também tratar as complicações e
assim melhorar a qualidade de vida desses pacientes a longo prazo.

 
Objetivos (Geral e Específicos)

 OBJETIVO GERAL

Diminuir a prevalência de indivíduos obesos na área de abrangência das equipes de
estratégia Saúde da Família da UBS Vila Dionísia I.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implantar um grupo de orientação e acompanhamento para os pacientes obesos em1.
conjunto com equipe multiprofissional da unidade, com olhar holístico para os pacientes;
Motivar os pacientes para mudanças de hábitos de vida com ênfase nos aspectos2.
nutricionais e atividade física;
Propor medidas para melhorar o controle de doenças associadas à obesidade como3.
Hipertensão Arterial e Diabete Mellitus tipo II.

 

 
Método

Local: Esta intervenção será realizada na UBS Vila Dionísia I, localizada na região
Cachoerinha, na zona norte da cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

Público-alvo: O projeto de intervenção será implementado com pacientes cadastrados
nas diferentes equipes de saúde da família da unidade. Cabe ressaltar que a Unidade é
formada por 9 equipes, abrange uma população de 30.000 pessoas aproximadamente. A
proposta é que os médicos das diferentes equipes encaminhem para o grupo pacientes com
sobrepeso e obesidade com ou sem comorbidades.

Participantes: A equipe que participará do projeto de intervenção é composta por uma
médica de uma das equipes, enfermeira da equipe, Nutricionista do NASF, e agentes
comunitárias de cada uma das equipes.

Ações: A equipe desenvolverá grupos mensais de controle de peso, onde através de
atividades educativas, palestras de incentivos à boa alimentação, atividade físicas,
orientações sobre as doenças que podemos evitar diminuindo os índices de obesidade e, no
caso de pacientes que já tenham doenças concomitantes, orientar como melhorar o
tratamento destas patologias através da alimentação.

Ações a serem desenvolvidas com os grupos mensais são:

- Antropometria dos participantes: cálculo do IMC (peso/altura2 ) para classificar os
pacientes em sobrepeso ou Obesidade grau I, II, III ou IV.



- Monitorar a alimentação dos pacientes mediante um diário alimentar;

-Orientar como organizar a cozinha, o preparo dos alimentos, orientar sobre a importância
da leitura dos rótulos, a importância de verificar a quantidade de sódio nos alimentos, dicas
sobre a organização da compra do supermercado;

- Alimentação nas festas, redução de danos, mesas com alimentação saudáveis;

- Orientação sobre termogênicos, o que está na moda sobre alimentação, mitos e verdades,
estética com relação ao tratamento de sobrepeso e obesidade
- Roda de conversa com psicóloga da unidade sobre concepção do corpo, e autoestima.

- Importância e orientações sobre atividade física para diminuição de peso, exercício
consciente.

- Orientação sobre formas de obter o controle das doenças crônicas como Hipertensão
Arterial e Diabetes Mellitus tipo 2. 

Avaliação e monitoramento: Para avaliação e monitoramento dos pacientes foi criada
uma carteirinha para registrar peso e medição de circunferência abdominal em cada
encontro, e assim verificar se está dando resultado, e quando não é o esperado, convocamos
alguns pacientes em consulta particular com nutricionista. A equipe realizará também uma
tabela dos resultados, para posterior análise e possivelmente realizar ajustes nas estratégias
do grupo.  Também monitorização de quantos quilos o grupo todo diminuiu

 

 
Resultados Esperados

Os resultados que se esperam com este projeto de intervenção é a diminuição na
prevalência de pacientes obesos que estão adscritos a UBS Vila Dionísia, não só para
diminuir o IMC mas principalmente para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e
reduzir as comorbidades, assim como melhorar a adesão ao tratamento médico de doenças
já existentes como Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensão Arterial Sistêmica. A intervenção
da psicóloga visa reforçar a autoestima, ressaltando a importância da diminuição de peso
para o bem estar biopsicossocial.
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