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RESUMO 

 

A obesidade é um problema de saúde pública com grande impacto na qualidade de 
vida dos seus portadores tratando-se de uma condição multicausal. O sedentarismo 
associado a erros alimentares estão entre os principais fatores que propiciam a 
ocorrência deste problema e estas situações vem se tornando uma realidade cada 
vez mais presente na sociedade contemporânea, agravando os índices de obesos e 
trazendo essa condição a adultos jovens. O manejo da obesidade inclui medidas 
farmacológicas, não farmacológicas e cirúrgicas. A mudança do estilo de vida com 
incorporação de hábitos saudáveis, como atividade física e ingestão de alimentos 
saudáveis são as medidas não farmacológicas mais praticadas e que podem levar a 
bons resultados. O presente trabalho tem como objetivo ressaltar a importância da 
promoção de saúde na condução de pacientes adultos jovens portadores de 
obesidade na UBS Baixa Grande do município de Inhambupe-BA, tal objetivo vem 
sendo alcançado mediante a recursos de educação e saúde e atividades práticas 
realizadas no grupo de obesos criado para melhorar dos índices de massa corpórea 
da população portadora de obesidade na comunidade. Ressalta-se então a 
pertinência do projeto ao estimar e ver o impacto das ações nesta população, com 
perspectiva de no final reduzir em pelo menos 30% a prevalência da obesidade nos 
adultos jovens assistidos na UBS.   
 

 

Palavras chaves: Obesidade. Alimentos, Dieta e Nutrição. Promoção da Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Obesity is a public health problem with a great impact on the quality of life of its 
patients, being a multicausal condition. The sedentary lifestyle associated with eating 
errors are among the main factors that lead to the occurrence of this problem and these 
situations have become an increasingly present reality in contemporary society, 
aggravating the obesity indexes and bringing this condition to young adults. Obesity 
management includes pharmacological, non-pharmacological and surgical measures. 
Changing lifestyles by incorporating healthy habits such as physical activity and 
healthy food intake are the most commonly used non-pharmacological measures that 
can lead to good results. The present study aims to highlight the importance of health 
promotion in the management of young adult patients with obesity at UBS Baixa 
Grande in the city of Inhambupe-BA. This objective has been achieved through 
education and health resources and practical activities carried out in the city of 
Inhambupe. A group of obese individuals created to improve the body mass indexes 
of the population with obesity in the community. The relevance of the project in 
estimating and seeing the impact of actions in this population is highlighted, with a view 
to at least reducing the prevalence of obesity in young adults assisted at UBS by at 
least 30%. 
 
Keywords: Obesity. Food, Diet and Nutrition. Health promotion. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 

1.1 Título  

Obesidade e sedentarismo em adultos jovens na comunidade de baixa grande 

do município de Inhambupe – BA: um enfoque na promoção de saúde. 

 

1.2 Equipe Executora  

 Éverton Malheiro Leão 

 Lia Cardoso Aguiar 

 Equipe da UBS Baixa Grande do município de Inhambupe-BA 

 

1.3 Parcerias Institucionais 

 Secretaria Municipal de saúde 

 NASF 

 
 
2 INTRODUÇÃO 

A obesidade é considerada uma doença crônica e multifatorial com elevado 

impacto na qualidade de vida dos seus portadores, agregando aumento de risco 

cardiovascular e comorbidades osteoarticulares. Esta condição clínica está 

intimamente associada a outras doenças como diabetes melitus, dislipidemias e 

hipertensão arterial, o que potencializa seus efeitos deletérios aos indivíduos. 

A obesidade tem íntima associação com eventos cardiovasculares, segundo, a 

esta condição clínica aumenta a carga de trabalho do coração por aumentar o volume 

total de sangue e o débito cardíaco. Aumentos crescentes na pressão de enchimento 

e volume do ventrículo esquerdo (VE) podem levar à dilatação da câmara e hipertrofia 

do mesmo. Muitos estudos têm demonstrado hipertrofia excêntrica do VE, disfunção 

diastólica do VE e, ocasionalmente, disfunção sistólica do VE decorrente da 

obesidade de longo prazo. Assim como ocorre com o VE, a obesidade pode afetar a 

função do ventrículo direito (VD) pelo aumento do débito cardíaco e pela apneia 

obstrutiva do sono relacionadas à obesidade, os quais aumentam a pressão da artéria 

pulmonar podendo levar à disfunção do VD. No entanto, estudos têm revelado dados 
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conflitantes sobre os efeitos da obesidade no VD, e se conhece muito pouco sobre a 

estrutura e função do VD em indivíduos obesos (SOKMEN, 2013).  

Conceitualmente falando e de acordo com a sociedade de endocrinologia é 

considerado obeso aquele indivíduo que possui Índice de Massa Corpórea (IMC) 

superior a 30kg/m²; esse valor é calculado quando dividi-se o peso da pessoa por sua 

altura ao quadrado. Dentre os obesos existe a classificação em grau I (IMC 30 a <35); 

grau II (IMC 35 a <40) e grau III ou obesidade mórbida (IMC >40).  

A sociedade contemporânea experimenta uma verdadeira epidemia de 

obesidade, tal fato se justifica nos costumes atuais com aumento do sedentarismo e 

diminuição da qualidade da alimentação. Esta realidade não é diferente no nosso país; 

o Brasil vem percebendo um acréscimo no percentual de obesos na, um levantamento 

feito pelo Ministério da Saúde sobre os fatores de risco e proteção para doenças 

crônicas por inquérito telefônico em 26 capitais brasileiras e no distrito federal 

identificou que cerca de 48,5% da população brasileira está acima de peso (VIGITEL, 

2011).  

Logo a obesidade trata-se de um problema de saúde pública, segundo 

organização mundial de saúde trata-se das principais causas de internação no setor 

público são por razões cardiovasculares e tem na obesidade um importante fator 

desencadeante (OMS, 2000), logo, diminuir incidência e prevalência desta condição 

trará impacto direto nos serviços de saúde.  

Na comunidade de Baixa Grande no município de Inhambupe-BA, local onde 

eu atuo como médico de saúde da família, percebi um grande número de adultos 

jovens portando obesidade em seus mais variados graus. Sabendo da importância 

clínica e epidemiológica desta condição, decidi instituir meu projeto de intervenção 

nesta temática e sob a ótica de promoção da saúde no intuito de trazer impacto 

benéfico aos meus usuários e desenvolver consciência crítica sobre o tema. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

A obesidade é uma condição de grande impacto na saúde pública e o seu 

manejo através de um plano terapêutico pautado em modificações no estilo de vida, 

associadas ou não a tratamento farmacológico, faz-se necessário, tendo em vista a 

melhoria na qualidade de vida dos portadores e a redução da morbimortalidade dos 

mesmos. 
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Quando iniciei minhas atividades no programa na comunidade de Baixa Grande 

no município de Inhambupe-BA, percebi uma elevada prevalência de obesos jovens 

na população adstrita, refletindo a realidade nacional. Percebi também que não havia 

nenhuma estratégia de classificação, abordagem e promoção de saúde direcionados 

a este público em específico. Tal situação despertou em mim a vontade de estudar 

este grupo de pacientes e contribuir com a mudança desta realidade.  

Sabe-se que as Unidades Básicas de Saúde são a porta de entrada 

preferencial dos pacientes no sistema único de saúde e são nestes locais que devem 

ser feitas o reconhecimento do problema e o direcionamento para resolução e/ou 

atenuação; partindo deste entendimento reforça-se a importância de ter uma 

estratégia que contemple um problema que tem certa expressividade epidemiológica 

na comunidade. 

Defendendo a estratégia de proteção e promoção de saúde, associada à 

ausência de abordagem do tema na comunidade, este trabalho se justifica por propor 

um debate do assunto com possibilidade de mudanças através de ações de educação 

e saúde e grupos de intervenção por mudança de estilo de vida. 

 

 

4 OBJETIVOS 

4.1 Geral 

Promover a prevenção de complicações resultantes da obesidade e 

sedentarismo em adultos jovens e obesos acompanhados na UBS Baixa Grande, 

Inhambupe – BA. 

 

4.2 Específicos  

 Desenvolver ações educativas mensais para os pacientes obesos 

acompanhados na unidade; 

 Realizar atividades físicas coletivas; 

 Orientar sobre o preparo de refeições saudáveis; 

 Envolver familiares e equipe de agentes comunitários de saúde (ACS) para 

acompanhamento de pacientes portadores de obesidade.  
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5 METAS  

 Participação de 80% dos pacientes adultos jovens portadores de obesidade no 

grupo de apoio. 

 Reduzir em 30% a prevalência de obesidade em adultos jovens na 

comunidade, após um ano do projeto. 

 

 

6 METODOLOGIA 

 

A apresentação do projeto para a equipe foi realizada em fevereiro, com 

discussão do tema com a enfermeira coordenadora da unidade e ACS explicando do 

que se tratava o projeto, o porquê da realização do mesmo. 

Para execução do projeto de intervenção, será identificado a real prevalência 

de obesos jovens obesos atendidos na UBS Baixa grande do município de 

Inhambupe-BA através do cálculo do índice de massa corpórea e outras medidas 

antropométricas de relevância (ANEXO I), através destes valores alocaremos os 

pacientes de acordo com o grau de obesidade em obesidade grau I, II e III definiremos 

possibilidade de intervenções farmacológicas e até para encaminhar para ambulatório 

cirúrgico quando pertinente. 

Promover a capacitação de toda a equipe no acolhimento e condução dos 

pacientes do grupo de obesidade, no qual inclui médico, equipe de enfermagem e 

ACS; oportunizar treinamento para maneira correta de mensurar os índices 

antropométricos de relevância nos anexos. O primeiro encontro para capacitação será 

realizado na primeira semana de abril através da realização de palestra cujo tema 

central será a maneira correta de se mensurar índices antropométricos e a 

interpretação de seus significados. 

Com a equipe treinada e capacitada, haverá a criação do grupo de obesos 

jovens da comunidade de Baixa Grande, no qual serão realizados encontros 

quinzenais com objetivo organizacional, definição de atividades, realização de 

palestras com profissionais da unidade e convidados a exemplo de nutricionistas e 

preparadores físicos em parceria com o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) 

para discussão do tema pertinente a estes pacientes. Nos encontros do grupo também 

aplicaremos tabelas de satisfação e de hábitos de vida saudável (ANEXO II).  
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 A estratégia para realização de atividades físicas em conjunto na quadra 

poliesportiva da comunidade foi determinada para acontecer pelo menos 2 vezes por 

semana ou conforme definido nas reuniões para organização. 

A mensuração mensal das medidas antropométricas dos usuários, com 

definição do índice de massa corpórea e construção de uma tabela onde será exposto 

os ganhos; perímetro abdominal e ganho de massa magra também serão 

mensurados. A primeira mensuração será realizada após o treinamento dos ACS e 

demais membros da equipe a ser realizada na segunda semana de abril. 

A realização trimestral de um workshop de alimentação saudável será 

promovida tendo como público alvo usuários inscritos no grupo; tal evento seria 

realizado em parceria com profissional nutricionista da comunidade ou do profissional 

nutricionista do Núcleo de apoio a saúde da família do município de Inhambupe-BA. 

A ampliação do programa de promoção em saúde com foco na obesidade 

acontecerá por meio do desenvolvimento de atividades educativas nas áreas adscritas 

à UBS, utilizando pontos estratégicos como igrejas, escolas e outros. O objetivo 

destas atividades afastadas da comunidade seria fazer uma busca ativa de pacientes 

desassistidos portadores de obesidade. Neste momento haveria realização de uma 

estratégia de acolhimento dos mesmos.   

 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 

Identificação 
do problema 

X X X          

Definição da 
Ação 

  X x         

Revisão 
literária 

    X x       

Levantamento 
dos dados 

      X X     

Apresentação 
do projeto a 

equipe 

         X   

Criação do 
Grupo de 
Obesos 

          X X 

Aplicação do 
questionário 

em anexo 

           X 

Ações de 
Intervenção 

           X 

 



14 
 

8 IMPACTOS ESPERADOS 

Diante da necessidade da comunidade e frente à realidade epidemiológica e 

expressividade do problema exposto são notórios os benefícios que a conclusão deste 

projeto traria; benefícios estes que podem ser sentidos a curto, médio e longo prazo. 

Em curto prazo experimentaríamos um gradual emagrecimento dos pacientes adultos 

jovens obesos, um aumento do conhecimento acerca do assunto e fortalecimento de 

vinculo com a USF e com o projeto. Em médio e longo prazo haveria melhora 

significativa da qualidade de vida destes pacientes e redução das comorbidades 

cardiovasculares e osteomusculares que o quadro de obesidade em seus variados 

graus trazem ao seu portador.  

Haveria também impacto na equipe de saúde da família da comunidade de 

Baixa Grande do município de Inhambupe-BA, que ficaria mais capacitada na 

abordagem e condução de pacientes portadores de obesidade e seriam propagadores 

da promoção de saúde e prevenção da obesidade. 

 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a apresentação do projeto já foi percebido grande interesse na 

comunidade sobre o assunto. As realizações dos primeiros encontros para 

apresentação do projeto e discussão sobre a obesidade e suas consequências 

permanecem tímidas, porém existe um esforço coletivo para que dê certo e que a 

viabilidade do projeto seja analisada. Parcerias estão sendo buscadas e solidificadas. 

Percebe-se na equipe e nos pacientes grandes dúvidas sobre o tema como 

principais comorbidades associadas à obesidade e como evita-las; é dividido 

angustias que a dificuldade de perder peso traz para estes pacientes e a cobrança 

social inerente a este processo, tudo isso percebido nesses encontros iniciais de 

apresentação. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: ____________________________________ 

ACS RESPONSÁVEL: _____________________________________________ 

 

 
Encontro 1: Encontro 2: Encontro 3: Encontro 4: Encontro 5: Encontro 6: Encontro 7: 

Peso: Peso: Peso: Peso: Peso: Peso: Peso: 

Altura: Altura: Altura: Altura: Altura: Altura: Altura: 

IMC: IMC: IMC: IMC: IMC: IMC: IMC: 

Circ. Abd.: Circ. Abd.: Circ. Abd.: Circ. Abd.: Circ. Abd.: Circ. Abd.: Circ. Abd.: 

Massa 
Magra: 

Massa 
Magra: 

Massa 
Magra: 

Massa 
Magra: 

Massa 
Magra: 

Massa 
Magra: 

Massa 
Magra: 

Perda de 
peso: 

Perda de 
peso: 

Perda de 
peso: 

Perda de 
peso: 

Perda de 
peso: 

Perda de 
peso: 

Perda de 
peso: 
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ANEXO II 

QUESTIONÁRIO QUALITATIVO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: _________________________________ 

ACS RESPONSÁVEL: __________________________________________ 

 

1 – Há quanto tempo você acredita possuir obesidade? 

_____________________________________________________________ 

 

2 – Você possui alguma outra comorbidade como hipertensão, diabetes, tabagismo 

ou alguma outra (especificar)? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3 – Você realiza alguma atividade física? Se sim, com que frequência (quantas vezes 

por semana)? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4 – Descreva suas refeições nas últimas 24 horas: 

a) Café da manhã:  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b) Almoço: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c) Jantar: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

d) Outras refeições: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5 – Quais suas expectativas com o grupo (quantos quilos perder, o que deseja 

aprender, etc)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 


