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Resumo
Introdução: a obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no organismo.
Ela vem crescendo de forma assustadora em todo o mundo, ganhando status de epidemia
global. As causas da obesidade são de etiologia multifatorial, sendo as principais delas a
inatividade física e a alimentação inadequada, rica em gorduras. O Brasil, assim como
outros países em desenvolvimento, passa por um período de transição epidemiológica que
se caracteriza por uma mudança no perfil dos problemas relacionados à saúde pública,
com predomínio das doenças crônicas. Um dos métodos mais utilizados para indicar riscos
relacionados ao excesso de peso corporal é o Índice de Massa Corporal (IMC). Objetivo:
promover ações de saúde voltadas para a diminuição do índice de pacientes obesos dentro
a população atendida pela UBS. Metodologia: o presente estudo teve abordagem qualita-
tiva, realizado na Unidade de Saúde São Cristóvão do município de Barra Velha – SC. A
amostra foi constituída por 19 pacientes com obesidade pertencentes a UBS. A estratégia
a ser utilizada são rodas de conversas, troca de informações e palestras. Os pacientes
integrados no programa realizarão um encontro semanal por seis semanas. As atividades
do projeto serão realizadas na sala da própria unidade de saúde. Resultados esperados:
espera-se que os pacientes aumentem a frequência de atividade física e revelou melho-
ras na alimentação de eles, foi possível melhorar a vinculação e os acompanhamentos
programados com grupos de pacientes com obesidade juntamente com a nutricionista. A
obesidade está inserida na sociedade, porém é necessário que se conscientize a população
da importância de buscar soluções.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Doença Crônica, Obesidade, Prevenção de
Doenças, Projetos de Pesquisa
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1 Introdução

O município de Barra Velha está situado no litoral norte do estado de Santa Catarina,
há 120 quilômetros da capital do Estado, fazendo limites com os municípios de Araquari,
São João do Itaperiu, Luiz Alves, Piçarras e também com o Oceano Atlântico. O município
pertencia à póvoa de Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco, que pela divisão da
época passou a pertencer a Francisco Alves Marinho. Toda essa região foi desmembrada
de São Francisco em 1876. Pela lei de n°510 de 27 de abril de 1861, era criada a Freguesia
com a invocação do glorioso São Pedro de Alcântara de Barra Velha (FAGUNDES, 2017).
Na atualidade, sua população é de 22.403 habitantes até o ano 2010, sendo que na alta
temporada esse número se eleva muito devido a visita de turistas(IBGE, 2010).

O município tem como principais atividades econômicas a pesca, a agricultura e o
turismo, sendo o último o principal gerador de recursos financeiros do município, sendo
que a cidade possui considerável infraestrutura voltada basicamente para tal fim. Por
possuir origem açoriana, ainda conserva as características típicas de uma verdadeira vila
de pescadores portuguesa, que chama a atenção de turistas. Além disso, a pesca, além
de ser fonte de renda para a população, também é um dos atrativos principais para o
visitante, que se encantam com o belo colorido proporcionado pelos barcos que chegam
ao amanhecer na Praia Central. Além das belezas naturais os turistas podem contar com
vários hotéis e pousadas, ótimos bares e restaurantes e também com excelentes lojas. Hoje
em dia a cultura local pode ser observada na culinária a base de frutos do mar e na rotina
dos pescadores. A cidade também é palco de inúmeros eventos e festas ao longo do ano,
como a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes em fevereiro, a Festa do Divino Espírito
Santo em maio e a Festa do Pirão em setembro(IBGE, 2017).

Em relação aos serviços públicos de saúde, o município dispõe de doze pontos de
atenção, entre elas: 06 Estratégias de Saúde da Família (ESF), 01 Policlínica com diversas
especialidades, 01 Pronto atendimento 24 horas, 03 Unidades Básicas isoladas com médicos
apenas 02 vezes na semana e 01 Serviço de Saúde Mental, havendo cobertura de 100%
na Atenção Básica de Saúde. A Equipe de Saúde da Família onde atua esta médica
pesquisadora atende um quantitativo total de 669 famílias cadastradas, totalizando uma
população total de 2.974 pessoas, sendo 1.436 homens e 1.538 mulheres, desses 596 são
menores de 20 anos, 1.830 tem de 20 a 59 anos e acima de 60 anos são 558 pessoas.

As cincos queixas mais comuns que levam a população a procurar a unidade de saúde
são: dor de cabeça com 9%, tosse com 6%, diarreia com 8%, coceira com 7% e dor nas
costas com 5%. Em relação ao índice de patologias, tem-se uma prevalência de hiperten-
são arterial sistêmica (HAS) de 1,1%, diabetes mellitus (DM) 0,5% e obesidade 1,6%. As
principais causas de morte são: doenças do coração, neoplasia, doenças cérebro vasculares,
acidentes de transporte e Diabetes Mellitus; a as principais causas deinternações são insu-
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ficiência cardíaca, doenças isquêmicas do coração, bronquites-enfisema, diabetes mellitus,
pneumonias e Acidente Vascular Cerebral (SIAB, 2017).

A equipe do ESF trabalha programando os atendimentos por meio de agendamentos
de mais de 20 casos por dia, mas também há a demanda livre para os casos que chegam
diariamente e que não requerem do Pronto Atendimento, além dos agendamento de casos
de pessoas acamadas e puérperas para as visita domiciliar e pacientes com retornos para
reavaliação por seguimento médico sem agendamento. Dos problemas levantados pela
equipe, priorizamos o alto índice de pacientes obesos por este problema causar maior
grau de impacto na saúde da comunidade, aumentando os riscos de doenças do coração, de
pacientes com dislipidemia, diabetes tipo 2, esteatose hepática, acidente vascular cerebral
(AVC) e HAS. Aumentos na frequência de câncer de cólon, reto e próstata tem sido
observados em homens obesos, enquanto a obesidade em mulheres se associa a maior
frequência de câncer de vesícula, endométrio e mamas (SBEM, 2017)

É perceptível a existência de desinformação sobre a importância do exercício físico e de
uma dieta saudável, já que para a maioria da população a obesidade não é uma doença e
não existe a percepção do risco, sendo essa notadamente uma doença com fatores de risco
modificáveis. A etiologia da obesidade é complexa, multifatorial, resultante da interação
genética e ambiental, mediada por fatores sociais, econômicos, endócrinos, metabólicos
e psiquiátricos. Consequentemente, o tratamento da obesidade é complexo e deve ser
multiprofissional e interdisciplinar, pois, mais do que a simples redução de peso, ele deve
visar as mudanças no estilo de vida, que devem ser mantidas para sempre. Sendo assim, há
de se reservar lugar de destaque para ações de educação em nutrição e alimentação, com
redução moderada na ingestão de energia como estratégia para redução da massa corporal.
A associação da prática de exercícios físicos com as mudanças nos hábitos cotidianos
pode alcançar, de forma eficaz, todas as camadas sociais da população. Essas estratégias
também correspondem às principais formas de tratamento não farmacológico da obesidade
(BUENO et al., 2011).

Compreende-se que o projeto proposto está de acordo com os interesses da comuni-
dade e da equipe de saúde, bem como com o sistema de saúde como um todo, pois é
crescente o número de pessoas com esse quadro clínico e que certamente desencadearão
outros problemas de saúde associados, sendo possível intervir neste processo com baixo ou
nenhum custo, promovendo qualidade de vida e bem estar para as pessoas, diminuindo os
custos com saúde e dando a equipe de saúde a oportunidade de ver resultados positivos
em relação a população sob seus cuidados.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Promover ações de saúde voltadas para a diminuição do índice de pacientes obesos

dentre a população atendida pela UBS.

2.2 Objetivo Específicos
• Mapear os pacientes considerados obesos adscritos na UBS;

• Promover acompanhamento programado com grupos de pacientes com obesidade,
juntamente com a nutricionista;

• Realizar atividades educativas coletivas sensibilizando sobre a importância do exer-
cício físico e de uma dieta saudável.
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3 Revisão da Literatura

A globalização e a enorme velocidade da informação padronizam modos de vida, com
mudanças de hábitos semelhantes em todo o mundo, criando um padrão alimentarem
inadequados e cada vez mais associado à inatividade física. O Brasil, assim como outros
países em desenvolvimento, passa por um período de transição epidemiológica que se ca-
racteriza por uma mudança no perfil dos problemas relacionados à saúde pública, com
predomínio das doenças crônicas não transmissíveis, embora as doenças transmissíveis
ainda desempenhem um papel importante. Essa transição vem acompanhada de modifi-
cações demográficas e nutricionais, com os índices de desnutrição sofrendo reduções cada
vez menores e a obesidade atingindo proporções epidêmicas (SILVA et al., 2017).

A obesidade é uma condição clínica definida como o depósito exacerbado de gordura
no corpo, o que causa danos à saúde. É uma doença hereditária com múltiplas causas,
onde incidem fatores ambientais, psicossociais, culturais, alimentares, genéticos, hormo-
nais e metabólicos. Considerada uma doença integrante do grupo de Doenças Crônicas
Não- Transmissíveis (DCNTs), as morbimortalidades relacionadas são doenças cardiovas-
culares, osteomusculares, neoplásicas, as quais favorecem o aparecimento de enfermidades,
influenciando direta ou indiretamente na saúde do indivíduo. A grande quantidade de te-
cido adiposo durante as primeiras fases de vida envolve hábitos alimentares inadequados,
propensão genética, etnia, aspectos psicológicos e condição econômica. Relevante ressaltar
que 95% dos casos de obesidade possuem como causa preponderante fatores externos; os
demais 5% de situações é que são atribuídas a alterações hormonais e carga genética.
Dessa forma, um estilo de vida adequado é o melhor método preventivo para o combate à
obesidade, seja na infância ou na vida adulta (SILVA et al., 2017) (GOMES; AMARAL,
2012).

A obesidade e o sobrepeso vêm aumentando no Brasil assim como em toda a América
Latina e Caribe, com um impacto maior nas mulheres e uma tendência de crescimento
entre as crianças, aponta relatório conjunto da Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização Pan-americana de Saúde (Opas) di-
vulgada recentemente. De acordo com o levantamento, intitulado. Segundo o documento,
elaborado com base em dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o sobrepeso em
adultos no Brasil passou de 51,1% em 2010, para 54,1% em 2014. A tendência de aumento
também foi registrada na avaliação nacional da obesidade. Em 2010, 17,8% da população
era obesa; em 2014, o índice chegou aos 20%, sendo a maior prevalência entre as mulheres,
22,7% (KÜMPEL et al., 2011).

Outro dado do relatório é o aumento do sobrepeso infantil. Estima-se que 7,3% das
crianças menores de cinco anos estão acima do peso, sendo as meninas as mais afetadas,
com 7,7%%. A Organização Mundial de Saúde aponta que em 2025, a projeção é que 2,3
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bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões, obesos. O Brasil acom-
panha esta crescente, tendo hoje mais de 50% da sua população com excesso de peso,
sendo o sul o lugar mais prevalente. A obesidade aumenta o risco de doenças cardiovas-
culares, a qual é hoje uma das principais causas de morte entre a população brasileira.
Outras patologias como hipertensão, diabetes tipo II doenças do trato digestório, doenças
psíquicas e neoplasias, também figuram neste cenário (SCHEMIDT, 2017) (NACIONAL,
2017)

diagnóstico é feito através do cálculo de índice de massa corporal (IMC), método
mundialmente difundido e criado por Adolphe Quételet, que consiste em dividir o peso
do indivíduo (em quilogramas) pelo quadrado de sua altura (em metros). IMC menor a
18,5 corresponde a pessoas com peso abaixo do normal, entre 18,5 e 24,9 é tido como peso
normal, entre 25 e 29,9 representa pessoas com peso acima do normal, entre 30 e 30,9 a
pessoa está obesa e quando o IMC é maior do que 40 considera-se a pessoa portadora de
obesidade mórbida. Índice de Massa Corporal (IMC), como indicador de adiposidade no
idoso, tem sido considerado pobre em razão de não refletir a redistribuição regional de
gordura, porém é bastante utilizado em virtude de sua fácil aplicação e baixo custo, o qual
se adequa à realidade brasileira, assim justificando seu uso em estudos epidemiológicos
(PACIEVITCH, 2017) (SAMPAIO; FIGUEIREDO, 2005).

A etiologia é caracterizada por fatores que contribuem para a obtenção e desenvol-
vimento da doença, existem múltiplos fatores que combinados ou não desencadeiam na
maturação desta patologia. Essa caracterização multifatorial pode ser classificada em fato-
res internos ou endógenos e fatores externos ou exógenos, sendo que a causa da obesidade
por fatores endógenos tem apenas 5% ou menos dos casos, já os fatores exógenos são res-
ponsabilizados por ate 95% ou mais da incidência desta patologia Os fatores endógenos
são aqueles causados por motivos internos no funcionamento do organismo no individuo.
Esses fatores internos são divididos em: genético, endócrino, psicogênico, metabólico, me-
dicamentoso e neurológico, os fatores exógenos na obesidade o ambiente facilitador em
que se encontra o individuo, o seu estilo de vida e de que forma conduz seus hábitos
alimentares. Essas características são essências para influenciar a obesidade de forma ex-
terna, normalmente causa esta patologia são os hábitos alimentares e o estilo de vida do
individuo (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2012).

Na atualidade a problemática da obesidade está potencializada pelas alterações no
estilo de vida. A prevenção deste problema de saúde passa por uma mudança cultural,
educacional e comportamental, sendo que a crescente da problemática ocorre principal-
mente nas populações com maior taxa de pobreza e menor nível educacional (Associação
Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 2016). O equilíbrio
entre um sono de qualidade, uma boa alimentação, trabalho e lazer, parecem tecer efeito
positivo na prevenção desta doença. Consultas médicas regulares, acompanhamento de
exames bioquímicos, controle de peso e prática de atividade física podem ajudar a pre-
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venir o aparecimento da doença. A família próxima obesa (pais, avós, irmãos), às vezes
também reporta um mesmo comportamento, mesmos hábitos, mesmo rotinas, sendo tam-
bém um fator preocupante (NACIONAL, 2017) (ABESO, 2017).

O tratamento inclui a reeducação alimentar, que consiste em consumir alimentos me-
nos calóricos, maior ingestão de alimentos ricos em fibras e respeito aos horários das
refeições. Este procedimento pode requerer suporte psicológico e auxílio por parte da
família. Outra medida adotada é o início de atividades físicas visando gastar a energia
acumulada do organismo na forma de gordura. A atividade física diminui o apetite e
melhora a autoestima. Depois de verificar se a pessoa está em condições adequadas de
saúde para a prática de exercícios, o ideal é que ela caminhe 50 minutos quatro vezes por
semana. A prevenção se dá através do estímulo, desde cedo, para que a criança aprenda
a ter uma dieta balanceada e sem excessos. A prática de exercícios também deve ser in-
centivada. Reduzir a quantidade de gordura da dieta, em uma dieta hipocalórica, é uma
maneira prática de diminuir a ingestão calórica e induzir a perda de peso. Dietas que
contenham 1.200 a 1.500 kcal por dia para mulheres e 1.500 a 1.800 kcal por dia para
homens, independentemente da composição de macro nutrientes frequentemente levam à
perda de peso (PACIEVITCH, 2017) (ABESO, 2017).

Com o intuito de apoiar o trabalho dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família
(ESF) na Atenção Básica e potencializar o escopo das ações em nível de resolutividade,
territorialização e regionalização, criou-se em 2008 o Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF). O NASF é constituído por profissionais de diferentes áreas de conhecimento,
dentre elas Nutrição, que atuam em parceria com as Equipes de Saúde da Família, com-
partilhando as práticas em saúde nos territórios sob-responsabilidade dessas, e atuando
diretamente no apoio a elas e na unidade na qual o NASF estará cadastrado. As ações
de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica foram fortalecidas com a inserção do nu-
tricionista nas equipes dos NASF, a intersectorialidad é uma das vertentes das ações de
Alimentação e Nutrição na Atenção Básica, tanto com atendimento as famílias beneficiá-
rias do Programa Bolsa Família como com a integração das ações dos diferentes setores
(Saúde, Educação, Assistência Social e Trabalho) no território, no entanto configura-se
como desafio a consolidação, expansão e universalização das ações propostas para a aten-
ção básica no Brasil (JAIME et al., 2011).

A Atenção Básica é espaça preferencial para o desenvolvimento de ações de caráter
individual e coletivo, direcionadas à promoção da saúde e prevenção da obesidade, além
de ser potencialmente apta a fornecer atenção integral ao usuário com excesso de peso
e suas morbidades. Deve focar suas prioridades em medidas simples, de baixo custo e
sem potenciais efeitos adversos, como o aconselhamento nutricional em todos os ciclos
da vida para a prevenção e o tratamento da obesidade. A prevenção e acompanhamento
da obesidade na Atenção Básica perpassam a organização da Vigilância Alimentar e Nu-
tricional; as ações de promoção da saúde, como alimentação saudável e atividade física
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ou práticas corporais; o acompanhamento interdisciplinar, respeitando-se as competên-
cias específicas; o estabelecimento de metas individuais para os pacientes, de acordo com
seu estado de motivação para mudança de comportamento; e o acompanhamento regular,
tanto individual quanto em grupos (JAIME et al., 2011).
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4 Metodologia

Este trabalho trata-se de um projeto de intervenção para promover ações de saúde
voltadas para a diminuição do índice de pacientes obesos dentre a população atendida
na Unidade Básica de Saúde São Cristóvão, do Município Barra Velha, Estado de Santa
Catarina. Após mapeamento prévio dos pacientes que poderiam ser incluidos no estudo,
chegou-se ao número de 19 pacientes com diagnóstico de obesidade pertencentes a UBS,
os quais serão convidados a participarem.

A estratégia a ser utilizada com os 19 pacientes visa acompanhamento programado
com grupos de pacientes com obesidade, juntamente com a nutricionista e atividades
educativas coletivas sensibilizando sobre a importância do exercício físico e de uma di-
eta saudável, pois conforme discutido da revisão de literatura, estes são fatores de risco
modificáveis que mais influenciam no quadro de obesidade.

Para a intervenção propriamente dita, pretende-se usar como método inicial a adoção
de rodas de conversas, troca de informações e palestras. Os pacientes integrados no pro-
grama realizarão um encontro semanal por seis semanas. As atividades do projeto serão
realizadas em uma sala apropriada da própria UBS, com a participação da equipe de saúde
da família, mais especificamente médico, enfermeira e, se possível, participação de uma
nutricionista em algumas ocasiões cuja temática se tratar especificamente de alimentação.

Em cada atividade serão abordados os seguintes temas. 1- Conceito e diagnóstico da
obesidade; 2- Complicações da obesidade; 3- Importância de uma dieta saudável; 4- Im-
portância do exercício físico; 5- Fatores psicossociais relacionados a obesidade; 6- Avaliação
da atividade.

Além disso, paralelamente os pacientes serão acompanhados individualmente em suas
condições de saúde, com avaliações de peso, altura, IMC, exames que se fizerem necessários
em cada caso e recomendações específicas. Visitas familiares serão consideradas em cada
circunstância, a depender da individualidade do caso, para acompanhamento integral e
extensivo aos demais familiares.
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5 Resultados Esperados

Espera-se com a realização deste estudo, que diminua a prevalência de usuários porta-
dores de obesidade na comunidade, por meio da realização de estratégias educativas, que
possuirá seu foco na promoção da saúde e prevenção da doença. A partir da diminuição
da obesidade, espera-se que haja uma diminuição no desenvolvimento de Doenças Crôni-
cas Não Transmissíveis (DCNT), ressaltando que a maioria dessas, Hipertensão Arterial
Sistêmica e Diabetes Mellitus, possuem a obesidade como fator de risco. Além disso, por
meio de ações educativas que primem a discussão sobre alimentação saudável e a prática
de exercícios físicos, mobilize a população a começar efetivamente a iniciar uma dieta ade-
quada e hábitos de vida saudáveis, como a substituição de alimentos que possam provocar
danos à saúde, por aqueles comprovadamente saudáveis, assim como, aumentar a prática
de atividade física regular. Juntamente com essas atividades, para reforçá-las e haver um
acompanhamento direto a esses usuários, o acompanhamento com nutricionista, será um
suporte para a manutenção dessas ações, bem como o aprimoramento delas, visando sobre
tudo uma melhora na qualidade de vida dessa população, e um atendimento resolutivo.
Por fim, compreende-se que o cuidado ampliado a saúde melhora a qualidade de vida e
bem estar das pessoas envolvidas na ação, diminui as possibilidades de comorbidades que
trazem prejuízos a pessoa e família, bem como oneram o sistema de saúde. A prevenção
e promoção de saúde são os caminhos para a consolidação de um modelo de atenção que
preza por todos os envolvidos e em todas as instâncias de atenção, mas mais especialmente
na atenção básica.
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