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1. INTRODUÇÃO 

Nascida e criada em São Marcos, interior do Rio Grande do Sul (RS) no dia  

06 de janeiro de 1990. Iniciei minha formação longe de São Marcos aos 14 anos, 

quando cursei o Ensino Médio na cidade vizinha, Caxias do Sul. Lá, também realizei 

minha graduação, iniciada no ano de 2010 pela Universidade de Caxias do Sul. 

Colando grau em 06 de agosto de 2016, iniciei minha vida profissional trabalhando 

em regime de plantões por seis meses e no dia 01 de fevereiro de 2017 iniciei minha 

carreira no Programa Mais Médico para o Brasil alocada na cidade de Antônio Prado, 

também no RS e distante, aproximadamente, 40 quilômetros da minha cidade natal. 

O município de Antônio Prado possui 13.293 habitantes. A base econômica 

da cidade é a agricultura, com destaque para a produção de hortifrutigranjeiros e 

moinhos de farinha. A colonização é essencialmente italiana, inclusive é considerada 

“a cidade mais italiana do Brasil”. Contando com 5 Estratégias de Saúde da Família 

(ESF), 5 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 1 hospital. Entretanto não possui 

nenhuma equipe de saúde bucal. Para suprir essa necessidade 3 profissionais 

odontólogos foram contratados pelo município e se revezam para atender, na 

medida do possível, a demanda da população. Todas as UBS também contam com 

2 ginecologistas e 1 pediatra que oferecem atendimento especializado. Atualmente o 

hospital São José de Antônio Prado é referência para o município vizinho de Ipê, 

conta com 50 leitos e possui um Centro Clínico integrado especializado com 26 

médicos de diversas especialidades que atende as necessidades da população a 

nível particular, planos de saúde e em alguns casos dando suporte para o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Frequentemente os pacientes necessitam ser referenciados 

para cidades próximas, como Flores da Cunha, Farroupilha, Caxias do Sul e Porto 

Alegre. 

Através do Mais Médicos fui alocada na ESF Panorâmico criado apenas em 

2011. Hoje possui 1 médico, 1 enfermeiro, 2 técnicas de enfermagem e 1 agente de 

saúde. A maioria da área é rural, a qual fica descoberta de agentes de saúde. Ainda 

que incompleta, é notável a satisfação dos moradores em possuir atendimentos de 

saúdes de qualidade disponíveis 40 horas/semanais. 
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Devido às características da área adscrita pela ESF Panorâmico ser rural e 

agrícola, as doenças mais prevalentes nos atendimentos eram doença 

osteomusculares relacionadas ao trabalho e lesões por esforço repetitivos, 

principalmente no período de dezembro a fevereiro - durante a safra da uva. No 

âmbito das doenças crônico degenerativas o destaque era para o controle 

inadequado de diabetes mellitus tipo 2 e a hipertensão arterial sistêmica, 

intimamente relacionadas aos hábitos alimentares incorretos, sedentarismo e 

obesidade. 

Frente a essa realidade e cultura, e após a identificação durante os 

atendimentos de que muitos pacientes possuíam Índice de Massa Corporal (IMC) 

elevado associado a comorbidades, optei pela escolha do tema para meu projeto de 

intervenção: “Implementação de Grupo Anti-obesidade no ESF Panorâmico”. O 

objetivo do grupo é estimular e orientar a população para os hábitos de vida mais 

saudáveis, prática de atividade física, alimentação adequada e prevenção de 

doenças crônicas associadas ao excesso de peso. Facilitando o acesso à 

informação, promovendo a troca de experiências e motivando a disseminação da 

importância de uma vida mais saudável. 



Figura 1 - Genograma 
 

2. ESTUDO DE CASO CLÍNICO 

A população adscrita para a ESF Panorâmico é composta principalmente de 

adultos e idosos e devido ao fato de contarmos com atendimento pediátrico foram 

poucos os casso relacionados à infância e adolescência que chegaram até mim. 

Devido a grande abrangência rural do território não há escolas no perímetro 

compreendido pela ESF, entretanto estando todas as crianças devidamente 

matriculadas em escolas situadas no centro do município. Distante uma quadra da 

UBS Aparecida, que aloca os ESF Panorâmico e Aparecida está situada a principal 

escola, mas por estar localizada na área do ESF Aparecida é tal ESF que mantém 

as ações de prevenção e intervenção na referida escola. 

O relato deste caso objetiva alertar para os casos de depressão na infância, 

principalmente podendo evoluir para desfechos drásticos como a tentativa de 

suicídio. A seguir o detalhamento das consultar realizadas e o acompanhamento da 

rede de Atenção Básica. 

 
2.1 RELATO DE CASO 

2.1.1 Consulta em 28/09/2017 

Paciente JSD, 15 anos, estudante, natural de Antônio Prado – RS. 

História Médica Pregressa: Hipotireoidismo, diagnóstico aos 12 anos. 

Medicações em uso: Levotiroxina 50mcg/dia. 

História familiar: pai e irmão hígidos, mãe hipertensa. Reside com pais e um 

irmão em sítio na zona rural de Antônio Prado, localidade de Linha 21 de Abril, na 

mesma propriedade residem os avós paternos conforme genograma abaixo (figura 

1). 

6 
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Subjetivo: Paciente trazida pela mãe à consulta que relata que filha está 

deprimida e só chora. Mãe retira-se da consulta por vontade própria para dar mais 

liberdade para a filha. Paciente relata humor deprimido há 2 semanas após mudança 

para o interior da cidade com os pais, refere que não sente vontade de comer, só 

quer dormir e chorar. Diz ter vontade de sumir e tirar a própria vida, relata tentativa 

duas vezes, a última no último sábado (há 5 dias) tentando cortar os pulsos com 

lâmina. 

Objetivo: presença de escoriações transversais em punho esquerdo. 

Avaliação: ideação suicida/tentativa de suicídio 

Plano: Chamo a mãe à consulta, explico em conjunto com a paciente o 

quadro apresentado, oriento que não deixe a filha sozinha pelo risco de suicídio. 

Encaminho para internação hospitalar e avaliação psiquiátrica com urgência. Passo 

caso para Assistente Social para acompanhamento do atendimento. Retorno assim 

que alta hospitalar. 

A consulta acima foi realizada no turno da manhã. No início da tarde a 

Assistente Social vai até o Hospital São José para obter informações sobre a 

internação da paciente, porém é informada que a paciente não está internada. 

Realizado, então, busca ativa da paciente juntamente com a enfermeira do 

ESF. Encontro paciente dormindo em sua residência. Mãe relata que filha foi 

avaliada pelo Pediatra de plantão no Hospital São José que após anamnese e 

exame físico prescreveu Sertralina 50mg e Amitriptilina 25mg e deu alta para o 

domicílio sem solicitar outras avaliações. 

Conduta: reforço importância de não deixar a paciente sozinha em nenhum 

momento e de que os medicamentos fiquem aos cuidados da mãe. Agendo consulta 

com urgência para amanhã com psicólogo e encaminho para avaliação psiquiátrica 

com urgência. Coloco equipe a disposição da paciente e seus familiares. Mantenho 

acompanhamento. 

 
2.1.2 Consulta em 05/10/2017 

Paciente retorna para revisão, acompanhada da mãe. Relata que realizou 

atendimento com psicólogo. Aguardando atendimento psiquiátrico. Em uso de 

Sertralina 50mg/dia e Amitriptilina 25mg/dia há 1 semana. Nega novos pensamentos 
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negativos nos últimos dias. Persiste com queixa de sono excessivo. Relata que tem 

procurado distrações brincando com os cachorros. 

Ao exame físico: escoriações auto-inflingidas resolvidas. 

Conduta: mantenho medicações em uso – reforço que mãe deve cuidar das 

medicações e reforço a importância do suporte familiar e de manter o 

acompanhamento. 

 
2.1.3 Consulta em 12/10/17 

Paciente acompanhada da mãe, relata sentir-se melhor. Em 

acompanhamento semanal com psicólogo, ainda aguardando avaliação psiquiátrica. 

Nega pensamentos negativos. Refere não desejar continuar tratamento 

medicamentoso, não quer tomar medicações porque suas colegas não fazem uso. 

Acredita que já está melhor e deseja alta do tratamento. 

Conduta: explico a importância de realizar o tratamento conforme prescrito, 

bem como manter acompanhamento psicológico. Converso com a paciente de que 

suas amigas não precisam saber o tratamento que está realizando. 

Plano: acompanhamento semanal com médico e psicólogo – adesão ao 

tratamento. 

 
2.1.4 Consulta em 19/10/17 

Mãe liga avisando que paciente não poderá comparecer a consulta. 

Remarca e falta todas as demais consultas. 

 
2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

O suicídio é descrito na literatura como o desejo consciente de morrer. O 

comportamento suicida é dividido em três fases: ideação suicida – pensamentos, 

planejamento e desejo de se matar, tentativa de suicídio e suicídio consumado. 

Salientando que a ideação suicida é o primeiro passo para o ato suicida1. 

Segundo o Mapa da Violência do Ministério da Saúde de 2016 a taxa de 

suicídio na população de 15 a 29 anos aumento em 60% desde 1980. Só no ano de 

2014 foram registrados através dos dados oficiais do sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM) 2.898 suicídios de jovens entre 15-29 anos2. De acordo com o 



9 
 

ranking divulgado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em 2014 o Brasil em 

números absolutos é o oitavo país com maior número de suicídios no mundo3. 

A adolescência é um período intenso, com muitos conflitos e mudanças. E no 

intuito de buscar respostas para esse período acabam por desenvolver 

comportamentos agressivos, impulsivos ou suicidas. Portanto é imprescindível ter 

clareza dos aspectos adequados para esse processo de transformação e quando 

esse período torna-se patológico. Entretanto, é de conhecimento que o jovem que 

pensa ou tenta suicídio já tem uma predisposição para tal comportamento 

independente da idade de manifestação, porém no referido período pode estar com 

deficiência nos seus mecanismos adaptativos4. 

Outro dado relevante é de que nesta faixa etária, o sexo feminino  

corresponde aos maiores índices de ideação suicida comparado com o sexo 

masculino e em números absolutos temos a prevalência de quatro vezes mais para 

ideação suicida e três vezes mais para tentativa de suicídio (V.R.Borges & 

B.G.Werlang, 2006). 

Diante desta relevante realidade a OMS lançou em 2006 um Guia de 

Prevenção do Suicídio sendo o aconselhamento devendo ser ofertado a todas as 

crianças e adolescentes com comportamentos suicidas e tendo como base o 

tratamento cognitivo comportamental, enfatizando a capacidade de enfrentamento. 

Outro ponto importante de tal orientação é difundir nas escolas, entre os estudantes 

os sinais e sintomas dos suicidas, uma vez que é comprovado que a maioria dos 

vulneráveis provavelmente pedirá ajuda a um amigo ou colega nos estágios iniciais 

na fase de ideação5. 
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3. PROMOÇÃO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E NÍVEIS DE PREVENÇÃO 

Em 1976, Leavell e Clark definiram prevenção como uma ação antecipada, 

baseada na história natural das doenças. Assim, desenvolveram três níveis de 

prevenção: prevenção primária, secundária e terciária. Porém com o tempo foram 

acrescentadas mais duas classificações6. Atualmente temos: 

- Prevenção primordial: atua na saúde em nível social, econômico e cultural 

ligados a um fator de risco – evita a instalação do fator de risco; 

- Prevenção primária: período pré-patogênico, elimina o fator de risco, 

evitando a instalação da doença; 

- Prevenção secundária: período patogênico, rastreamento, detecção e 

tratamento para eliminar a doença; 

- Prevenção terciária: evita complicações, promove reabilitação e reintegração; 

- Prevenção quarternária: prevenção da iatrogenia e prevenção da prevenção 

inapropriada. 

Instituído pelo Ministério da Saúde no ano 2000, através da Portaria/GM nº 

569 (1/6/2000) o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) 

tinha como principal objetivo assegurar a melhoria do acesso e da qualidade do 

acompanhamento pré-natal, assistência ao parto e puerpério para gestantes e 

recém-nascidos, baseados nos direitos dos cidadãos7. 

Os dois principais processos do PHPN são assegurar que a gestante e suas 

famílias sejam acolhidas nas unidades, que sintam-se amparados pela equipe e que 

lhe sejam oferecidas as medidas de prevenção, tratamento e reabilitação adequadas, 

sempre evitando a supermedicação ou medidas desnecessárias7. 

Em 2011 foi criada a Equipe Estratégia de Saúde da Família Panorâmico. 

Hoje possui 1 médico, 1 enfermeiro, 2 técnicas de enfermagem e 1 agente de saúde. 

A maioria da área é rural, a qual fica descoberta de agentes de saúde. 

A cidade de Antônio Prado conta com 5 equipes de ESF, 5 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) e 1 hospital. Todas as UBS contam com 2 ginecologistas e 1 

pediatra que oferecem atendimento especializado 20/semanais. Assim, como 

médica de família, não realizava rotineiramente acompanhamento pré-natal e 

puericultura. O atendimento de gestantes e crianças era principalmente através de 

demanda espontânea e realizava juntamente com a agente de saúde a primeira 
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visita domiciliar do puerpério. Como preconizado pelo Ministério da Saúde, oferecia 

em todas as consultas indicadas para a população alvo o rastreamento para o 

câncer de mama e câncer de colo de útero. Sempre com o suporte do ginecologista, 

quando casos mais complexos que consultavam com o médico de família ou 

presença de exames alterados eram prontamente avaliados pelo especialista, 

muitas vezes com atendimento ainda no mesmo dia. 

O médico da ESF tem um importante papel, não só de conhecer seus 

pacientes, o ambiente que estão inseridos, bem como garantir a integralidade do 

atendimento, mas principalmente por ter uma relação médico-paciente mais estreita. 

Sendo procurado pelos pacientes para avaliação inicial e cabendo ao médico de 

família identificar os fatores de risco, realizar o diagnóstico e se necessário 

encaminhar o paciente para outros atendimentos8,9. 

A presença do pediatra e do ginecologista dentro da unidade garantiam a 

integralidade e a qualidade dos atendimentos, uma vez que sempre havia contra- 

referências através do prontuário único, mas também devido a ótima relação de 

coleguismo dos profissionais. Era muito comum o intervalo do café ser momento de 

atualização e troca de ideias entre os médicos e demais membros da equipe. 

O binômio mãe-bebê sempre é acompanhado de perto desde o momento do 

diagnóstico de gravidez. Contamos com o Sisprenatal, um software que é de 

extrema importância para melhor aderência ao pré-natal. No município temos um 

controle muito eficiente das gestantes cadastradas, assim caso faltem às consultas 

ou mudem-se a busca ativa tem bom resultado rapidamente. Bem como, é um aliado 

quando da internação da gestante para o parto, onde todas as informações ficam 

integradas. E todas essas informações resultam em geração de verbas para o 

município empregar numa melhor assistência pré-natal. 

Na cidade só são realizados pré-natais de baixo risco, casos de alto risco são 

referenciados para atendimento no Hospital Geral de Caxias do Sul, distante 

aproximadamente 50 quilômetros. Também não dispomos de UTI Neonatal, então 

em caso de necessidade são encaminhados para o mesmo centro referido. 

O pré-natal é a base de uma boa atenção básica à saúde, é direito de todas 

as gestantes receber atendimento acolhedor, de suporte e adequado para as fases 

da gestação. E o ESF é o acesso principal para esse cuidado, assegurando que a 
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gestante sinta-se amparada e orientada pela equipe, para desenvolver uma 

gestação salutar e dar à luz uma criança que já nascerá protegida pelo cuidado 

preventivo9. 
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4. VISITA DOMICILIAR 

A Portaria n° 2.527, de outubro de 2011 define a Atenção Domiciliar (AD) 

como uma “modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já 

existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, 

prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com 

garantia de continuidade de cuidados e integrada às Redes de Atenção à Saúde” 

(BRASIL, 2011). 

O pilar da AD é a desospitalização. Devido ao envelhecimento da população e 

aumento constante das doenças crônico-degenerativas juntamente com os 

acidentes por causas externas graves em jovens fez-se necessário um projeto de 

cuidados de saúde em domicílio. Possibilitando assim a desinstitucionalização dos 

pacientes e minimizando os agravos secundários a internações hospitalares, como 

infecções hospitalares11. 

Assim, a assistência em saúde ofertada pela Atenção Básica através das 

visitas domiciliares é uma complementação do amparo oferecido pelas Estratégias 

de Saúde da Família (ESF). Atuando na prevenção, assistência ao tratamento e na 

reabilitação dos agravos à saúde dos usuários. Assegurando a integralidade e a 

acessibilidade do atendimento12. 

O território abrangido pela ESF Panorâmico compreende essencialmente a 

zona rural da cidade. Assim, é comum as estradas sem pavimentação, portões e 

cercas à moda antiga e animais soltos livremente nas propriedades. Devido a essa 

realidade os acompanhamentos domiciliares demandam tempo de deslocamento, 

portanto é reservado na agenda o turno da tarde uma vez por semana para atender 

a essa demanda. 

Organizamos em uma planilha os pacientes que necessitavam de 

atendimento domiciliar, seja por dificuldade de locomoção simples (como falta de 

transporte, por exemplo), necessidade de cuidados especiais (ex: pacientes 

acamados) ou paciente em situações de vulnerabilidade de qualquer etiologia. 

Visitas-consultas de rotina eram realizadas em intervalos de no máximo 2 

meses, porém sempre com flexibilidade em agenda para atender eventuais 

situações de necessidade na semana vigente ou casos que necessitavam de 

acompanhamento mais intenso devido a complexidade ou gravidade. 
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Através das minhas vivências nas visitas domiciliares pude perceber como os 

pacientes estão inseridos em suas famílias, quais as suas reais limitações. Durante 

as consultas em consultório orientamos as condutas, porém sem ter real visão da 

situação dos pacientes. Uma vez que adentramos em suas residências, que 

vivenciamos as disponibilidades e recursos disponíveis conseguimos ofertar um 

atendimento e uma assistência centrada no paciente levando em consideração seu 

ambiente. Adequando os recursos às estratégias e garantindo uma melhor qualidade 

da Atenção empregada. 

Cito como exemplo de tal apontamento as visitas domiciliares de AC, 73 anos, 

masculino, HAS, vítima de politrauma por acidente de trator em junho de 2017. 

Estando restrito ao leito por 4 meses devido a presença de trações para correção de 

múltiplas fraturas. Iniciei acompanhamento domiciliar quando da alta hospitalar, 

atuando na prevenção de úlceras de decúbito, orientação da família quanto ao 

manejo do paciente. Mas o fato mais marcante desde caso foi o fato de que o 

paciente possuía vida de relação ativa antes do acidente, assim frequentemente a 

família solicitava consultas extras relatando que o paciente estava choroso e triste e 

isso estava preocupando a esposa e as filhas que não mediam esforços para o 

cuidado com ele. Porém através da observação do quarto do paciente, disposição 

dos móveis no cômodo e o relato do paciente de revolta por estar na cama e só 

poder assistir televisão sugerimos que a cama do paciente fosse modificada de 

lugar, para mais perto da janela onde o paciente poderia olhar os netos brincando no 

pátio, o movimento da rua, etc. A família prontamente realizou a mudança e na  

visita seguinte o humor do paciente era nitidamente melhor, ele recebeu a equipe 

sorrindo, contando que vira o neto aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. 

Desde então a recuperação do paciente foi mais acelerada, pois o paciente 

encontrou as motivações que precisava para se empenhar mais nas sessões de 

fisioterapia, por exemplo. 

Destarte, as visitas domiciliares agregaram muito no atendimento do ESF,  

não só para os pacientes que receberam os atendimentos, mas também para todos 

os profissionais envolvidos nesses processos. Estreita muito mais a relação médico- 

paciente. Porém vejo como maior obstáculo a presença de somente um Agente de 

Saúde no ESF Panorâmico, assim muitos pacientes ainda não estão cobertos pelo 
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atendimento integral. O que resulta em solicitações de atendimentos pelos familiares 

quando as doenças já se instalaram e a intervenção a ser instituída é somente de 

suporte. Conduto, a Atenção Básica Domiciliar é composta de vários pilares além de 

suporte e reabilitação, deve sempre abranger a prevenção, o que muitas vezes é a 

medida de saúde mais relevante. 
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5. REFLEXÃO CONCLUSIVA 

Em um ano de atividades como Médica de Família na ESF Panorâmico do 

município de Antônio Prado – RS, através do Programa Mais Médicos para o Brasil 

obtive crescimento profissional e pessoal. A vivência da ESF me proporcionou 

muitas experiências, aprendi além de tudo que foi proporcionado pela Educação a 

Distância (EAD), sobre plantio de uva e sobre moinhos de farinha – principais fontes 

da agricultura local. 

Para a população a ESF Panorâmico era um importante ponto de suporte e 

referência para as mais diversas necessidades da população adscrita no território. 

Como referido no decorrer deste Portfólio, devido a maior parte da área ser 

composta pela zona rural e ao grande número de visitas domiciliares realizadas 

pude estreitar laços com os pacientes e nitidamente perceber o carinho e a 

confiança que depositam na equipe de saúde. Muitas vezes fui presenteada com 

produtos coloniais feitos em casa ou frutas e verduras provenientes das plantações 

familiares, a maioria referindo que “era apenas uma forma de agradecimento”. 

Assim como preconizado pelos princípios do SUS, a ESF e a UBS são 

importantes alicerces da saúde da população municipal, onde são acolhidos, 

ouvidos, tratados e acompanhados, com resolução de aproximadamente 90% de 

seus agravos, sem necessidade de encaminhamentos especializados. 

Com relação à especialização, o curso EAD exige planejamento, organização 

e disciplina. Uma vez que o aluno é o responsável pelo seu aprendizado e os 

melhores resultados só são obtidos com maior grau de empenho. Não tinha 

estudando ainda nesta modalidade, mas acredito que foi uma experiência positiva, 

obtive muito crescimento técnico através das aulas e tarefas. 

Através do Eixo 1 pude conhecer e compreender muitas práticas diárias. Para 

a realização das tarefas além da pesquisa bibliográfica, contava sempre com o 

suporte da minha equipe de ESF que sempre foi muito solícita em mostrar os 

indicadores do território, como e porque fazíamos determinadas coisas, como foi o 

início, como foi planejado. A atividade mais marcante foi sobre o PMAQ, pois 

coincidentemente estávamos em processo de avaliação no mesmo momento da 

tarefa. Podendo contribuir assim muito mais para a melhor implementação das 

mudanças e após ver o resultado desse empenho. 



17 
 

O Eixo 2 foi na minha opinião o módulo mais exigido, mas também o mais 

proveitoso. Os casos relatados eram um espelho da realidade que vivenciamos nos 

ESF e através dos Fórums pudemos ver como é a realidade dos colegas alocados 

nos mais diversos ESF, muitas dificuldades eram compartilhadas por todos, mas 

sempre éramos apresentados a alguma estratégia nova que poderíamos adaptar a 

cada realidade. Então, além de discutir a cerca de patologias compartilhamos 

vivências. 

O desenvolvimento do Projeto de Intervenção teve além da identificação de 

uma comorbidade relevante na população, também um peso importante pessoal. 

Tive casos na família de luta contra a obesidade e sua morbimortalidade. Vi no 

Projeto um importante meio para auxiliar a combater e futuramente prevenir muitas 

doenças relacionadas ao excesso de peso. Acredito que consegui emitir um alerta 

para a população, plantar uma semente de conscientização. 

Destarte, concluo um ano de especialização e como médica atuante do 

Projeto Mais Médicos para o Brasil com o sentimento de dever cumprido. Creio que 

me empenhei para proporcionar sempre o melhor atendimento para meus pacientes, 

buscando os suportes técnicos e ambientais necessários. Com certeza o ensino 

EAD, as vivencias diárias e o convívio com a minha Equipe – que reside na própria 

área de atuação e pode me passar experiências pessoais a cerca da realidade em 

que estava inserida – foram fundamentais para todo o meu crescimento nesse 

período, crescimento esse não só como médica mas também como cidadã. Hoje 

posso proporcionar um atendimento mais especializado, mas principalmente mais 

humanizado. 
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RESUMO 

 
 

A obesidade vem aumentando sua incidência e representa um importante 

problema de saúde pública, devendo ser reconhecido e tratado precocemente. 

Trata-se de uma condição totalmente evitável, a qual, por consequência, reduz o 

índice de doenças crônicas associadas ao excesso de peso. Tais condições são 

responsáveis por muitas mortes ao ano e por gastos aos cofres públicos. A atenção 

básica, através da Estratégia da Saúde da Família, dispõe dos principais recursos 

para o combate à obesidade, uma vez que tem a oportunidade de investigar os 

hábitos dos pacientes, bem como a sua inserção na comunidade, e, principalmente, 

por ser uma ferramenta de prevenção de danos. O estudo de intervenção consiste 

na abordagem de pacientes obesos e que desejam ou estão tentando emagrecer. 

Para tanto, dispomos do apoio da equipe multiprofissional disponível na Atenção 

Básica de Antônio Prado. Almejamos atingir o maior número de pacientes 

classificados como obesos, para que através deste programa encontrem suporte e 

estratégias para emagrecimento, prevenindo comorbidades e repassando as 

experiências para seus familiares para evitar novos casos no futuro. 

Palavras chave: Obesidade. Excesso de peso. Sobrepeso. Emagrecimento. 

Morbidade 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015), a obesidade é 

o excesso de peso, caracterizado pela massa de tecido adiposo superior a 20% do 

peso total do indivíduo. É quantificada através do cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC), dividindo o peso pela estatura ao quadrado. Resultando em três 

classificações: Obesidade grau I (leve) quando IMC está entre 30-35kg/m3, 

Obesidade grau II (moderada) com valores 35-40kg/m3 e Obesidade grau III 

(mórbida) quando atinge 40 a 50kg/m3. Recentemente foi incorporado o conceito de 

Super Obesidade quando o IMC ultrapassa 50. 

A obesidade representa um grave problema para a saúde pública, uma vez 

que se trata de uma doença evitável com potencial índice de comorbidades graves, 

podendo contribuir para o óbito. O Ministério da Saúde (MS) acredita que um em 

cada cinco brasileiros está acima do peso, através da Pesquisa de Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico  

(Vigitel, 2016) constatou que nos últimos dez anos a prevalência da obesidade no 

Brasil aumentou em 60%. Os responsáveis por tal aumento se devem a soma dos 

fatores econômicos, culturais, genéticos e hormonais. Destaca-se entre eles a 

crescente mudança dos hábitos alimentares, principalmente nos anos 90, com a 

popularização das refeições mais rápidas e calóricas. Um em cada três adultos tem 

o hábito de ingerir frutas e hortaliças em cinco dias na semana. O dado mais 

alarmante é que a maioria dos casos de excesso de peso tem início na juventude,  

na idade de 18 a 24 anos, onde 30,3% dos jovens já estão acima do peso. 

O aumento da obesidade é proporcional ao aumento do poder de compra dos 

brasileiros nos últimos dez anos, onde a denominada classe C passou a ter mais 

acesso aos produtos para consumo e incorporando hábitos menos saudáveis. Ao 

mesmo tempo em que no ano de 2014 o Brasil conseguiu sair do mapa da fome da 

ONU, com níveis inferiores a 5%, ascendeu os índices de sobrepeso e obesidade 

(Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO, 2016). 

A obesidade é o precursor das doenças metabólicas e uma das responsáveis 

pelo aumento da prevalência de Diabetes Melitus Tipo II e Hipertensão Arterial 

Sistêmica, doenças crônicas, que aumentam a morbimortalidade dos portadores. 

Devido a esses agravantes o Brasil lutou pela aprovação, na última Assembleia 
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Mundial da Saúde em maio de 2016, da Década de Ação pela Nutrição, de 2016 – 

2025, para minimizar esses impactos na saúde pública. 

A Atenção Básica, através da Estratégia da Saúde da Família (ESF) ocupa 

uma posição privilegiada para a estratégia de combate à obesidade e prevenção dos 

agravos crônicos de tal condição. As Equipes são embasadas na integralidade do 

cuidado, buscando não só informações referentes a patologia específica, mas os 

hábitos dos pacientes e familiares e sua inserção na comunidade. Portanto, é dever 

da Atenção Básica identificar os pacientes em sobrepeso, acolhe-los no sistema e 

assegurar um cuidado continuado alicerçado em prevenção, bem como a devida 

conscientização e orientação para toda a população para minimizar novos 

diagnósticos. 
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2 PROBLEMA 

A população de Antônio Prado é essencialmente de origem italiana, onde é 

culturalmente estimulado o estereótipo que pessoas acima do peso são mais 

saudáveis do que as com peso adequado para estatura e idade. Entretanto muitos 

pacientes estão sofrendo as consequências do sedentarismo e da ingesta 

exagerada. 

Atendi muitos pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) elevado e com 

comorbidades associadas que procuram orientações para melhor qualidade de vida. 

Entretanto, tal abordagem deve ser multidisciplinar, e não dispomos de Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) para o suporte. 

O objetivo da criação do grupo é orientar e estimular a população a hábitos de 

vida mais saudáveis, estimular a atividade física, alimentação adequada, suporte 

psicológico de transtornos desencadeantes e prevenção de doenças crônicas 

associadas ao excesso de peso. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A obesidade é um importante problema para a saúde pública, uma vez que é 

a precursora de doenças crônicas. Sendo assim um importante fator de 

morbimortalidade evitável. 

Segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016), o 

emagrecimento de 10% do peso inicial no momento do diagnóstico reduz 

significativamente a resistência insulínica periférica, facilitando o controle glicêmico. 

Porém, com a difusão dos meios de comunicação semeia-se um conceito de 

emagrecimento através de dietas e medicamentos milagrosos em que pode comer 

tudo que quiser e apenas tomar o suplemento indicado que ele fará todo o trabalho 

de emagrecimento ou restrições alimentares que não suprem a necessidade diária 

para fornecimento de energia. 

Na prática dos atendimentos dA ESF Panorâmico esse conceito é comum 

entre os pacientes. A maioria dos pacientes portadores de obesidade I e II procuram 

nas farmácias os suplementos anunciados na TV, administrados 

indiscriminadamente e só procuram o médico quando após um período de 

“tratamento” não visualizam os resultados esperados. Assim, esperam o resultado 

exclusivamente da cápsula, sem mudança dos hábitos. 
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4 OBJETIVOS 

 
 

4.1 OBJETIVO GERAL 

A intervenção tem como objetivo geral reduzir a prevalência de obesidade 

mórbida na população pertencente ao ESF Panorâmico, através de suporte 

multiprofissional, com abordagem cognitivo comportamental para emagrecimento e 

tratamento e prevenção de possíveis comorbidades. 

 
 
 
 

 
grupo; 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Os objetivos específicos da intervenção são: 

- Captar pacientes com obesidade grau II e III para participar das sessões de 

 
 

- Oferecer apoio multiprofissional aos participantes; 

- Promover hábitos de vida saudáveis; 

- Estimular a prática de exercícios físicos; 

- Melhorar a autoestima dos pacientes; 

- Propagar as informações dos riscos e malefícios do excesso de peso; 

- Promover a redução das doenças relacionadas ao peso excessivo; 

- Promover a redução das mortes em decorrência de complicações da 

obesidade; 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 

A obesidade é tratada como uma Doença Crônica Não-Transmissível, em 

decorrência do armazenamento excessivo de tecido adiposo, sendo provavelmente 

o mais antigo distúrbio metabólico. Nos primórdios da evolução humana esse 

armazenamento era necessário para em caso de necessidade transformar o 

triglicerídeo armazenado em ácido graxo e assim utilizar como fonte de energia. 

Porém se tal estoque for associado ao sedentarismo não haverá essa 

biodegradação de nutrientes. 

Sinteticamente, é um desequilíbrio entre a ingesta de alimentos e a 

quantidade de energia gasta. Porém o processo de acúmulo excessivo depende de 

fatores neuroendócrinos e metabólicos com mecanismos de regulação complexos, 

ainda não totalmente compreendidos. 

A obesidade é um problema de Saúde Pública Mundial, com maior 

prevalência em indivíduos de baixo nível socioeconômico. Estima-se que 1,7 bilhão 

de pessoas no mundo estejam obesas. Ressaltando o aumento desde problema em 

crianças e adolescentes (Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde, 2017). 

A etiologia da obesidade é multifatorial, sabidamente existe uma 

predisposição familiar, relacionada a genes como o FTO e MC4R. O principal fator 

que influencia no desenvolvimento dessa situação é ambiental, devido a maior oferta 

de alimentos calóricos e com baixo custo, como os produtos industrializados, 

associados ao sedentarismo cada vez mais comum nos adultos (Harrison, 18° 

edição). 

A bioquímica da fome é representada pelos hormônios periféricos sintetizados 

pelo intestino - GLP-1 e colecistoquinina -, tecido adiposo – leptina – e pâncreas – 

amilina e insulina – são responsáveis pela sensação de saciedade. Tais hormônios 

são desencadeados a partir do estímulo da mastigação e da chegada de alimento no 

jejuno, quando enviam ao sistema nervoso, mais especificamente o hipotálamo, 

através da circulação sistêmica a mensagem para regulação do apetite (Harrison, 

18° edição). 

As manifestações clínicas são decorrentes do desenvolvimento de síndrome 

metabólica e da presença de comorbidades associadas a esse desequilíbrio. 
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Destacam-se as afecções de nível nuropsiquiátrica, pulmonar, cardiovascular, 

endócrina, gastrointestinal, renal e musculoesquelética. 

A base da abordagem terapêutica é composta de dieta, atividade física e 

mudança comportamental e devem ser instituídos independentemente do grau de 

obesidade do paciente. Uma vez que o tratamento farmacológico não é tão eficaz 

isoladamente. 

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Obesidade (ABESO - 2016) o tratamento 

farmacológico está indicado para pacientes com IMC superior a 30kg/m3 ou com  

IMC acima de 27kg/m3 na presença de comorbidades e que não tiveram êxito 

somente com as medidas universais. Estão disponíveis quatro classes de drogas 

disponíveis para auxiliar na terapêutica: redutores da absorção de gorduras – 

inibindo a lipase pancreática, agonistas serotoninérgicos, anorexígenos 

catecolaminérgicos e sacietógenos adrenérgicos e serotoninérgicos. Porém, 

destaca-se a intolerância a esses tratamentos pelos altos índices de efeitos 

colaterais associados. 

A alternativa, e última esperança está nas mãos dos tratamentos cirúrgicos, 

porém as pessoas esquecem que os resultados obtidos através desses meios são 

menos seguros do que com a mudança de estilo de vida. De acordo com a ABESO 

(2016) as principais indicações para intervenções invasivas são duas: obesidade 

mórbida ou obeso com IMC acima de 35kg/m3 na presença de comorbiade 

associada ou agravadas pela obesidade (como Diabetes Melitus, doença 

cardiovascular, Hipertensção Arterial Sistêmica, apneia obstrutiva do sono, 

dislipidemia e artropatia degenerativa). 

Todavia, não é somente estar enquadrado como obeso mórbido ou presença 

de comorbidades. Para tanto é imprescindível que o paciente apresente falha na 

terapêutica dietética, ausência de dependências químicas, estabilidade psiquiátrica, 

esclarecimento do procedimento e das possíveis complicações e sequelas, 

motivação individual, ausência de problemas clínicos que se oponham à sobrevida 

do procedimento e idade superior a 16 anos (ABRESO, 2016). 
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Cita-se as cirurgias mais difundidas nos dias de hoje de acordo com a sua 

característica: 

- Cirurgias Predominantemente Disabsortivas: Derivação 

biliopancreática e Switch Duodenal; 
 

- Cirurgias Predominantemente Restritivas: Desvio gástrico em Y-de- 

Roux; 
 

- Cirurgias Restritivas: Balão Intragástrico, Banda gástrica ajustável, 

Gastrectomina em manga laparoscópica. 
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6 METODOLOGIA 

Estudo de intervenção, realizado em pacientes classificados como obesos 

grau II e III e que desejem perder peso e adquirir hábitos de vida saudáveis. Para 

realização do grupo contaremos com toda a equipe multidisciplinar da UBS 

Aparecida, composta por enfermeira, técnicas de enfermagem, agente de saúde, 

médica, nutricionista e psicólogo. 

Os participantes do grupo são selecionados a partir de medidas de peso e 

altura quando comparecem a Unidade Básica de Saúde. Com base nos dados 

coletados, é realizado o cálculo do IMC e os pacientes enquadrados nas obesidades 

II e III são contatados para realizarem consulta específica para este fim com a 

médica, a fim de coletar todos os dados necessários, medidas antropométricas 

complementares e explicação inicial do funcionamento do grupo. Em tal 

oportunidade são calculados os escores de Risco Cardiovascular, identificado 

critérios de Síndrome Metabólica e avaliação da qualidade de vida do paciente. 

O grupo será realizado com sessões programadas para até 10 pessoas, 

coordenado pela médica e com o suporte da equipe de enfermagem. Os encontros 

serão semanais, com duração de 60 a 90min nas dependências da UBS Aparecida. 

As sessões se dividem em 4 etapas básicas, de forma dinâmica: 

 
- atenção individual; 

 
- estratégia cognitivo comportamental e informações; 

 
- revisão e discussão; 

 
- tarefas estimulando os participantes a colocarem me prática os 

aprendizados discutidos durante o grupo naquela semana. 

Ao fim de cada sessão será entregue um material informativo/resumido do 

assunto do dia para reforço educativo. No primeiro mês os encontros serão 

semanais, no segundo e terceiro mês quinzenal e no quarto, quinto e sexto mês 

mensal para acompanhamento da manutenção. O grupo é fechado, não poderão 

ingressar participantes após o início do grupo. 
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Apoio especializado também será ofertado, de acordo com os critérios 

técnicos para cada setor. Na UBS dispomos de nutricionista e psicólogo para 

suporte individual. Caso necessário, os pacientes também serão referenciados ao 

serviço de cirurgia bariátrica. 
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7 CRONOGRAMA 

Pré-capacitação: capacitação da equipe de enfermagem sobre as medidas 

utilizadas para mensurar os parâmetros avaliados durante o grupo. Pesagem e 

medida de todos os pacientes do ESF Panorâmico que comparecerem na UBS para 

consultas durante o mês para posterior cálculo do IMC e classificação dos pacientes. 

Semana 1: capacitação dos profissionais envolvidos no grupo do ESF 

Panorâmico. 

Semana 2 – 4: avaliação de peso e altura de todos os pacientes maiores de 

18 anos que comparecerem à UBS. 

Semana 5: cálculo do IMC e após a classificação contato com os pacientes 

selecionados para comparecerem a consulta para avaliação inicial. 

Semana 6-7: avaliação inicial individual dos pacientes, composta por 

identificação das comorbidades, impacto na qualidade de vida do paciente, cálculo 

do risco cardiovascular e revisão dos sistemas. 

Semana 9-11: início das reuniões em grupo / Terapia Cognitivo 

Comportamental - 4 sessões semanais 

Semana 12 – 15: sessões quinzenais de manutenção e acompanhamento 

individual se necessário. 

Etapa final: análise dos resultados. 
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8 RECUROS NECESSÁRIOS 

 Recursos Humanos: Equipe de saúde da família composta por 1 

Agente Comunitário de Saúde, 2 Técnicos de Enfermagem, 1 Enfermeiro e 1 

médico; 1 Nutricionista e 1 Psicólogo. 

 Recurso estrutural: Auditório da Unidade de Saúde. 

 
 Recursos materiais: computador, folha A4, impressora, cadeiras; 
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9 RESULTADOS ESPERADOS 

Buscamos com essa intervenção atingir o maior número de obesos da área 

do ESF, para que possam encontrar no grupo o apoio psicoterapêutico e a 

orientação de suporte para combater a obesidade, evitando assim os agravos de 

saúde. A partir da participação o paciente poderá ter mais qualidade vida, prevenção 

das doenças associadas à obesidade, diminuindo assim medicações de uso 

contínuo e a morbimortalidade. 

A partir da redução de peso, espera-se melhora da autoestima dos indivíduos 

participantes, impactando também o melhor convívio familiar. Bem como melhora da 

resistência física, da relação com os alimentos, da compulsão por comer e adoção 

de medidas saudáveis a longo prazo. 

A atenção primária é a principal ferramenta de prevenção de doenças e 

promoção da saúde. Assim, a implementação do grupo anti-obesidade visa a 

orientação de emagrecimento salutar, suporte psicológico e nutricional para pessoas 

classificadas como obesidade grau II e III segundo o cálculo do IMC, evitando 

desfecho mais sérios a sua saúde. 

 Difundir na comunidade informações sobre as consequências do 

excesso de peso; 

 Evitar que as pessoas atinjam graus de obesidade II e III; 

 
 Redução do número de pessoas obesas cobertas pelo ESF 

Panorâmico; 

 Instituir a importância da prevenção de doenças e o cuidado com 

sua saúde; 

 Reduzir as doenças ocasionadas diretamente pela obesidade; 

 
 Oferecer apoio nutricional e psicológico ao paciente obeso; 

 
 Aumentar a oferta de ações de prevenção à obesidade; 
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 Melhorar a qualidade de vida dos pacientes residentes na área 

do ESF Panorâmico. 
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