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RESUMO 

Dentre as DCNT, a obesidade tem sido retratada como uma das mais prevalentes, podendo ser 
compreendida como um agravo de caráter multifatorial decorrente de balanço energético positivo que 
favorece o acúmulo de gordura corporal, associado a riscos para saúde devido a sua relação com 
complicações metabólicas. Diante do número assustador de crianças diagnosticadas com obesidade 
no município de Ipiranga do Piauí, este projeto de intervenção tem como objetivo identificar e agir 
nas principais causas desta patologia em crianças, através da implementação de ações que 
busquem mudanças nos hábitos de vida, como alimentação saudável, prática de atividade física, 
saúde mental e socialização, dentre outros, de forma a diminuir o número de crianças e adolescentes 
diagnosticadas com obesidade no município de Ipiranga – PI. Espera-se através desta intervenção, 
trabalhar com o Plano Operativo e cumprir todas as ações programadas no mesmo, de modo a 
permitir que o objetivo geral deste projeto seja alcançado e que as ações descritas com as parcerias 
identificadas e formalizadas no plano operativo se consiga diminuir os casos de obesidade infantil, e 
consequentemente melhoria dos indicadores epidemiológicos e nutricionais no município de Ipiranga 
do Piauí. 
Palavras-Chave: obesidade; nutrição; alimentação saudável; educação em saúde. 
 

ABSTRACT 

Among the NCDs, obesity has been portrayed as one of the most prevalent, and can be understood 
as a multifactorial condition resulting from a positive energy balance that favors the accumulation of 
body fat, associated with health risks due to its relation with metabolic complications. Faced with the 
frightening number of children diagnosed with obesity in the municipality of Ipiranga do Piauí, this 
intervention project aims to identify and act on the main causes of this pathology in children, through 
the implementation of actions that seek changes in lifestyle, such as healthy eating , physical activity, 
mental health and socialization, among others, in order to reduce the number of children and 
adolescents diagnosed with obesity in the municipality of Ipiranga - PI. It is hoped by this intervention 
to work with the Operational Plan and to comply with all the actions programmed in it, in order to allow 
the general objective of this project to be achieved and that the actions described with the 
partnerships identified and formalized in the operational plan can be reduced the cases of childhood 
obesity, and consequently improvement of the epidemiological and nutritional indicators in the 
municipality of Ipiranga do Piauí. 
Key words: obesity; nutrition; healthy eating; Health education. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 trouxe amplos avanços na política de saúde 

brasileira, quando passou a ser conceituada e entendida como “direito de todos e dever do Estado” 

(Constituição Federal de 1988, art 196), aos quais veio a garantir a todos os cidadãos direito ao 

acesso integral e universal aos serviços de saúde. Com base nesses conceitos criou-se o Sistema 

Único de Saúde (SUS), onde propõe ofertar serviços na atenção primária, secundária e terciária de 

qualidade a qualquer cidadão (VILARINS, 2012).  

O SUS é caracterizado por seus princípios e diretrizes aos quais norteiam e possibilitam o 

acesso e ampliação da assistência à saúde para a coletividade, trazendo um novo olhar às ações, 

serviços e práticas assistenciais (VIEGAS, 2013). A partir dos seus princípios doutrinários, que são: 

universalidade; integralidade; equidade; descentralização político-administrativa; participação da 

comunidade; regionalização e hierarquização, esse sistema possibilitou a ampliação das ações dos 

profissionais de saúde, visando torna-los aptos a oferecer assistência de qualidade para todos, além 

de estabelecer vínculo com os usuários, garantindo sua participação na tomada de decisão nos 

serviços de saúde (PONTES, 2014). 

Nos municípios de pequeno porte, a Atenção Básica de Saúde realiza o cuidado a pessoas 

em risco ou já diagnosticadas com obesidade, onde é responsável por organizar e desenvolver o 

atendimento a esta demanda, obedecendo assim ao modelo de cuidados de base territorial, com o 

objetivo de acolher e estabelecer vínculos terapêuticos (AOSANI, 2013).  

 A Unidade Básica de Saúde onde será desenvolvido esse projeto de intervenção está 

localizada no município de Ipiranga do Piauí, com população, de 9.327 habitantes, com estimativa 

para 2016 de 9.626 habitantes, e se localiza na região Centro-Sul do Estado do Piauí, a 264 

quilômetros da capital Teresina (IBGE, 2010). 

Este município apresenta como estrutura de atendimento à saúde da população um Hospital 

de Pequeno Porte com 18 leitos para internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 8 Unidades 

Básicas de Saúde (localizadas na zona urbana e rural), 05 equipes de Estratégia de Saúde da 

Família e 01 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

O panorama mundial das doenças vem sendo modificando de forma rápida, onde as doenças 

infecciosas e parasitárias vêm perdendo espaço para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), conhecidas por possuírem uma história natural prolongada e complicações que acarretam 

graus variáveis de incapacidade ou óbito, e são responsáveis por milhares de mortes todos os anos, 

tendo como principais representantes diabetes mellitus tipo 2 (DM2), doenças cardiovasculares, 

hipertensão, obesidade, arterial sistêmica (HAS) e câncer (BRASIL, 2014). 

Dentre as DCNT, a obesidade tem sido retratada como uma das mais prevalente, podendo 

ser compreendida como um agravo de caráter multifatorial decorrente de balanço energético positivo 

que favorece o acúmulo de gordura corporal, associado a riscos para saúde devido a sua relação 

com complicações metabólicas (MAHAN, 2010). 

Embora o número populacional do município seja relativamente pequeno, há uma situação 

problema que causa preocupação na pesquisadora, por esta ser nutricionista e trabalhar diretamente 
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com as crianças do município, que é o aumento assustador de crianças e adolescentes 

diagnosticados com obesidade.  

Desta forma, como proposta, este projeto pretende intervir na situação problema acima 

diagnosticada, e tentará identificar e agir nas principais causas de obesidade em crianças do 

município e assim traçar um plano de intervenção que visa a prevenção e/ou controle de agravos 

decorrentes dessa patologia (MAHAN, 2010). 

Sendo assim, este projeto de intervenção buscará contribuir de forma efetiva para a melhoria 

da qualidade de vida de crianças em risco e/ou estado de obesidade, através da implementação de 

ações que busquem mudanças nos hábitos de vida, como alimentação saudável, prática de atividade 

física, saúde mental e socialização, dentre outros, de forma a diminuir o número de crianças e 

adolescentes diagnosticadas com obesidade no município de Ipiranga – PI. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 Diminuir o número de crianças e adolescentes diagnosticadas com obesidade no município 

de Ipiranga – PI. 

Objetivos Específicos 

 Conhecer o estado nutricional dos alunos assistidos pelo projeto 

Pelotão Mirim do município de Ipiranga do Piauí por meio da avaliação 

antropométrica e nutricional; 

 Realizar cronograma de ações a serem realizadas; 

 Formar grupos para intervenção de atividades de educação 

alimentar e nutricional de acordo com problemas encontrados; 

 Analisar se as ações implementadas foram eficazes para resolução 

dos problemas. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

A Atenção Básica em Saúde 

 

A Atenção Básica (AB) pode ser definida como um conjunto de ações de saúde que 

ocorrem de forma coletiva e individual, abrangendo a promoção e a proteção em saúde, prevenção 

de agravos, bem como diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde como o objetivo 

de desenvolver atenção integral capaz de modificar a situação de saúde da população (BRASIL, 

2010). 

A AB é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, que 

ocorrem de forma democrática e participativa, com territorialização populacional bem definida. São 

utilizadas tecnologias de cuidado complexas e variadas que auxiliam no manejo das demandas e 

necessidades de saúde de maior frequência, examinando critérios de risco, vulnerabilidade, 
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resiliência e o imperativo ético de que toda demanda (BRASIL, 2010). 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS), podem ser definidas como estratégia para um 

cuidado integral e amplamente direcionado às necessidades de saúde da população, constituindo-se 

em arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes configurações 

tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial, 

enfatizando prioritariamente que atenção básica estruturada como primeiro ponto de atenção 

constitui-se como a principal porta de entrada do sistema, capaz de contemplar toda a população, 

integrando e coordenando o cuidado e atendendo às suas necessidades de saúde (BRASIL, 2012). 

 

Rede de Cuidados em Saúde na Atenção Básica 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) caracteriza-se como a porta de entrada prioritária do 

Sistema Único de Saúde (SUS), que vem constituindo-se como um movimento de reorientação do 

modelo de atenção fundando constitucionalmente no direito à saúde e na equidade do cuidado 

hierarquizado e regionalizado (BRASIL, 2010). 

Os Núcleos de Apoio a Família (NASF) foram criados em 2008 pelo Ministério da Saúde, 

através da Portaria nº 154/GM, com o objetivo de priorização e ampliação da atenção básica, a partir 

da qualificação da assistência e da gestão, além de oferecer apoio as ESF na rede se serviços 

(BRASIL, 2012). O NASF é constituído por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que 

devem atuar de maneira integrada na prestação de apoio aos profissionais das Equipes de Saúde da 

Família (ESF), equipes de Atenção Básica e Academia da Saúde, atuando diretamente no apoio 

matricial às equipes das unidades nas quais o NASF está vinculado e no território dessas equipes 

(VIANA, 2014). 

Com a potencialidade do trabalho interdisciplinar dos profissionais dos NASF e das equipes 

de saúde da família, espera-se que haja nos serviços de saúde a reorganização da demanda e 

redução da procura dos serviços da atenção secundária e terciária, além do aumento da 

resolutividade da atenção primária à saúde (BOUSQUAT et al., 2017)  

Nesse contexto, o NASF deve buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários, 

principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de 

análise de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto 

sanitários. São exemplos de ações de apoio desenvolvidas pelos profissionais do NASF: discussão 

de casos, atendimentos conjuntos ou não, interconsulta, construção conjunta de projeto terapêuticos 

singulares, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e 

da coletividade, ações intersetoriais, ações de promoção e prevenção de saúde, discussão de 

trabalho das equipes e etc. (BRASIL, 2010). 

Segundo o atendimento individualizado oferecido pelo NASF deve ocorrer primordialmente 

em situações extremamente necessárias e, quando houver, o profissional deve manter contato com a 

equipe de saúde da família que, por sua vez, redefinirá um padrão de seguimento complementar e 

compatível ao cuidado oferecido pelo NASF diretamente ao usuário, à família ou à comunidade 

(CERVATO-MANUSCO et al., 2012). 
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O trabalho do NASF é orientado pelo referencial teórico-metodológico do apoio matricial 

(AM), que objetiva o compartilhamento de problemas, da troca de saberes e práticas entre os vários 

profissionais e da articulação pactuada de intervenções, levando em conta a clareza das 

responsabilizações comuns e as especificas da equipe de AB dos diferentes profissionais do NASF 

(BRASIL, 2014). 

O NASF é composto de nove áreas de estratégia, que são: saúde da criança, do adolescente 

e do jovem; saúde mental; reabilitação, saúde integral da pessoa idosa; alimentação e nutrição; 

serviço social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade física e práticas corporais; 

praticas integrativas e complementares (BRASIL, 2010). 

 

Importância do Nutricionista na Atenção Básica 

 

 Nas últimas décadas, a situação epidemiológica e nutricional da população brasileira vem 

passando por um processo de transição, com a chamada dupla carga de doenças, ou seja, 

existência de doenças infecciosas e parasitárias, ao lado das doenças crônicas não transmissíveis e 

as deficiências nutricionais, como a presença de desnutrição, deficiências de micronutrientes e 

excesso de peso, fatores estes que estão amplamente relacionados a uma alimentação e modos de 

vida não saudáveis (BRASIL, 2014). 

 Nesse contexto, surge a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), consolidada 

com objetivo de melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, 

através da promoção de práticas alimentares saudáveis, a prevenção e o cuidado integral dos 

agravos relacionados à alimentação e nutrição, tendo como princípios norteadores a universalidade, 

integralidade e equidade do SUS (CUNHA, 2016). 

Observando a notável importância da terapia nutricional na prevenção e tratamento de 

patologias, o Ministério da Saúde reconheceu a importância do profissional nutricionista e o inseriu 

na área de atenção básica, por meio dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o intuito 

de expandir os atendimentos da atenção básica, assim como facilitar sua realização, sendo este o 

único profissional que recebe na sua formação acadêmica o conhecimento específico capaz de 

realizar com segurança o diagnóstico e propor as devidas orientações nutricionais adequando-se a 

realidade de cada família, sendo este um profissional indispensável no modelo de atenção à saúde 

preconizado pelo SUS (RIGON SA et al., 2016). 

Nos serviços de saúde, o profissional de nutrição desempenha o importante papel de 

promover a qualidade dos planos de intervenção, em especial no que diz respeito às Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT), na gestação e no aleitamento, no crescimento e 

desenvolvimento na infância, na idade adulta e envelhecimento, evidenciando que a promoção de 

práticas alimentares saudáveis se faz necessária em todas as etapas da vida. Assim, a agenda de 

nutrição no contexto da AB, direciona-se prioritariamente ao desenvolvimento de ações de controle, 

promoção e prevenção das carências nutricionais deve ser planejada cuidadosamente de acordo 

com o perfil epidemiológico da comunidade e dos espaços domiciliares (PONTES, 2014). 
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Educação em Saúde como Ferramenta de Cuidado Nutricional 

 

 A educação permanente em saúde pode ser vista como processo de aprendizagem do 

trabalho, onde o aprender e ensinar incorporam-se ao cotidiano do trabalho, tomando como 

referência as necessidades de saúde da população (FALKENBERG MB et al., 2014). 

 As ações de educação em saúde envolvem primordialmente três segmentos de atores: os 

profissionais de saúde que executam suas atividades priorizando tanto a prevenção e promoção, 

quanto as práticas curativistas; os gestores que apoiem esses profissionais; e a população que 

necessita construir seus conhecimentos e aumentar sua autonomia nos cuidados, individual e 

coletivamente. Embora a definição do MS preconize a interação entre os três segmentos das 

estratégias para o desenvolvimento desse processo, ainda existe grande distância entre teoria e 

prática (MAIS, 2015). 

  Uma das principais atribuições dos profissionais que compõem as equipes do NASF é, sem 

dúvida, a Educação em Saúde, que objetiva contribuir eficazmente para estimular a responsabilidade 

comunitária e a busca por melhores condições de vida, além de orientar a população sobre a 

prevenção de doenças, onde estimula-se uma aproximação entre o conhecimento popular e o 

científico, visto que essa compreensão a respeito dos saberes populares torna-se indispensável para 

a exposição do conhecimento científico de maneira aceitável. Por isso é muito importante entender 

como as pessoas pensam e praticam a saúde e, a partir daí, adequar os bons hábitos alimentares às 

necessidades da população (CERVATO-MANCUSO; SILVA, 2016). 

O atendimento nutricional prestado na atenção básica, tem possibilitado uma aproximação 

maior com os outros profissionais que atuam nas Unidades de Saúde, possibilitando uma maior troca 

de informações sobre as questões alimentares da população. Esse espaço educativo que que tem 

sido tão valorizado, por meio do atendimento individual à saúde, permite também um estreitamente 

de vínculo com os indivíduos e seus familiares, compartilhando a responsabilidade de promoção e 

manutenção da saúde (MKP RAMOS et al., 2015). 

 

Obesidade Infantil 

 

 Mundialmente o panorama das doenças vem sendo modificando de forma rápida, onde as 

doenças infecciosas e parasitárias vêm perdendo espaço para as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), o que tem se revelado um sério desafio para a saúde pública. Neste cenário 

epidemiológico, destaca-se a obesidade por ser simultaneamente uma doença e um fator de risco 

para outras doenças deste grupo, como a hipertensão, diabetes, câncer e outras doenças 

cardiovasculares (BRASIL, 2014). 

 No Brasil, estima-se que 33% das crianças entre 5 e 9 anos de idade estejam acima do peso; 

dessas, 14,3% são consideradas obesas, conforme Pesquisa de Orçamentos Familiares em 2008 e 

2009. Esses assustadores percentuais podem ser justificados pelo sedentarismo associado ao 

consumo inadequado de alimentos, principalmente os industrializados que são ricos em açúcar, 

sódio, conservantes e gorduras (GARIBALDE, 2014). 
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A detecção dos casos de crianças em risco e a intervenção nutricional precoce são 

essenciais para prevenção de novos casos, além de minimizar complicações ao longo da vida. 

Assim, fortalecer e qualificar o cuidado nutricional no âmbito da atenção primária é sem dúvida, a 

forma mais econômica, ágil e eficiente de prevenir a ocorrência de novos casos de obesidade e 

doenças associadas à má alimentação (ROCHA, 2017). 

 

PLANO OPERATIVO 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS METAS / 

PRAZO 

RESPONSÁVEL 

Aumento 

assustador de 

crianças e 

adolescentes 

diagnosticados 

com 

obesidade. 

Realizar 

cronograma de 

ações a serem 

realizadas 

1.Reunião equipes ESF; 

NASF; 

2.Traçar plano de ação 

de atividades a serem 

executadas e distribuí-

los aos envolvidos no 

projeto 

 100% 

 CURTO 

PRAZO 

Pesquisadora. 

 Conhecer o 

estado 

nutricional dos 

alunos assistidos 

pelo projeto 

Pelotão Mirim do 

município de 

Ipiranga do Piauí 

por meio da 

avaliação 

antropométrica e 

nutricional; 

1.Reunião com as 

equipes da ESF e 

NASF; 

2. Mobilizar as equipes 

de ESF, NASF  e 

Secretaria de 

Assistência Social para 

aplicação de 

questionários 

epidemiológico e 

nutricional com as 

crianças do projeto; 

3.Enfrentar a 

inexistência de 

informações 

epidemiológicas e 

nutricionais sobre 

incidência e prevalência 

de obesidade em 

crianças do município 

de Ipiranga do Piauí 

4.Criar um banco de 

dados; 

 98% 

 MÉDIO 

PRAZO 

Pesquisadora; 

Enfermeira; 

Educadora Física; 

Psicóloga; 

ACSs; 

Voluntários do 

Projeto. 
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 Formar grupos 

para intervenção 

de atividades de 

educação 

alimentar e 

nutricional de 

acordo com 

problemas 

encontrados. 

1.Oficinas com 

população alvo e 

familiares; 

2.Rodas de conversa 

com população alvo e 

familiares; 

 

3.Sensibilizar a 

população alvo e seus 

familiares a participarem 

do grupo 

 90% 

 MÉDIO 

PRAZO 

Pesquisadora; 

Enfermeira; 

Educadora Física; 

Psicóloga; 

ACSs; 

Voluntários do 

Projeto. 

 Analisar se as 

ações 

implementadas 

foram eficazes 

para resolução 

dos problemas. 

1.Reunião com ESF e 

NASF e Voluntários; 

2.Tabulação dos dados 

coletados, e 

implantação de 

questionário (crianças) 

para avaliação das 

ações desenvolvidas; 

3.Criar um banco de 

dados sobre o 

verdadeiro estado de 

saúde de crianças 

 

 

 100% 

 LONGO 

PRAZO 

Pesquisadora. 

 

 

PLANO DE GESTÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

A proposta de intervenção apresenta para a situação problema “o aumento assustador do 

número de crianças e adolescentes diagnosticados com obesidade no município de Ipiranga do Piauí 

–PI. A viabilidade em solucionar esse problema com a diminuição desses índices, está diretamente 

relacionada ao cumprimento das metas estabelecidas no plano operativo, principalmente às 

relacionadas à sensibilização e motivação dos profissionais envolvidos no processo de trabalho. 

 Para uma melhor avaliação da proposta de intervenção propõe-se reunião geral no primeiro 

dia de operacionalização do plano de ação para definir a melhor logística de execução das 

atividades, bem como subsequentes reuniões semanais, para verificar o cumprimento das metas, a 

viabilidade do plano, a necessidade de recursos e os possíveis riscos existentes à execução. 
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CONCLUSÃO 

 

Pretende-se por meio deste Projeto de Intervenção, trabalhar com o Plano Operativo e 

cumprir todas as ações programadas no mesmo, de modo a permitir que o objetivo geral deste 

projeto seja alcançado e que as ações descritas com as parcerias identificadas e formalizadas no 

plano operativo se consiga diminuir os casos de obesidade infantil no município de Ipiranga do Piauí. 

 Salienta-se ainda que este projeto de intervenção é importantíssimo ampliar as discussões 

com as equipes de Saúde da Família sobre o real papel da educação alimentar e nutricional dentro 

do contexto atual, estabelecendo sua contribuição para novas demandas apontadas na promoção 

das práticas alimentares saudáveis, na tentativa de alterar cenários encontrados, uma vez que tais 

ações podem servir de parâmetro para outros profissionais e/ou instituições buscarem objetivos 

semelhantes, além de contribuir futuramente para melhoria dos indicadores epidemiológicos e 

nutricionais das crianças e futuros adultos, como para a saúde de toda população de Ipiranga do 

Piauí. 
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