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RESUMO 

A Atenção Primária Saúde (APS) é considerada como o primeiro nível de atenção, é onde 

a maioria das necessidades em saúde devem ser cuidadas e resolvidas, deve abranger a promoção, 

proteção, recuperação e a manutenção da saúde. O mundo inteiro vem passando por grandes 

transformações que estão afetando diretamente o estilo de vida das pessoas, onde as Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT) estão assumindo um papel de destaque, e são responsáveis 

por altas taxas de morbimortalidade e de grandes despesas com assistência o que as torna um 

grande problema de saúde pública. Estão exigindo das políticas públicas de saúde e dos 

profissionais uma mudança nas organizações e ações de saúde, trazendo para essa realidade um 

planejamento no intuído de prevenir e reduzir as complicações causadas aos portadores dessas 

doenças. Dentre os fatores de risco em comum é sabido que o sedentarismo é um dos principais, 

tanto pelo risco quanto a prevenção e isso se deve por algumas razoes como, maior prevalência, 

o mais modificável, baixo custo relacionado à sua prevenção, e por importantes resultados na 

mudança de estilo de vida com melhora da evolução e complicações. E é nesse contexto de um 

sistema de saúde baseado nas práticas da APS é que o trabalho tem como objetivo de colaborar 

com as práticas das equipes na luta contra o sedentarismo, com o intuído de mudança no estilo de 

vida e não somente tratar a doença 

Palavras Chaves: Atenção Primaria a Saúde, Doenças Crônicas não Transmissíveis e 

Sedentarismo 



INTERVENTION PROJECT: HEALTH PROMOTION AGAINST SEDENTARISM FOR THE 

PREVENTION OF DISEASES LIKE HYPERTENSION, DIABETES AND OBESITY. 

 

ABSTRACT 

 

Primary Health Care (PHC) is considered as the first level of care, it is where most health 

care needs to be cared for and addressed, it should cover health promotion, protection, recovery 

and maintenance. The whole world has been undergoing major transformations that are directly 

affecting people's lifestyles, where chronic noncommunicable diseases (CNCDs) are playing a 

prominent role, and are responsible for high rates of morbidity and mortality which makes them 

a major public health problem. Public health policies and professionals are demanding a change 

in health organizations and actions, bringing to this reality planning with the intuition to prevent 

and reduce the complications caused to those who suffer from these diseases. Among the common 

risk factors it is known that the sedentary lifestyle is one of the main ones, as much by the risk as 

by the prevention and this is due for some reasons as, greater prevalence, the most modifiable, 

low cost related to its prevention, and by important results in the change of lifestyle with 

improvement of the evolution and complications. And it is in this context of a health system based 

on the practices of PHC that the work aims to collaborate with the practices of the teams in the 

fight against sedentarism, with the intuition of change in lifestyle and not only treat the disease 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – Análise de situações problemas do seu território 

A Unidade Básica de Saúde Iracema Feitosa de Brito, módulo 04, localiza – se em área 

urbana, no Bairro Ceará em Parnaíba-Piauí, cobrindo uma população de aproximadamente 2.522 

habitantes, com estimativa de aproximadamente 253 Hipertenso, 87 Diabéticos, e a maioria com 

sobrepeso e estilo de vida sedentário, sendo assim, surgiu o interesse de realizar o projeto de 

intervenção voltado para esse grupo, intitulado de Projeto de Intervenção: Promoção de Saúde 

contra o sedentarismo para a prevenção de doenças como a Hipertensão, Diabetes e a Obesidade. 

As modificações ocorridas nos padrões socioeconômicos e culturais decorrentes da 

urbanização e do desenvolvimento econômico resultaram em mudanças significativas nos 

diferentes grupos populacionais, com influência direta nos seus hábitos de vida e perfil de saúde. 

Como consequência, ocorreu aumento da significativo das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), dando ênfase  nas morbimortalidade causadas por elas, entre as quais se destacam as 

Doenças Cardiovasculares (DCV) e o diabetes mellitus (5). 

O sedentarismo, que é um importante fator de risco para o surgimento de males como: o 

diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade e a depressão, vem sendo considerado a doença 

do século, o sedentarismo atinge órgãos vitais aumentado assim as chance de desenvolvimento 

desses males. 

A Hipertensão Arterial, o Diabetes e a Obesidade são enfermidades que muitas das vezes 

estão associadas ao estilo de vida da pessoa e são doenças que podem causar mudanças nas 

estruturas do coração, veias e artérias, o que leva a redução de sua funcionalidade, como a 

capacidade de circulação sanguínea, e segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), as 

doenças cardiovasculares são as principais causas mundiais de morte. Ainda conforme a OMS, 1 

bilhão de pessoas em todo o mundo têm pressão alta e o diabetes já atinge cerca de 350 milhões 

de pessoas no mundo e de acordo com o “Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na 

América Latina e Caribe”, mais da metade dos brasileiros estão com sobrepeso. 

E como se pode observar, um fator de risco em comum para estas patologias é o 

sedentarismo, que também é talvez o fator de risco mais modificável. É sabido que a prática de 

exercícios físicos traz muitos benefícios à saúde e o intuído desse trabalho é levar movimento 

para esse grupo, podendo dessa forma contribuir pra uma mudança no estilo de vida deles, 

tornando-os mais ativo, e como consequência dessa atitude diminuir os risco causados por essas 

doenças, que as vezes podem levar a sequelas graves e até a morte. 



Esse projeto busca incentivar os usuários do posto de saúde com diagnóstico clínico de 

uma ou mais das doenças citadas e em condições de realizar atividade física para que façam 

atividade física de forma regular e controladamente e assim melhorar as suas condições de saúde, 

bem como um estilo de vida mais saudável. 

 

1.2 – Objetivos 

Objetivo Geral: 

Propor um projeto de intervenção por meio da promoção as saúde com incentivo a pratica 

de atividade física, com o intuito de combater o sedentarismo, modificando assim o estilo de vida 

de portadores de DCNT´s, com adoção de hábitos saudáveis, e assim controlar e prevenir seus 

fatores de riscos bem como melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 

Objetivos Específicos  

 Capacitar à equipe da Unidade de saúde sobre a importância de se 

combater o sedentarismo e assim evitar complicações das DCNT’s; 

 Melhorar condicionamento físico e aumentar o grau de atividade física 

entre portadores de DCNT’s e utilizar isto como fator na prevenção de suas complicações; 

 Organizar a educação para a saúde da população facilitando a 

informação, ampliando seus conhecimentos sobre as patologias, sua etiologia, seus 

fatores de risco/protetores, complicações, tratamentos e assim permitir condutas e ações 

conscientes e informadas; 

 Mostrar para os gestores em saúde a necessidade de implantar projetos 

de prevenção contra as doenças Cardiovasculares, tendo implicações nos indicadores de 

saúde, qualidade de vida das pessoas e nos recursos econômicos dos município. 

2 – REVISÃO DA LITERATURA 

A Atenção Primaria e as Doenças Crônicas não Transmissíveis 

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 sancionada em 1990, que regula as 

ações e serviços de saúde e que estabelece, os princípios, as diretrizes e os objetivos do Sistema 

Único de Saúde (SUS), dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, 

afirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 



condições que garantam o acesso universal, integral, equânime e igualitário às ações e aos 

serviços de saúde. 

Sendo que a Atenção Primária Saúde (APS) é considerada como o primeiro nível de 

atenção, e a maioria das necessidades em saúde da população devem ser cuidadas e resolvidas 

neste nível. E de acordo com Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) sua 

definição é: 

Um conjunto de intervenções de saúde no âmbito individual e 

coletivo que envolve: promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação. É desenvolvida por meio de exercício de práticas gerenciais 

e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em 

equipe, dirigidas a populações de territórios (território processo) bem 

delimitadas, das quais assumem responsabilidade. Utiliza tecnologias de 

elevada complexidade e baixa densidade que devem resolver os 

problemas de saúde de maior frequência e relevância das populações. É 

o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde. Orienta-se 

pelos princípios da universalidade, acessibilidade (ao sistema), 

continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, 

equidade e participação social. A atenção primária deve considerar o 

sujeito em sua singularidade, complexidade, integralidade e inserção 

sociocultural, e buscar a promoção de sua saúde, a prevenção e 

tratamento das doenças e a redução dos danos ou sofrimentos que possam 

estar comprometendo suas possibilidades de viver de modo saudável (1). 

Sendo que aqui no Brasil, a APS incorpora os princípios da Reforma Sanitária, ou seja, 

enfatiza ações que levam para a reorientação de um modelo somente assistencial para um modelo 

de um sistema universal e integrado de atenção à saúde levando a adotar a denominação de 

Atenção Básica à Saúde (ABS). Portando, Atenção básica constitui um conjunto de ações de 

saúde, no âmbito individual ou coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção 

de agravos, o diagnósticos, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, situadas no 

primeiro nível de atenção do sistema de saúde, ou seja, dentro de suas funções está a de resolver 

a grande maioria dos problemas na própria comunidade, organizar os fluxos e contra fluxos dos 

usuários nos serviços de saúde, além de responsabilizar-se pela saúde dos pacientes em qualquer 

ponto de atenção em que se encontrem. 

A ABS é considerada a porta de entrada para os sistemas de serviços de saúde, ela tem 

como benefício entre outra melhor atenção preventiva, atenção mais oportuna e adequada, menos 



hospitalizações e custos mais baixos. (15). É desenvolvida por meio do exercício de práticas 

gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas 

a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume responsabilidade sanitárias, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações (2). 

No Brasil, ou melhor o mundo inteiro, vem passando por grandes transformações tanto 

sociais quanto econômicas, transformações estas que estão afetando diretamente o estilo de vida 

das pessoas, principalmente na área da saúde, onde as doenças infecciosas estão dando lugar às 

Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) e essas por sua vez são responsáveis por altas 

taxas de morbimortalidade e de grandes despesas com assistência o que as torna um grande 

problema de saúde pública. 

As DCNT são aquelas desenvolvidas ao longo de tempo decorrentes do estilo de vida 

adotado pelas pessoas, se são atitudes saudáveis ou nocivas ao organismo. São doenças que 

apresentam alguns fatores de riscos em comum, como o tabagismo, consumo excessivo de álcool, 

sedentarismo e alimentação não saudável e esses hábitos aumentam o risco de morte prematura e 

de limitações físicas, e podem levar a desenvolver doenças como a hipertensão arterial, acidente 

vascular encefálico, diabetes câncer, doenças coronárias, causando uma baixa qualidade de vida, 

bem como a expectativa também diminui se comparadas as das pessoas ativas e com hábitos 

saudáveis. 

E diante desse novo perfil demográfico, nutricional e epidemiológico da população, surgiu 

um novo cenário onde as DCNT assumem um papel de destaque, exigindo por parte das políticas 

públicas de saúde e dos profissionais uma mudança nas práticas, nas organização do sistema e 

ações de saúde, trazendo para essa realidade preocupações, planejamento e ações estratégicas que 

possam mudar os estilos de vida da população, visando uma redução da prevalência de fatores de 

risco para DCNT. 

E por causa desse novo cenário muito se tem discutido sobre a DCNT, estudos demonstram 

que as mesmas são responsáveis por uma taxa de 5 a 9 vezes mais de morte prematura do que as 

doenças transmissíveis e taxas 10 e 5 vezes de mais incapacidade, sendo que nos homens devido 

ao seu estilo de vida, e hábitos mais nocivos à saúde, os torne mais susceptível em adquirir do 

que as mulheres. Para a Organização Mundial da Saúde (12) a preponderância das DCNT nas 

causas de mortalidade globalmente e o compartilhamento de seus fatores de risco com os de outras 

doenças crônicas nortearam a formulação de estratégias preventivas para o enfrentamento das 

doenças desse grupo. Gestores e pesquisadores em todo mundo têm considerado a gestão das 

doenças crônicas uma questão de suma importância, e é nesse contexto que buscam implementar 

ações estratégicas efetivas para diminuir esses agravos. 



Com criação do SUS proporcionou as pessoas um maior acesso a saúde, bem como um 

maior controle social, o que permitiu a formulação de políticas públicas para o enfrentamento de 

vários problemas de saúde enfrentado pela população. Como por exemplo, em agosto de 2011 o 

governo brasileiro lançou o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT 

englobando eixos fundamentais como a Vigilância, Informação e Monitoramento; Promoção da 

Saúde; e Cuidado Integral, no intuído de adotar medidas de promoção, prevenção e controle dos 

fatores de riscos como alternativas para o controle e redução das DCNT. 

Sendo assim, é imprescindível para que haja controle das DCNT, bem como diminuição a 

exposição a seus fatores de riscos a adoção de planos estratégicos com medidas de promoção da 

saúde, como a educação em saúde e adoção hábitos saudáveis, por exemplo a prática regular de 

atividades físicas, e a conscientizando dessa população no intuído de prevenir e reduzir as 

complicações causadas aos portadores de DCNT. Essas medidas são importante pois quando essas 

doenças estão instaladas podem trazer a invalidez parcial ou total do indivíduo junto a grandes 

prejuízos à sua família e a sociedade.  

A presença de uma equipe multidisciplinar contribui de forma eficaz na adesão ao 

tratamento, tanto o medicamento como o não medicamentoso, podendo dessa forma contribuir 

significativamente para a melhoria nas condições de saúde e qualidade de vida destes indivíduos, 

a aceitação e o reconhecimento da doença é importante para que possa haver a adaptação às 

condições de saúde e a identificação dos fatores de risco, atitudes de vida saudável e do 

autocuidado. 

E é nesse contexto de um sistema de saúde baseado nas práticas da APS é que o trabalho 

tem como objetivo de colaborar com as práticas das equipes de atenção primária no cuidado das 

pessoas com DCNT, principalmente na promoção da saúde na luta contra o sedentarismo, com o 

intuído de mudança no estilo de vida dessas pessoas e não somente tratar a doença, e assim 

retardar a evolução natural da doença e melhorar a qualidade de vida dos mesmos, pois 

infelizmente essa realidade não se resolve com uma simples e única solução, ela exige um 

conjunto de ações que envolta a luta para a mudança dessa realidade. 

 

Promoção de Saúde contra o sedentarismo para a prevenção de doenças como a 

Hipertensão, Diabetes e a Obesidade 

Nos últimos anos têm-se observado significativas mudanças no perfil epidemiológico e 

demográfico das pessoas, a pirâmide da faixa etária tem se alargado, hoje tem muito mais pessoas 



adultas e idosas que há alguns anos, bem como progressiva queda na morbimortalidade por 

doenças infecciosas e elevação progressiva da morbimortalidade pelas Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT´s). As mudanças no estilo de vida das pessoas adultas e dos idosos, como 

os hábitos alimentares menos saudáveis devido a correria do dia-a-dia e o desenvolvimento 

tecnológico que levou à diminuição da necessidade do esforço físico têm contribuído para o 

aumento da incidência da obesidade, do diabetes mellitus e da hipertensão arterial, doenças estas 

que constituem, de fato, fatores de risco para essas doenças. 

No Brasil, os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN), realizada em 

1989, já evidenciavam um aumento da obesidade e redução dos índices de desnutrição, 

particularmente em regiões economicamente mais desenvolvidas. Dados da última Pesquisa de 

Orçamento Familiar (POF), realizada pelo “IBGE em 2002/03, confirmaram essa tendência, com 

a obesidade acometendo 8,9% dos homens e 13,1% das mulheres”. Esse fato merece destaque já 

que o excesso de peso, localizado principalmente na região abdominal, está diretamente associado 

às alterações no perfil lipídico, e ao aumento da pressão arterial e à hiperinsulinemia (14). 

Quando se estuda qualquer doença é muito importante conhecer seus condicionantes e seus 

fatores de risco, e como se pode observar nas DCNT, elas são de etiologia multifatorial, contundo 

elas compartilham alguns fatores de riscos em comum, como se pode observar abaixo: 

• Antecedentes familiares em primeiro grau; 

• Idade; 

• Tabagismo; 

• Sedentarismo; 

• Dieta pobre em frutas e vegetais; 

• Estresse psico-social; 

• Hipertensão Arterial Sistêmica; 

• Diabetes Mellitus. 

Dentre os fatores de risco acima, o que encontra-se em destaque é o Sedentarismo, e isso 

se deve por algumas razões, como podemos ver: 

• Fator de risco em comum de maior prevalência; 

• Fator de risco mais susceptível de modificação; 

• Baixo custo relacionado à sua prevenção; 

• Quando eliminado como fator de risco, tem importantes resultados na 

contribuição de mudança de estilo de vida com relação a melhora da evolução e 

complicação de doença cardiovascular. 



Sabemos que o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para DCNT e a pratica 

atividade física influencia diretamente na contribuição de mudança de estilo de vida. Há estudos 

que indicam que indicam que quase metade da população é sedentária e segundo dados da OMS 

em média 41% das pessoas de todo o mundo são sedentárias. Combater o sedentarismo é uma 

atitude de suma importância, principalmente naquelas pessoas que já possuem alguma 

enfermidade já instalada, pois a atividade física quando adotada ao longo dos anos contribui para 

a prevenção e reversão das limitações funcionais, ou seja, isso é particularmente importante ao 

considerar o aumento da expectativa de vida hoje e consequentemente o crescimento da população 

idosa. 

As Doenças crônicas demandam um elevado custo para o SUS, e se não prevenidas precoce 

e adequadamente, elas demandam uma assistência de custos sempre crescentes, em razão da 

permanente e necessário acompanhamento e incorporação tecnológica para evitar agravamento 

ou sequelas.  

Para a sociedade, o número de mortes prematuras e de incapacidades fazem com que o 

enfretamento das sequelas causadas por DCNT demande significativos investimentos em 

pesquisa, vigilância, prevenção, promoção da saúde e defesa de uma vida saudável. A necessidade 

em se controlar o aumento das DCNT justifica a adoção de estratégias prevenção e controle das 

mesmas focadas em seus principais fatores de risco, principalmente, os relacionados ao estilo de 

vida como o sedentarismo. As atividades físicas reduzem a mortalidade por problemas 

cardiovasculares, independentemente da pressão arterial e de outros fatores de risco, existindo 

fortes evidências de que a atividade física diminua a pressão arterial, predizendo um 

envelhecimento saudável. (7). 

As DCNT trata-se de um mal a ser prevenido, geralmente a baixo custo, e para obter esses 

objetivos da Atenção Primária à capacitação tanto da equipe de saúde como de a população 

constituem aspectos fundamentais. Destacam que a capacitação técnica aplicada ao trabalho 

cotidiano precisa pensar na humanização do profissional da saúde como (16): 

Uma educação meramente informativa não tem o potencial de 

fazer o sujeito se encontrar consigo mesmo, afastando-o dos potenciais 

de sensação que lhe são atribuídos como humano, isto é, o sujeito não 

sente, apenas tem determinada informação e sentido sobre o que 

aconteceu ou conheceu. 

Não há dúvidas de que a preparação de toda a equipe de saúde, com capacitações 

vinculando o conhecimento teórico com a prática, é uma ferramenta ímpar na luta contra o 



sedentarismo. E assim podemos observar que, pessoas expostas as práticas de atividade física 

reduzem risco de adquirirem doenças crônicas, ou se já instalada, melhoram sua qualidade de vida 

com diminuição níveis sanguíneos de glicose, colesterol e triglicérides; reduz níveis pressóricos, 

e é benéfica para a saúde mental e emocional, aumentam seu convívio pessoal, desenvolvem 

melhor suas tarefas cotidianas além de prevenir o sobrepeso e obesidade. 

Concluímos assim, que é muito importante manter a atividade física por toda a vida, pois 

em geral as pessoas que estão fisicamente em forma desfrutam mais da vida, do trabalho, dormem 

melhor, ficam menos enfermas, tem menos incapacidades e muito provavelmente terão uma 

expectativa de vida melhor, e envelhecendo com saúde. 

 

3 – PLANO OPERATIVO 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

 

 

Promoção 

de Saúde contra o 

sedentarismo para 

a prevenção dos 

riscos e agravos 

de doenças como 

crônicas como a 

Hipertensão, 

Diabetes e a 

Obesidade e 

assim melhorar a 

qualidade de vida 

dos pacientes na 

UBS Iracema de 

Brito Feitosa no 

Módulo IV 

Objetivo Geral 

Propor um projeto de 

intervenção por meio da 

promoção a saúde com incentivo 

a pratica de atividade física, com 

o intuito de combater o 

sedentarismo, modificando o 

estilo de vida de portadores de 

DCNT´s, com adoção de hábitos 

saudáveis, e assim controlar e 

prevenir seus fatores de riscos 

bem como melhorar a qualidade 

de vida desses pacientes. 

Objetivos Específicos 

Capacitar à equipe da 

Unidade de saúde sobre a 

importância de se combater o 

 

Capacitar 

os profissionais 

da Unidade, sobre 

a eficácia da 

atividade física na 

prevenção de 

riscos e agravos 

para os portadores 

de DCNT, através 

de oficinais, 

palestras no prazo 

de 1 mês; 

 

Fazer busca 

ativa de todos os 

hipertensos e 

diabéticos e 

outras doenças 

 

Apoio da 

Secretaria Municipal 

de saúde para ceder 

horário e local para a 

capacitação dos 

profissionais da 

Unidades 

Rodas de 

conversas, oficinais, 

palestras com os 

portadores de DCNT, 

na própria UBS se 

possível para 

explanar sobre a 

importância de se 

combater o 

sedentarismo como 

controle para evitar 

 

Membros da 

Equipe da UBS, 

agentes 

comunitários de 

Saúde, Secretaria 

Municipal de Saúde 

e Rosyclea 

Meneses 

(Acadêmica 

responsável pelo 

Projeto de 

Intervenção) 



sedentarismo como controle para 

evitar complicações das DCNT’s; 

Aumentar o grau de 

atividade física e assim melhorar 

condicionamento físico e entre 

portadores de DCNT’s e utilizar 

isto como fator na prevenção de 

suas complicações; 

Organizar a educação para 

a saúde da população facilitando a 

informação, ampliando seus 

conhecimentos sobre as 

patologias, sua etiologia, seus 

fatores de risco/protetores, 

complicações, tratamentos e assim 

permitir condutas e ações 

conscientes e informadas; 

Mostrar para os gestores 

em saúde a necessidade de 

implantar projetos de prevenção 

contra as DCNT, com intuído de 

melhorar qualidade de vida das 

pessoas, e nos recursos 

econômicos dos municípios 

crônicas por 

micro área e 

realizar a 

sensibilização dos 

mesmos para a 

importância do 

combate ao 

sedentarismos 

como ferramenta 

para prevenir os 

fatores de riscos e 

as complicações 

geradas pelas 

Doenças Crônicas 

não 

Transmissíveis, 

em um prazo de 6 

meses a 1 ano 

para verificar a 

mudança no estilo 

de vida dos 

pacientes.  

complicações das 

DCNT’s; 

Apoio da 

Secretaria Municipal 

de Saúde para ceder 

local e profissionais 

qualificados para a 

realização de 

atividade física com 

os pacientes da 

Unidade 

 

 

 

 

4 – PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

A proposta de intervenção para o Projeto de Intervenção: Promoção de Saúde contra o 

sedentarismo para a prevenção de doenças como a Hipertensão, Diabetes e a Obesidade, adotará 

os seguintes passos: 

Primeiro Passo: 



Buscar embasamento teórico, realizando levantamentos de dados bibliográficos e 

epidemiológicos sobre o tema, será feito levantamentos nas seguintes bases de dados: Scientific 

Electronic Library on Line (SciElo), da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde(Lilacs) e Biblioteca Virtual de Saúde, além de pesquisa em livros e publicações do 

Ministério de Saúde. Esse passo será realizado durante a elaboração do projeto bem como 

realização do mesmo, para que sempre esteja atualizado. 

Segundo Passo: 

Realizar o diagnóstico situacional da área de abrangência e realizar busca ativa de todos os 

hipertensos e diabéticos e outras doenças crônicas por micro área e realizar a sensibilização dos 

mesmos para a importância do combate ao sedentarismos como ferramenta para prevenir os 

fatores de riscos e as complicações geradas pelas Doenças Crônicas não Transmissíveis. Para este 

primeiro passo deve-se levar de 3 meses para fazer toda a busca ativa e um prazo de 1 ano para 

verificar a mudança no estilo de vida dos pacientes. 

Terceiro Passo: 

Buscar apoio da Secretaria Municipal de saúde para ceder horário e local para a capacitação 

dos profissionais da Unidades, e ceder local e profissionais qualificados para a realização de 

atividade física com os pacientes da Unidade, após sensibilização dos mesmos. Prazo de 1 semana 

para realizar visita ao Secretário Municipal de Saúde e explanar o projeto. 

Quarto Passo: 

E capacitar os profissionais da Unidade, sobre a eficácia da atividade física na prevenção 

de riscos e agravos para os portadores de DCNT, através de oficinais, palestras no prazo de 1 mês. 

Quinto Passo: 

Rodas de conversas, oficinais, palestras com os portadores de DCNT, na própria UBS se 

possível para explanar sobre a importância de se combater o sedentarismo como controle para 

evitar complicações das DCNT’s, em prazo de 3 meses para sensibilizar os pacientes. 

Sexto Passo: 

Avaliar a cada 3 a 6 meses como a Equipe está realizando as atividades e como essa 

mudança no estilo de vida dos pacientes tem impacto sobre os mesmos, através de realização de 

exames para verificar colesterol, glicemia, calcular o IMC, pesagem para ver se houve diminuição 



da prevalências de sobrepeso/obesidade e averiguar diminuição de outras sequelas causadas entre 

os portadores de doenças crônicas. 

 

5 – CONCLUSÃO 

Parnaíba, também conhecida carinhosamente como a "Capital do Delta”, é um município 

do estado do Piauí, que tem uma área de 435,564 km2, possuindo uma população de 150.201 

habitante, segundo estimativa do IBGE/2016, sendo o segundo mais populoso do estado, 

perdendo apenas para Teresina (Capital).  

Desde 2012, Parnaíba vem crescendo em ritmo acelerado, e assim como está ocorrendo no 

mundo inteiro, o perfil demográfico da cidade vem sofrendo transformações, com a população de 

adultos e idosos se tornando maior e consequentemente o perfil epidemiológico também, onde as 

doenças crônicas estão se tornando destaque neste cenário. Para definir a situação problema a ser 

tratado no Projeto de Intervenção exigido pelo curso de especialização Latu Sensu em Saúde da 

Família e Comunidade ofertado pela da Universidade Federal do Piauí (UNA-SUS/UFPI) na 

modalidade a distância, foi considerada essa nova realidade vivenciada atualmente.  

E como se pode observar na Unidade de Básica de Saúde (UBS) que escolhi para 

acompanhar que é a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Iracema Feitosa de Brito, módulo 04, 

que localiza – se em área urbana, no Bairro Ceará, cobrindo uma população de aproximadamente 

2.522 habitantes, onde a faixa etária que é predominante na procura por atendimento são os 

adultos e idosos, com estimativa de aproximadamente 253 Hipertenso, 87 Diabéticos, e a maioria 

com sobrepeso e estilo de vida sedentário, sendo assim, surgiu o interesse de realizar o projeto de 

intervenção voltado para esse grupo, intitulado de Projeto de Intervenção: Promoção de Saúde 

contra o sedentarismo para a prevenção de doenças como a Hipertensão, Diabetes e a Obesidade. 

As modificações ocorridas nos padrões socioeconômicos e culturais decorrentes da 

urbanização e do desenvolvimento econômico resultaram em mudanças significativas nos 

diferentes grupos populacionais, com influência direta nos seus hábitos de vida e perfil de saúde. 

Como consequência, ocorreu aumento da importância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) na morbimortalidade, entre as quais se destacam as Doenças Cardiovasculares e o 

diabetes mellitus (5). 

Um fator de risco em comum para estas patologias é o sedentarismo, um importante fator 

de risco para o surgimento de males como: o diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade e a 

depressão. Sendo considerada a doença do século, ele é também talvez o fator de risco mais 

modificável. É sabido que a prática de exercícios físicos traz muitos benefícios à saúde e o intuído 



desse trabalho é levar movimento para esse grupo, podendo dessa forma contribuir pra uma 

mudança no estilo de vida deles, tornando-os mais ativo, e como consequência dessa atitude 

diminuir os risco causados por essas doenças, que as vezes podem levar a sequelas graves e até a 

morte. 

Esse projeto busca capacitar os profissionais valorizando-os e os, sensibilizando e 

empoderando-os para garantir maior efetividade às ações desenvolvidas e incentivar usuários do 

posto de saúde a realizar atividade física, por meio de educação, para que façam atividade física 

de forma regular e controladamente e assim possam melhorar as suas condições de saúde, 

evitando o progresso da doença, bem como suas sequelas e assim adquirir um estilo de vida mais 

saudável, e uma expectativa de vida maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

1. Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção Primária- Seminário do 
CONASS para construção de consensos /Conselho Nacional de Secretários de Saúde - 
Brasília: CONASS, 2004. 44 p., (CONASS Documenta; v.2) 

2. Brasil. Ministério de saúde. Secretaria de Atenção básica. Departamento de Atenção básica. 
Hipertensão Arterial Sistêmica para o Sistema Único de saúde/Ministério da Saúde, secretaria 
de Atenção básica à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília. Ministério da saúde, 
2006. 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Guia de Vigilância Epidemiológica. 7 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 
2009. 

4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

5. Bortoletto MSS, Souza RKT, Cabrera MAS, González AD. Cad. Saúde Colet., 2016, Rio de 
Janeiro 

6. Ciolac EG; guimarães GV. Exercício físico e síndrome metabólica. Revista Brasileira 
Medicina do Esporte vol.10 n° 4 Niterói Jul/Ag. 2004 

7. Costa, Maria FF, et al. Comportamento em saúde entre idosos hipertensos. Revista de Saúde 
Pública vol.43 supl.2 São Paulo, no 2009. 

8. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2016. IBGE Cidades. Disponível em: < 
http://cidades.ibge.gov.br/ Acesso em 14 Out. 2018 

9. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Diretrizes e Recomendações para o Cuidado Integral de Doenças Crônicas Não-
Transmissíveis. Brasília-DF, 2008. 

10. Ministério da Saúde (BR). Plano de Ações Estratégicas Para o Enfrentamento das Doenças 
Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022. Brasília-DF, 2011. 

11. Ministério da Saúde (BR). Cadernos de Atenção Básica No. 14 Série A. Normas e Manuais 
Técnicos. Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal Crônica. 
Brasília DF, Brasil: 2013. 

12. Organização Mundial da Saúde (OMS). Prevenção de Doenças Crônicas um Investimento 
Vital. Geneva: 2005. 

13. I Consenso Latino Americano de Obesidade, Associação Brasileira de Estudos Sobre 
Obesidade. Acessado na Internet na página www.abeso.org.br em 14/10/2018. 

14. Salaroli LB. et al. Prevalência de síndrome metabólica em estudo de base populacional, 
Vitória, ES - Brasil. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo , v. 51, n. 7, p. 1143-1152, Out. 
2007. 

15. Shimazaki ME. A Atenção Primária à Saúde. In: MINAS GERAIS. Implantação do Plano 
Diretor da Atenção Primária à Saúde. Oficina 2 e 3. Análise da atenção primária à saúde e 
diagnóstico local. Guia do tutor/facilitador. Belo Horizonte: ESPMG, 2009.  

16. Silva MR.; Sakamoto J; Gallian DMC. A cultura estética e a educação do gosto como caminho 
de formação e humanização na área da saúde. Trab. educ. saúde, v. 12, n. 1, p. 15-28, Abr. 
2014  

17. Viegas SMF; Penna CMM. Práticas integrais na estratégia saúde da família no Brasil: o 
quotidiano do trabalho em equipa. Rev. Enf. Ref., Coimbra, Série III, n. 10, p. 99-108, jul. 
2013. 

 


