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1 RESUMO 

INTRODUÇÃO: Entre as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) prevalentes 

no Brasil, temos a obesidade; que antes era considerado um fator de risco e hoje é 

considerada uma doença crônica e um fator de risco para várias outras doenças. A 

Atenção Básica tem desenvolvido vários programas em relação a promoção da 

saúde, prevenção e tratamento, campanhas na mídia, incentivo à prática de 

exercícios físicos, vigilância e monitoramento dos fatores de risco para as DCNT. 

OBJETIVO: Compreender os fatores causadores da obesidade associando com as 

políticas do Ministério da Saúde que visam o cuidado e atenção ao indivíduo obeso, 

visando também a importância da interdisciplinaridade no cuidado ao obeso. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, pois o estudo descreve as 

questões interdisciplinares sobre um tema central que é a promoção à saúde. Para a 

busca foram utilizados os descritores “obesidade”, “promoção da saúde” e 

“enfermagem”. As bases de dados utilizadas para a busca foram a Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) e PubMed. Como critério de inclusão, utilizamos artigos e 

publicações oficiais do Ministério da Saúde que respondiam à pergunta “Por que a 

obesidade em indivíduo adulto está crescendo tão rápido no Brasil?”, publicados 

entre 2012 a 2017. Foram excluídos os artigos anteriores à 2012, teses e 

dissertações, textos incompletos e artigos que não atendiam ao objetivo do estudo. 

RESULTADOS: Como resultado observou-se que a obesidade compreende fatores 

biológicos, históricos, econômicos, sociais e culturais que interferem diretamente na 

escolha alimentar, colocando em risco a saúde dos indivíduos. Identificando que a 

obesidade é o resultado da dissociação de múltiplos fatores, devem ser tomadas 

ações, como: orientar a população a ter escolhas alimentares mais saudáveis, 

resgatar a culinária tradicional, regular e controlar alimentos ultra processados. 

CONCLUSÃO: Podemos concluir que dentro desse cenário atual, a equipe de 

enfermagem, juntamente com uma equipe multidisciplinar, deve propor ações e 

programas para orientar a população a se alimentar de forma saudável e incentivar a 

prática de atividades físicas, como forma de prevenção da obesidade. 

 

2     INTRODUÇÃO  



 

A Política Nacional de Promoção a Saúde (PNPS) planeja ações voltadas a 

promoção e prevenção de doenças. A PNPS tem como objetivo principal evitar 

riscos futuros, isto é identificar fatores de riscos e planejar ações para melhoria de 

qualidade de vida da população (BRASIL, 2010). 

Entre as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) prevalentes no Brasil, 

temos a obesidade; que antes era considerada um fator de risco e hoje é 

considerada uma doença crônica e um fator de risco para várias outras doenças. A 

valorização do individualismo e a mudança nas relações humanas têm contribuído 

para o sedentarismo. Há ainda outros fatores de risco, como: maus hábitos 

alimentares (excesso de gorduras, açúcares e sal), consumo de tabaco e álcool; e 

ainda a redução de fatores protetores, como: acesso a alimentos in natura e de 

melhor qualidade nutricional, e facilitadores de interação social por meio de práticas 

esportivas e culturais. Este conjunto de fatores citados acabam sendo facilitadores 

para a obesidade (BRASIL, 2008). 

A obesidade se tornou um problema e desafio para saúde pública, sendo tema 

para discussão em vários congressos e seminários que debatem sobre alimentação 

saudável, sedentarismo e qualidade de vida.  

A Atenção Básica tem desenvolvido vários programas em relação à promoção da 

saúde, prevenção e tratamento, campanhas na mídia, incentivo à prática de 

exercícios físicos, vigilância e monitoramento dos fatores de risco para as DCNT 

(BRASIL, 2012). 

O tema é atual e uma questão interdisciplinar, por isso, nos motivou aprofundá-lo.  

O aumento da obesidade em todo mundo é uma preocupação da Organização 

Mundial da Saúde. Por que a obesidade em indivíduo adulto está crescendo tão 

rápido no Brasil?  

Para responder essa pergunta, o estudo tem a finalidade integrar as disciplinas 

básicas e especificas do curso de graduação em enfermagem na busca e reflexão 

sobre os programas e estratégias implementadas a partir do PNPS no combate a 

obesidade. 



 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Promover a interdisciplinaridade com resgate dos componentes curriculares 

do semestre integrando à temática “Promoção à Saúde” focado no objeto 

“Obesidade”. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Descrever os fatores de risco para obesidade; 

 Identificar os programas e estratégias utilizadas na atenção primária 

relacionadas a promoção e prevenção da obesidade. 

 Relatar sobre a importância no trabalho interdisciplinar na promoção e 

prevenção da obesidade. 

4 METODOLOGIA 

Segundo GIL (1946), a pesquisa bibliográfica é definida por uma revisão de 

literatura, visando livros, artigos científicos, sites oficiais e documentos. Trata-se de 

um estudo descritivo, pois o estudo descreve as questões interdisciplinares sobre 

um tema central que é a promoção à saúde. Para a busca foram utilizados os 

descritores “obesidade”, “promoção da saúde” e “enfermagem”. As bases de dados 

utilizadas para a busca foram a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed. 

Como critério de inclusão, utilizamos artigos e publicações oficiais do Ministério da 

Saúde que respondiam à pergunta “Por que a obesidade em indivíduo adulto está 

crescendo tão rápido no Brasil?”, publicados entre 2012 a 2017. Foram excluídos 

os artigos anteriores à 2012, teses e dissertações, textos incompletos e artigos que 

não atendiam ao objetivo do estudo. Como resultado, obtivemos 1253 artigos, e 

para análise e discussão foram utilizados 10 artigos, que atendiam aos critérios de 

inclusão e exclusão. 

5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 Obesidade e Anatomia 

5.1.1 Fraturas 

Hoje sabemos que a obesidade desencadeia uma série de doenças, e por 

vezes, acabamos esquecendo de falar sobre a prevalência do excesso de 



 

gordura sob os ossos. Que também é um fator muito preocupante e pouco 

discutido. 

Em uma população cada vez mais obesa e envelhecida, a diabetes tipo 2 e a 

fratura pela osteoporose são grandes preocupações da saúde pública (WALSH, 

VILACA, 2016). 

Estudos recentes sugerem que a obesidade é um fator de risco para certas 

fraturas. A relação entre obesidade e fratura pode variar de acordo com sexo, 

idade e etnia. Os padrões de queda são particularmente importantes na 

obesidade. A deficiência de vitamina D pode influenciar o risco de fraturas em 

pacientes obesos (CAFFARELLI; ALESSI; NUTI; GONNELLI, 2014). 

A deficiência de vitamina D e o mau funcionamento das gônadas (testículos e 

ovários) também podem influenciar o risco de fratura (CAFFARELLI; ALESSI; 

NUTI; GONNELLI, 2014). 

5.1.2 Traumas 

Com o paciente de trauma obeso, a avaliação torna-se desafiadora por 

algumas questões. Os pontos de referência não são padrão e o aumento no 

tecido adiposo subcutâneo dificulta o processo de avaliação. O tecido adiposo 

aumenta a circunferência do pescoço e na face, dificultando a avaliação da 

respiração. Também a um aumento desse tecido no tórax e abdome. Os sons 

respiratórios diminuem auscultação, crepitação, massas e deformidades podem 

não ser palpáveis. Os sons cardíacos podem ser mais distantes e pulsação 

ausente devido ao aumento do tecido adiposo subcutâneo (KOBA, 2016). 

A obesidade acarreta alterações metabólicas, cardiovasculares e nos 

pulmões. O estresse do trauma somado a essas alterações pode causar novas 

complicações, prolongando os cuidados intensivos, permanência no hospital e 

tempo de reabilitação (KOBA, 2016). 

À medida que a população envelhece, o risco de desenvolver uma 

osteoporose e fratura de fragilidade também aumenta. O risco de fratura óssea 

no indivíduo obeso é maior, principalmente no osso úmero, tíbia, fíbula e 

tornozelo (WALSH, VILACA, 2016). 



 

O principal mecanismo para influenciar uma fratura óssea é uma condição 

inflamatória do tecido adiposo que pode aumentar a velocidade dos ativadores 

nuclear, levando a reabsorção óssea (CAFFARELLI; ALESSI; NUTI; 

GONNELLI, 2014). 

5.2 Obesidade e Bioquímica 

No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que o número de pessoas 

com excesso de peso aumentou de 42,7% em 2006, para 48,5% em 2011, e no 

mesmo período, o percentual de obesos cresceu de 11,4% para 15,8%.  

A obesidade é uma doença que tem um fator de risco para doenças 

metabólicas, cardiovasculares, diabetes melitus tipo 2, hipertensão arterial, 

doença hepática e alguns cânceres. Nós seres humanos, precisamos gastar as 

calorias consumidas, se isso não acontecer, o indivíduo pode desencadear a 

obesidade (FRANCISQUETI, 2015). 

O tecido adiposo, é um órgão que regula algumas funções biológicas, como o 

apetite, gasto energético, sensibilidade à insulina, absorção de lipídeos em 

tecidos não adiposos, como coração e fígado, entre outras coisas. 

As células adiposas têm uma grande capacidade de sintetizar e armazenar 

triacilglicerol (TG) durante os períodos de alimentação, e também capacidade de 

hidrolisar e liberar os TG como ácidos graxos livres e glicerol, em períodos de 

jejum (FRANCISQUETI, 2015). Quando a capacidade de estoque é ultrapassada, 

ocorre uma alteração na secreção dessas adipocinas, a hipersecreção que são 

muito prejudiciais, e a hipossecreção que é potencialmente benéfica. Esses 

fatores, podem estar entre os principais riscos para a síndrome metabólica (SM). 

A redução da gordura visceral pode ser uma prevenção para SM e doenças 

cardiovasculares (FRANCISQUETI, 2015). 

A obesidade induz a resistência à insulina e faz com que o paciente entre em 

um estado inflamatório e complicações metabólicas. Diabetes melitus tipo 2 e 

obesidade vem aumentando no mundo todo. Foi previsto que em 2030 mais de 

7,5% da população mundial terá diabetes tipo 2 (SERVAN, 2013). 

A obesidade abdominal, tem uma relação direta com a hipertensão. Em 1998, 

o Dr. Reaven definiu a SM como diversos fatores de risco coronariano. A 

síndrome é caracterizada pela intolerância à glicose, elevação dos níveis de 

triglicerídeos, diminuição da lipoproteína de alta densidade (HDL) e os níveis de 



 

colesterol e hipertensão. Pessoas com a síndrome metabólica tem muito mais 

chances de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares (SERVAN, 

2013) 

5.3 Obesidade e Ciências sociais 

Do ponto de vista psicológico, há uma relação entre a aparência e a 

autoestima. (BRASIL apud PALMEIRA et al, 2016). A obesidade está ligada a 

vários fatores sociais, como: obstáculo na hora da busca de um emprego, 

preconceito, exclusão e isolamento. (MACEDO apud PALMEIRA et al, 2016). 

O paciente obeso percebe o preconceito da sociedade para consigo em 

relação a sua aparência. (RÍOS-MARTINEZ apud PALMEIRA et al, 2016). A 

obesidade desencadeia a desvalorização e vergonha do indivíduo, promovendo 

situações humilhantes e o isolamento pela não aceitação da imagem corporal. 

(SCHULTHEISZ, SILVA apud PALMEIRA et al, 2016). 

Há relatos de percepções de indivíduos obesos de que os profissionais da 

área da saúde os tratam de forma desrespeitosa ou sem o acolhimento 

necessário, o que gera um certo receio para o indivíduo continuar a busca por 

tratamento. Vale ressaltar que os padrões de beleza impostos pela sociedade 

colaboram para sustentar a visão negativa das pessoas em relação aos 

indivíduos obesos (FELIPPE apud MORAES, 2013). 

5.4 Obesidade e Citologia 

O tecido adiposo é um órgão dinâmico metabolicamente, que além de ser o 

principal local de armazenamento para o excesso de energia, possui função 

endócrina, sendo capaz de sintetizar uma série de compostos biologicamente 

ativos que regulam a homeostase metabólica. Também produz uma série de 

substâncias, denominadas adipocinas, que são proteínas sinalizadoras celulares 

secretadas pelo tecido adiposo (FRANCISQUETI; NASCIMENTO; CORRÊA, 

2015). 

Esse tecido tem sido reconhecido como um órgão importante de uma rede 

que participa da regulação de uma variedade de funções biológicas, como por 

exemplo, regulação (FRANCISQUETI; NASCIMENTO; CORRÊA, 2015). 

O excesso de energia é armazenado no tecido adiposo amarelo sob a forma 

de triglicérides. Por causa desse excesso, há a necessidade de maior 



 

armazenamento de gordura, e os pré–adipócitos podem se diferenciar em 

adipócitos maduros (FRANCISQUETI; NASCIMENTO; CORRÊA, 2015). 

Quando há maior oferta de alimentos, as células adiposas sintetizam e 

armazenam triglicérides; e em situações de jejum, hidrolisam e liberam os 

triglicérides, como ácido graxos livres (FRANCISQUETI; NASCIMENTO; 

CORRÊA, 2015).   

O excesso de nutrientes desencadeia o processo inflamatório, o qual se 

manifesta com o aumento do tamanho da célula (hipertrofia) e também da 

quantidade (hiperplasia) (FRANCISQUETI; NASCIMENTO; CORRÊA, 2015). 

A inflamação no tecido decorrente da obesidade pode ser desencadeada por 

diferentes mecanismos celulares. O entendimento desses mecanismos auxiliará 

na melhor compreensão das desordens ligadas a obesidade, e caminhos para 

intervenções para a prevenção e tratamentos dos problemas metabólicos ligados 

a obesidade (FRANCISQUETI; NASCIMENTO; CORRÊA, 2015). 

Uma vez infiltrados no tecido adiposo, nos estágios avançados da obesidade, 

macrófagos participam do evento inflamatório por produzirem mais citocinas 

(mecanismo de defesa) (FRANCISQUETI; NASCIMENTO; CORRÊA, 2015).  

5.5  Obesidade e História da Enfermagem 

É necessário um trabalho em equipe para prestar assistência aos pacientes 

obesos, de forma a minimizar os danos à saúde e impedir o avanço da doença. O 

tratamento do paciente obeso não pode ser realizado somente por um 

profissional, pois dessa forma há maior possibilidade de insucesso no tratamento, 

já que a doença está ligada a questões ambientais, genéticas e sociais, 

necessitando de atenção específica para cada uma. Visto a necessidade de uma 

equipe multiprofissional é importante frisar também que esta equipe deve estar 

integrada, ou seja, os profissionais não devem trabalhar de forma isolada 

(NICOLAU, et al. 2017). 

As consultas individuais e os grupos visam o cuidado integral dos pacientes, 

promovendo o acolhimento e incentivando o início do tratamento ambulatorial. O 

enfermeiro atua com a consulta de enfermagem, na qual orienta o paciente sobre 

sua saúde, verifica a necessidade de solicitação de exames complementares e 

em consenso com a equipe define a melhor terapêutica para o paciente. 

O enfermeiro como educador deve focar em promover ações que influenciem 

na tomada de decisão do paciente para adotar um estilo de vida saudável, 



 

aceitando sua condição e visando a promoção da saúde, além de incentivar o 

paciente a transmitir para sua comunidade, havendo assim uma disseminação da 

educação. Vale ressaltar o papel do enfermeiro também como responsável por 

incentivar o paciente a retomar o autocuidado (SANTOS, et al. 2013). 

6 RESULTADOS 

A obesidade envolve fatores biológicos, históricos, econômicos, sociais e culturais 

que interpretam diretamente na escolha alimentar, colocando em risco a saúde dos 

indivíduos. Por essas razões, o sobrepeso e a obesidade vêm aumentando em 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como o Brasil. 

A persistência desse quadro atual consiste no conjunto de fatores relacionados ao 

modo de vida contemporâneo, que envolve o consumo cada vez maior de alimentos 

ultra processados. Alimentos rico em açúcares, gorduras e sal, associado a falta de 

atividade física (MENDONÇA, ANJOS apud BRASIL, 2014). 

A forma de se alimentar também mudou com o passar do tempo. O fato de comer 

em frente à televisão, comer com frequência em fast-food e comer rápido, leva 

muitas vezes a um consumo exagerado de alimentos, facilitando assim o processo 

de ganho de peso. 

Pelo fato de alimentos ultra processados possuírem um preço mais acessível e 

maior disponibilidade do que alimentos de origem natural, pessoas com baixa renda 

acabam preferindo este tipo de alimento (WITKOWSKI apud BRASIL, 2014). 

Por conta da maior carga horária das mulheres em seus trabalhos, o consumo e 

preparo de alimentos saudáveis acaba sendo prejudicado, uma vez que geralmente 

as mulheres são responsáveis pela alimentação nos lares. 

Outro fator contribuinte para o aumento da obesidade, são as porções, cada vez 

maiores, com preços acessíveis (WANSINK, PIERNAS apud BRASIL, 2014). 

Identificando que a obesidade é o resultado da dissociação dos fatores já citados, 

devem ser tomadas ações, como: orientar a população a ter escolhas alimentares 

mais saudáveis, resgatar a culinária tradicional, regular e controlar alimentos ultra 

processados. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após um trabalho de pesquisa, podemos concluir que a obesidade é uma doença 

complexa, que envolve diversos fatores e atualmente é uma epidemia global. 



 

Podemos concluir que dentro desse cenário atual, a equipe de enfermagem, 

juntamente com uma equipe multidisciplinar, deve propor ações e programas para 

orientar a população a se alimentar de forma saudável e incentivar a prática de 

atividades físicas, como forma de prevenção da obesidade. 

Para indivíduos obesos, é necessário que a equipe faça uma análise ampla de 

todos os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da doença, chegando a 

uma melhor compreensão para elaborar um tratamento adequado para cada 

indivíduo, melhorando assim a qualidade de vida. 
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