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RESUMO
A obesidade vem sendo considerada como uma doença crônica não transmissível
(DCNT) e como um fator de risco para outras DCNT, que são atualmente as principais causas
de morte no mundo. No Brasil a prevenção e controle desse fenômeno vem demandando a
implementação de políticas e programas em distintos setores. Os serviços públicos de saúde
constituem-se em espaços estratégicos para o desenvolvimento de ações em todos os níveis de
atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme modelo de atenção organizado em redes
integradas e regionalizadas, com a definição de linhas de cuidado pautadas na demanda e nas
necessidades dos usuários. O estudo analisou as condições institucionais e de gestão para a
implantação da Linha de Cuidado da Obesidade (LCO) como parte da rede de atenção à saúde
das pessoas com DCNT no âmbito da atenção básica (AB) no município de Niterói. Tratou-se
de um estudo referenciado no campo de análise de política centrado nas dimensões; das ideias,
do contexto institucional e do desenho operacional da Linha de cuidado do sobrepeso e
obesidade. Os dados foram construídos por meio de distintos métodos e inclui análise
documental, uso de questionário eletrônico, entrevistas semiestruturadas e grupos focais com
gestores e profissionais de saúde que atuam no município. O tema da obesidade vem sendo
abordado e induzido por diferentes processos e instâncias do poder público, com destaque no
Programa Saúde na Escola (PSE) como mobilizador de setores e profissionais em torno do tema
viabilizando a elaboração de um fluxo de assistência ao escolar e a constituição de espaço de
diálogo intersetorial; a instituição de grupo de trabalho de DCNT; a implantação de um sistema
de informação em toda a rede de atenção e novas perspectivas de formação em torno do tema
em andamento. No entanto, alguns desafios se apresentam e merecem atenção: a invisibilidade
da obesidade como problema de saúde pública; a ausência de recursos específicos destinados
às ações de prevenção e controle da obesidade; a ausência de profissionais com formação em
nutrição e atividade física nos recém-criados Núcleos de Atenção à Saúde da Família; os
vínculos institucionais temporários repercutindo em alta rotatividade e descontinuidade das
ações; a lacuna na formação continuada, de modo que não contempla a obesidade como
temática prioritária; os sistemas de informação e monitoramento subutilizados, a ausência de
fluxo institucionalizado de encaminhamento para cirurgia bariátrica; a desarticulação entre
atenção básica, atenção ambulatorial especializada e atenção hospitalar. Compreender as
condições institucionais e de gestão contribuiu para identificar possíveis caminhos estratégicos
que atendam as demandas do município e permitam que os gestores consigam reunir elementos
para melhor organizar a atenção integral aos indivíduos com obesidade e afim de viabilizar a
organização da linha de cuidado no município em uma perspectiva regional.

Palavras-chave: Obesidade, Política Pública, Atenção Primária à Saúde, Promoção da
saúde.

ABSTRACT

Obesity has been considered as a chronic non-communicable disease (NCD) and as a risk factor
for other NCDs, which are currently the main causes of death in the world. In Brazil, the
prevention and control of this phenomenon has demanded the implementation of policies and
programs in different sectors. Public health services are strategic spaces for the development of
actions at all levels of care in the Unified Health System (SUS), according to the care model
organized in integrated and regionalized networks, with the definition of lines of care based on
demand and users’ needs. The study analyzed the institutional and management conditions for
the implementation of the Obesity Care Line (LCO) as part of the health care network for people
with NCDs in the scope of primary care (AB) in the city of Niterói. It was a study referenced
in the field of policy analysis centered on dimensions; of the ideas, the institutional context and
the operational design of the Care Line for overweight and obesity. The data were constructed
using different methods and includes document analysis, use of an electronic questionnaire,
semi-structured interviews and focus groups with managers and health professionals working
in the municipality. The theme of obesity has been approached and induced by different
processes and instances of public power, with emphasis on the Health at School Program (PSE)
as a mobilizer of sectors and professionals around the theme, enabling the elaboration of a flow
of assistance to the school and the constitution of a space for intersectoral dialogue; the
establishment of a NCD working group; the implementation of an information system in the
entire care network and new training perspectives around the theme in progress. However, some
challenges arise and deserve attention: the invisibility of obesity as a public health problem; the
absence of specific resources for actions to prevent and control obesity; the absence of
professionals trained in nutrition and physical activity in the newly created Family Health Care
Centers; the temporary institutional ties, reflecting in high turnover and discontinuity of actions;
the gap in continuing education, so that obesity is not a priority theme; the underused
information and monitoring systems, the absence of an institutionalized referral flow for
bariatric surgery; the disconnection between primary care, specialized outpatient care and
hospital care. Understanding the institutional and management conditions contributed to
identify possible strategic paths that meet the demands of the municipality and allow managers
to be able to gather elements to better organize comprehensive care for individuals with obesity
and in order to enable the organization of the care line in the municipality in a regional
perspective.

Key words: Obesity, Public Policy, Primary Health Care, Health Promotion.
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APRESENTAÇÃO E IMPLICAÇÃO DA AUTORA
A minha trajetória profissional como gestora da área técnica de alimentação e nutrição
(ATAN) em dois municípios, associada aos desafios encontrados no atendimento e assistência
nutricional de pessoas com sobrepeso e obesidade na atenção básica foram mobilizadores do
meu interesse em pesquisar as condições institucionais e de gestão para a implantação da Linha
de Cuidado da Obesidade, como parte da rede de atenção à saúde das pessoas com Doenças
Crônicas não transmissíveis (DCNT) no âmbito da atenção básica do município de Niterói.
Atuei na atenção básica desde 1999-2017, como nutricionista da rede de atenção primária e
simultaneamente como gestora da ATAN de um município de pequeno porte da Região Serrana
do Estado do Rio de Janeiro, sendo a primeira nutricionista concursada da cidade. Nesses
dezoito anos pude implantar, implementar e acompanhar todas as ações de Alimentação e
Nutrição preconizadas pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da
Saúde em consonância com a Política de Alimentação e Nutrição e experimentar diferentes
desafios tanto na gestão de programas e políticas quanto na assistência direta aos usuários.
Ao longo desses anos vivenciei experiências que me marcaram, uma delas foi quando
iniciei minhas atividades profissionais no município de São Sebastião do Alto e participei do
projeto “Alto 10”, período anterior a implantação da Estratégia de Saúde da Família no
município. A Secretaria de Saúde encaminhava, semanalmente, uma equipe de saúde (médico,
nutricionista, enfermeiro, fonoaudiólogo, assistente social e equipe de saúde bucal com
odontomóvel) à área rural. Os atendimentos eram realizados nas escolas de difícil acesso às
unidades de saúde. A equipe realizava ações com a comunidade daquele território, ações que
incluíam atendimentos clínicos, atividades educativas, enfim, ações de prevenção, controle e
tratamento. Nessa oportunidade vivenciei um caso em que atendi um usuário com DCNT que
me marcou, era um indivíduo com várias complicações e demandas sociais, e que, com o
acompanhamento da equipe, aos poucos sua saúde foi se reestabelecendo, juntamente com o
sentido de viver. Durante o acompanhamento pude compreender que aquele sujeito chegou
naquele estágio, por simplesmente não ter acesso aos serviços de saúde. Todos trabalhavam
com muita dedicação e foi muito positivo para os munícipes de São Sebastião do Alto. Tive a
certeza disso quando ouvi desse usuário “Hoje eu estou assim, porque vocês fizeram a diferença
na minha vida”. Esse trabalho com uma equipe multidisciplinar foi muito rico e gratificante.
Em 2011 passei a integrar a equipe da Coordenação da ATAN do município de Niterói
e desde 2017 estou como Coordenadora da ATAN do município e abarcando como missão a
gestão das ações de Alimentação e Nutrição da Atenção Básica preconizadas pelo Ministério
da Saúde.

Atuei concomitantemente em ambos os municípios com características distintas, um
município de pequeno porte, com grande extensão rural e o outro, urbano de grande porte. Tais
características permitem que os arranjos organizativos dos serviços e a capilarização das ações
de prevenção e tratamento, bem como, as de promoção da saúde aconteçam de formas muito
diferentes. Essa experiência trouxe-me a certeza de que para desenvolver ações e organizar
serviços mesmo que similares, era necessário ter uma lente singular e adaptar o trabalho ao
contexto local, pois eram realidades totalmente distintas, com demandas muito singulares.
A minha inserção em Niterói e a proximidade que o município possui com a
universidade que me graduei (UFF) em diferentes setores da Prefeitura foram mecanismos
indutores para que surgisse o interesse em realizar o presente estudo e contribuir para uma
futura organização e construção de uma linha de cuidado da Obesidade no município, atendendo
assim, uma demanda do Ministério da Saúde, mas sobretudo possibilitar que o município
pudesse melhor assistir os usuários com obesidade.
No processo da pesquisa, destaco a minha implicação, como dito anteriormente, e
confesso que foi um grande desafio manter o distanciamento necessário para a realização das
análises e construção do estudo. Contudo, o exercício do distanciamento integrou meu percurso
em todo o processo de investigação e análise. Assim, essa dissertação é fruto de uma
combinação de interesses relacionados a minha atuação como gestora e nutricionista alinhada
ao meu desejo de aproximação com meio acadêmico.
A dissertação está estruturada da seguinte forma: introdução, objetivos, procedimentos
metodológicos, em seguida os resultados são apresentados em três seções, seção 1 aborda as
potenciais implicações da concepção da obesidade presente nos documentos de governo que
tratam das DCNT, e difundidas pelos profissionais de saúde, para a gestão e para o cuidado em
saúde das pessoas com SP e O (sob a forma de um manuscrito), seção 2 apresenta o mapeamento
da estrutura institucional e de gestão da AB do município de Niterói, seção 3 aborda o contexto
institucional e de gestão para a implantação da Linha de Cuidado da Obesidade como parte da
rede de atenção à saúde das pessoas com DCNT. Por fim são apresentadas as conclusões do
estudo.
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1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um dos principais desafios
para os países na atualidade. Estima-se que cerca de 72% das mortes no mundo sejam atribuídas
a esse conjunto de doenças, que se caracterizam, especialmente, pela múltipla determinação,
início gradual e por vezes pouco sintomático, pelo prognóstico incerto e de indefinida duração
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018) Demandam abordagens que incluam o uso de diferentes
níveis de tecnologia associada (ou uso associado) a mudanças no estilo de vida, que nem sempre
se refletirão em cura, mas, sobretudo no controle e redução de danos e melhora da qualidade de
vida (BRASIL, 2013a).
O acúmulo de evidências científicas aponta para necessidade de estratégias focadas nos
principais fatores de risco modificáveis, tais como tabagismo, inatividade física, alimentação
inadequada, obesidade, dislipidemia e consumo de álcool (MALTA et al, 2017). Nesse
contexto, o controle da obesidade ganha importância estratégica, uma vez que a obesidade vem
sendo considerada não apenas como fator de risco, mas também como doença, dada a
magnitude que atinge a população mundial. Os documentos de política produzidos no Brasil
como parte das estratégias de enfrentamento do problema, analisados por Dias e col. (2017),
apontam a obesidade simultaneamente como doença e fator de risco para outras doenças, como
condição crônica multifatorial complexa e, ainda, como manifestação da insegurança alimentar
e nutricional (DIAS et al, 2017).
O aumento do sobrepeso (SP) e da obesidade (O) no Brasil e no mundo tem demandado dos
países, diferentes estratégias de prevenção e controle, sendo considerado um dos problemas
emergentes que se expressa em redução da qualidade de vida, maior carga de doenças, impondo
dificuldades para o cotidiano de quem é afetado diretamente, para seus familiares e para a
sociedade de maneira geral (CAISAN, 2014).
No mundo, a análise da Carga Global de Doenças publicada em 2018, revelou que o índice
de massa corporal (IMC) elevado aumentou entre 1990 e 2017 em 127% e nos últimos 10 anos
em 36,7% uma das maiores taxas de aumento entre os fatores de risco avaliados (GBD 2017
Risk Factor Collaborators, 2018). O IMC elevado foi responsável por 4,72 milhões de mortes
em todo o mundo em 2017, e foi o quarto principal fator de risco de mortalidade com novos
aumentos previstos (FOREMAN et al, 2018).
No Brasil, estudos indicam que o problema já atinge todas as faixas etárias e classes
sociais e afeta mais da metade da população brasileira (IBGE, 2010; MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2016, 2017; FAO, 2017).
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Vasconcellos et al (2013) em um estudo avaliaram a inter-relação entre o estado nutricional e
o tempo de tela em uma amostra probabilística (n = 328) de adolescentes do sexto ao nono ano
da Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental de Niterói e verificaram que o tempo de
tela associou-se significativamente com o excesso de peso. Os escolares apresentaram uma
prevalência de excesso de peso de 25,7%, sendo 18% com sobrepeso e 7,7% com obesidade
havendo uma forte associação com o estilo de vida inadequado.
No período de 2016 a 2018, o município de Niterói apresentou uma tendência de
aumento do excesso de peso em diferentes fases do ciclo de vida. Vale ressaltar que na
população adulta e idosa há uma prevalência maior do que 50% de excesso de peso
(SISVANWeb,2019). Assim, a obesidade surge como um problema público que vem
desafiando os governos impulsionado também por uma agenda internacional que contribuiu
para sua inclusão na pauta das políticas públicas no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012B;
CAISAN,2014).
A incapacidade de os governos reverterem o atual panorama da obesidade tem
produzido reflexões acerca dos múltiplos condicionantes e das estratégias adotadas até o
momento. Essas reflexões vêm favorecendo a construção de novas narrativas, conceitos e
estratégias conforme aponta o relatório da Lancet dedicado a chamada “Sindemia Global”. Uma
sindemia é a “presença de dois ou mais estados de doença que interagem de forma adversa entre
si, afetando negativamente o curso mútuo de cada trajetória da doença, aumentando a
vulnerabilidade e tornando-se mais deletérios por iniquidades experimentadas”, nesse caso
apresenta-se como desafios a Sindemia Global de Obesidade, Desnutrição e Mudanças
Climáticas (SWINBURN et al, 2019). Esse relatório representa um esforço de mobilização e
mudança de narrativa para que o problema da obesidade possa ser percebido como prioridade
e como parte de um sistema complexo de interações sócio ambientais que necessita de rápida
intervenção dos governos.
A obesidade é condicionada pela interposição de um amplo conjunto de fatores
relacionados ao modo de vida contemporâneo, que incluem aspectos individuais e ambientais
particularmente relacionados ao modo de comer e viver na atualidade e a organização dos
sistemas alimentares. Os modos de vida das populações modernas e o ambiente alimentar
contemporâneo são considerados importantes aspectos que contribuem para o maior consumo
de produtos processados e ultraprocessados e para redução da prática de atividade física, tanto
no período laboral como no lazer (CAISAN,2014). O ambiente alimentar vem sendo
configurado pelas práticas e processos relacionados com a produção e comercialização de
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alimentos, pelo acesso e a disponibilidade, pela publicidade, entre outros. A implementação de
políticas governamentais que visam afetar tais práticas e processos possui diferentes níveis de
complexidade (BURLANDY et al, 2014; HENRIQUES et al, 2018).
Assim, a múltipla determinação da obesidade tem demandado novas abordagens sobre
o cuidado ao indivíduo obeso que extrapola o campo da saúde, e indica a necessidade de
articulação intersetorial para sua prevenção e controle. Nesse cenário o governo federal
brasileiro propõe um conjunto de políticas e ações por meio do Ministério da Saúde (MS)
(BRASIL, 2010; BRASIL,2013a; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b) e da Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN, 2014, 2016). As ações
previstas nesses documentos impõem desafios diferenciados para os gestores públicos ao afetar
de modo particular os múltiplos condicionantes do sobrepeso e da obesidade (DIAS et al, 2017;
HENRIQUES et al, 2018), que exigem arranjos complexos para viabilizá-las no plano local.
Ainda que se reconheça a necessidade de ações integradas entre distintos setores, os
serviços públicos de saúde se destacam como espaços estratégicos para o desenvolvimento de
ações em todos os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), que vão desde a
promoção da alimentação e do peso saudáveis, o diagnóstico precoce, o tratamento dos casos
graves, além daquelas articuladas com outros setores, especialmente educação e assistência
social (BRASIL 2013a ; CAISAN, 2014). Há, portanto, um enorme desafio para o SUS, sendo
necessária a reorganização de sua rede para atender as demandas e necessidades desse grupo de
indivíduos, tendo em vista a própria complexidade dos fatores que estão relacionados ao ganho
excessivo de peso.
O SUS é desafiado a superar o modelo biomédico que vê o indivíduo e organiza o
cuidado de maneira fragmentada e que ainda se mantém centrado na doença e no atendimento
à demanda espontânea. O modelo de atenção atualmente proposto pelo SUS preconiza
reorganizar os serviços públicos de saúde, a partir da instituição de redes integradas e
regionalizadas, com a definição de linhas de cuidado pautadas na demanda e nas necessidades
dos usuários, e que integrem os diferentes níveis da Atenção à Saúde (MONTENEGRO;
PENNA; BRITO, 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE 2014c).
Nesse contexto, a integralidade representa um princípio estratégico e central para o
planejamento dos serviços de saúde e assistência ao usuário com SP e O. Uma vez que a
construção da LCO requer tanto uma abordagem integral do indivíduo, com toda sua
complexidade, quanto a oferta adequada dos serviços de saúde, de forma articulada, para
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garantir que as demandas de saúde sejam atendidas em todas as suas dimensões e necessidades
(MATTOS, 2001; BRASIL 2013a).
A proposta de organização da atenção à saúde na perspectiva de rede por meio da
construção de Linhas de cuidado pode induzir a novas modelagens assistenciais referenciadas
na integralidade do cuidado, podendo assim contribuir para se repensar o processo saúde doença
e as intervenções em toda a cadeia de produção de saúde, desde a promoção, prevenção,
vigilância, assistência e reabilitação. Tal perspectiva requer a construção do cuidado centrada
nos usuários e suas necessidades (MALTA, MERHY, 2010).
A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos formados
por ações e serviços de saúde com diferentes configurações e densidades tecnológicas que,
integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a
integralidade do cuidado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2014c). Assim, a construção da Linha de Cuidado da Obesidade (LCO) como parte da RAS
define a organização dos serviços e as ações que devem ser desenvolvidos nos diferentes pontos
de atenção de uma rede considerando os diferentes níveis de densidade tecnológica.
No âmbito da gestão da Atenção Básica (AB), a Linha de cuidado pode instrumentalizar
a gestão e permitir o estabelecimento de protocolos clínicos, além de orientar o caminho dos
usuários pelo sistema dentro dos serviços de saúde. Desse modo, a atuação comprometida do
gestor é fundamental para o monitoramento dos serviços e recursos assistenciais destinados aos
usuários, desde a sua entrada no sistema de saúde, garantindo o acesso aos serviços, recursos
necessários e o atendimento às suas necessidades em saúde. Além disso, a organização da LCO
requer a implementação de mecanismos de gestão do cuidado no nível local vinculado a bons
sistemas de informação e regulação, bem como fóruns de discussão de casos e educação
permanente para profissionais da rede (BRASIL, 2013a).
No Brasil, ainda não existem experiências analisadas e consideradas exitosas de
implementação da LCO, os desafios são muitos, que vão desde a complexidade dos fatores que
condicionam a obesidade, a forma como vem sendo concebida e abordada no âmbito das
políticas públicas e nos serviços de saúde até as dificuldades nos processos de gestão local no
âmbito do SUS. Assim, considera-se que o contexto de desenvolvimento do estudo apresenta
algumas particularidades que podem afetar o processo de organização da LCO e, portanto, sua
análise pode indicar caminhos estratégicos e singulares que oportunizem reunir elementos para
melhor organizar a atenção às pessoas com SP e O no município estudado.
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2.OBJETIVOS DO ESTUDO
2.1 Objetivo Geral
Analisar no âmbito da atenção básica as condições institucionais e de gestão para a
implantação da Linha de Cuidado da Obesidade como parte da rede de atenção à saúde das
pessoas com doenças crônicas não transmissíveis no município de Niterói.

2.2 Objetivos Específicos
Identificar potenciais implicações da concepção da obesidade presente nos documentos de
governo que tratam das DCNT, e difundidas pelos profissionais de saúde, para a gestão e para
o cuidado em saúde das pessoas com SP e O;
Mapear a estrutura institucional e de gestão da AB envolvidas com ações de prevenção e
controle das doenças crônicas não transmissíveis, incluindo SP e O;
Identificar ações, arranjos organizativos, instrumentos de gestão e protocolos desenvolvidos
como parte da atuação da AB, na prevenção e tratamento das DCNT e do SP e O em Niterói;
Identificar os mecanismos de comunicação e articulação utilizados entre setores e
profissionais na atenção a pessoa com SP e O.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1- Referencial teórico metodológico
O estudo proposto foi orientado pelo referencial teórico desenvolvido e utilizado no
campo da análise de política, que valoriza as ideias/ concepções, instituições e interesses como
parte dos processos políticos (HALL,1996; GRISA,2010).

Pretendeu-se responder ou

identificar, quais são as condições institucionais e de gestão para implantação da linha de
cuidado para sobrepeso e obesidade como parte da rede de atenção a pessoas com DCNT no
município de Niterói?
A análise das experiências municipais requer o reconhecimento de que as distintas
condições institucionais, processos políticos e de planejamento afetam o resultado e o desenhos
de programas e políticas públicas de modo particular, desta forma, as análises integradas das
diferentes dimensões subscritas no campo de análise de políticas podem contribuir para
responder à pergunta de pesquisa que orienta esse estudo (FREY, 2000). Sendo assim, assumiuse que os fatores que caracterizam o contexto e a dinâmica institucional local afetou e afeta o
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potencial de organização e implementação da proposta de organização da LC no município
estudado. A análise valorizou as dimensões das ideias, do contexto institucional e de gestão e
do desenho operacional de organização da LCO proposto pelo Ministério da Saúde (HALL,
1996).
As ideias foram consideradas como representações, esquemas de interpretação
compartilhados pelos agentes, sujeitos sociais ou presentes nos documentos oficiais que
configuram estruturas de sentido que indicam como os problemas públicos e as ações propostas
são percebidos seja pelos sujeitos ou apresentadas nos textos (HALL, 1996; MULLER
P,SUREL Y 2010). Desse modo, buscou-se compreender a percepção dos sujeitos envolvidos
com as ações de prevenção e controle da obesidade sobre o problema em si, as soluções
possíveis, e os desafios enfrentados para promover a assistência integral ao usuário com SP e
O.
A análise das condições institucionais e de gestão incluiu: o mapeamento dos setores e
profissionais envolvidos com as ações de prevenção e controle das doenças crônicas e do SP e
O no município; a identificação e análise das estruturas institucionais e de gestão demandadas
para organização das ações; a identificação do percurso do usuário com O na rede de atenção
à saúde; a identificação dos pontos de atenção na rede de saúde acionados para atendimento do
usuário, a identificação da existência de protocolos, fluxos e sistemas de informação utilizados
ou não na gestão do cuidado do usuário, bem como a identificação e análise dos espaços
coletivos de planejamento de ações.
Quanto ao desenho LCO foi observado nos documentos que tratam das DCNT e de ações
de prevenção e controle da obesidade na AB, serviços, processos e recursos previstos para a
organização regional da LC.
Conceito Chave - Integralidade
A análise desenvolvida foi orientada pelo conceito chave da integralidade, considerado
como estruturante do processo de organização e construção da LCO. Alguns elementos da
análise presentes em cada dimensão ofereceram pistas sobre como esse princípio está sendo
apropriado nos documentos, nos processos organizativos e contexto institucional estudado.
O conceito de integralidade vem sendo construído desde o início do Movimento da
Reforma Sanitária, sendo incluído como um dos princípios do SUS, previsto na Lei 8.080 de
19/09/1990 no artigo 7º que apresenta como: “integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”.
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Mattos (2001) sistematizou o termo integralidade em um conjunto de três sentidos: o
primeiro aplicado a características de políticas de saúde, se referindo à abrangência dessas
respostas governamentais, no sentido de articular ações de alcance preventivo com as
assistenciais. O segundo conjunto de sentidos está ligado ao aspecto da organização dos
serviços de saúde, de modo que esses sejam capazes de promover saúde e garantir as práticas
assistenciais de maneira articulada, e o terceiro consiste na recusa de reduzir o indivíduo a um
objeto ou doença, demandando dos profissionais uma abordagem integral e integrada dos
sujeitos, com suas particularidades e características da vida do grupo social a que pertence
(MATTOS,2001).
Desse modo, a consolidação de redes de atenção requer que o princípio da integralidade
oriente tanto a organização e integração dos serviços, quanto abordagens assistenciais na
perspectiva de construção do cuidado centrada nos usuários e suas necessidades.
A portaria que trata da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, nº 424
de 19/03/2013, ressalta a integralidade como:
“Organização da oferta integral de cuidados na Rede de Atenção à Saúde (RAS) por meio da
definição de competências de cada ponto de atenção, do estabelecimento de mecanismos de
comunicação entre eles, bem como da garantia dos recursos necessários ao seu funcionamento segundo
o planejamento de cada ente federativo e os princípios e diretrizes de universalidade, equidade,
regionalização, hierarquização e integralidade da atenção à saúde” (BRASIL, 2013a)

O texto reforça os demais princípios do SUS e destaca alguns elementos que podem ser
identificados como mecanismos para viabilizar a assistência integral, tais como a existência de
pontos de atenção, mecanismos de comunicação e previsão de recursos necessários ao
funcionamento da rede de atenção à saúde.
3.2 - Processo de construção e análise dos dados
O estudo é parte de uma pesquisa maior intitulada: “Intervenções nutricionais para o
enfrentamento da obesidade no SUS no estado do Rio de Janeiro” que vem mapeando e
analisando as iniciativas municipais de prevenção e controle da obesidade no estado do RJ.
Desse modo a análise incluída nesse estudo é apresentada em dois momentos, o primeiro centra
nas ideias e abordagens sobre a obesidade, utilizando dados da pesquisa mencionada acima e o
segundo momento reflete a experiência de um município da região metropolitana II do estado
do RJ com foco no nível de gestão.
Portanto, a primeira parte da análise incluiu dados coletados na primeira etapa da referida
pesquisa para a redação do primeiro manuscrito, intitulado “Abordagem da Obesidade no
âmbito das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT): implicações para gestão e a
atenção integral em saúde”. Desenvolveu-se a análise das implicações da abordagem da
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obesidade e DCNT para a gestão das ações e para atenção integral em saúde, configurada nas
políticas do SUS e nas áreas técnicas de gestão da Atenção Básica (AB) e alimentação e nutrição
(ATAN) em municípios do Estado do Rio de Janeiro (ERJ) (seção I).
Essa etapa analítica se baseou tanto em documentos oficiais quanto em dados de
entrevistas e grupos focais da pesquisa já mencionada. Foi centrada na dimensão das ideias e
constituiu-se em elemento complementar para compreensão de como as distintas formas de
abordar a obesidade na sua relação com as DCNT podem afetar as condições institucionais e
de gestão para a implantação da LCO.
A análise situada do município de Niterói pautou-se em dados/informações obtidos por
meio de diferentes métodos e fontes: (1) análise documental, (2) questionário eletrônico
estruturado com perguntas abertas e fechadas destinado a direção de unidades de saúde, (3)
entrevistas semiestruturadas com gestores e profissionais de saúde e (4) grupo focal com
diretores e Coordenadores das Unidades de Saúde (Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde).
Análise documental
Para análise documental foram selecionados todos os documentos governamentais
especialmente voltados para as DCNT e para a obesidade, produzidos nos últimos 13 anos, a
partir do site eletrônico do Ministério da Saúde (http://portalsaude.saude.gov.br/). Dentre esses
documentos destacam-se: As políticas e normativas de governo voltados para a organização da
AB e das redes de atenção no nível federal e estadual e os cadernos de atenção básica dedicados
ao NASF e as DCNT (Diabetes, Hipertensão e obesidade) (quadro 1).

Quadro 1- Identificação e descrição dos documentos de governo selecionados para análise,
segundo seus objetivos.
DOCUMENTOS
ANALISADOS
PNAN -2012
PnaPS - 2006
Portaria nº 425 - 2013
Portaria nº 424 - 2013

Portaria nº 483- 2014

OBJETIVO CENTRAL
Melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde
Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e
riscos à saúde
Estabelece regulamento técnico, normas e critérios para Alta
Complexidade ao Indivíduo com Obesidade.
Diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento
do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado da RAS das
Pessoas com Doenças Crônicas.
Redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com
Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde
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(SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas
linhas de cuidado
Manual Instrutivo de
Apoiar os gestores na organização da LC da obesidade como
Organização Regional da parte da RAS das Pessoas com Doenças Crônicas.
LC - 2014
Plano Nacional de ações- Promover o desenvolvimento e a implementação de políticas
DCNT - 2011-2022
públicas para a prevenção e o controle das DCNT.
Plano Estadual de ações Diretrizes, objetivos, ações, metas e indicadores para ações de
DCNT no RJ
vigilância e prevenção para o enfrentamento das DCNTs no
2013-2022
Rio de Janeiro
Cadernos de Atenção Subsidiar os profissionais de saúde da atenção básica da rede
Básica nº12 Obesidade
SUS, com ênfase no manejo alimentar e nutricional.
Cadernos de Atenção Diretrizes para a atuação do NASF
Básica nº 27 - NASF
Cadernos de Atenção Diretrizes para a organização do cuidado e do apoio ao
Básica nº 35 - DCNT
autocuidado.
Cadernos de Atenção
Básica nº 36 - Diabetes
mellitus
Cadernos de Atenção
Básica nº37 - HAS

Auxiliar os profissionais de saúde da AB que atuam no
acompanhamento do diabetes mellitus.
Auxiliar os profissionais de saúde da AB que atuam no
acompanhamento da HAS

Cadernos de Atenção Subsidiar os profissionais de Saúde para o cuidado integral da
Básica nº38 – Obesidade obesidade, com ênfase no manejo alimentar e nutricional.
PNAN-Política Nacional de Alimentação e Nutrição
PNaPS-Política Nacional de Promoção da Saúde
IAN- Insegurança Alimentar e Nutricional

A análise documental incluiu a leitura e a análise de documentos governamentais que
tratam da prevenção e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis e da obesidade em
âmbito federal e estadual. No âmbito municipal incluiu a leitura e análise do Plano Municipal
de Saúde 2018-2021 para a caracterização da rede de atenção básica e identificação dos
programas e áreas técnicas que apresentam interface com a temática da obesidade e DCNT.
Essa etapa foi fundamental na composição do quadro analítico mais amplo, pois dialoga com a
concepção/ideias dos sujeitos que operam as ações tanto na gestão, quanto na atenção integral
ao usuário.
Questionário
Em outubro de 2018 foi enviado um questionário eletrônico com perguntas fechadas e abertas
aos gestores (apêndice 6.1) (Diretores e coordenadores multiprofissionais - são profissionais
que tem a função de apoiar a direção na implementação dos programas e linhas de cuidado na
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unidade) de 14 unidades de Saúde (Policlínicas Regionais/ Especialidades e Unidades Básicas
de Saúde Tradicionais), onde havia o serviço de nutrição implantado, com o objetivo de
realizar um mapeamento das ações e serviços relacionados a atenção ao usuário com
sobrepeso e obesidade. Do total de unidades que receberam o questionário, obteve-se retorno
de 8 unidades.
Entrevistas
As entrevistas semiestruturadas foram realizadas ao longo do ano de 2019 e construídas
baseadas em um roteiro de questões gerais (apêndice 7.2) que incluiu a trajetória do
entrevistado, sua função e atribuições atuais, percepção sobre as DCNT e a obesidade, e ações
implementadas, desafios e estratégias que vêm sendo adotadas pelo município. A seleção dos
entrevistados foi orientada pela proximidade com as ações de prevenção e controle do SP e O
e sua interface com as DCNT no município de Niterói. Profissionais do PMF foram
selecionados como informantes chaves por trabalharem na rede por mais de 20 anos e poderem
contribuir com uma riqueza de informações devido sua vasta vivência no município e o Diretor
Clínico por já ter feito parte da Coordenação das DCNT em outra gestão (Quadro 2).
Quadro 2 - Entrevistas realizadas em Niterói
SETOR
Vice-Presidência de Atenção Coletiva,
Ambulatorial e da Família (VIPACAF)
Departamento
de
Supervisão
Técnico
Metodológico (DESUM)
Área Técnica de Alimentação e Nutrição
(ATAN/CAN)
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)
Programa Saúde na Escola (PSE)
Programa Médico de Família (PMF)
Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF)

Programa Médico de Família
Programa Médico de Família
Programa Médico de Família
Policlínica Regional Sérgio Arouca

TOTAL
Fonte: Elaboração da autora

CARGO
Coordenador da Atenção Básica
Coordenador do DESUM
Nutricionista Técnica da ATAN
Coordenador de DCNT
Coordenador do PSE
Coordenador Técnico do PMF
5
profissionais
(1Terapeuta
Ocupacional/1Fisioterapeuta/3
Fonoaudiólogos)
Supervisor Clínica Médica Norte 1
Supervisor Clínica Médica Norte 2
Coordenador de Área Norte 2
Diretor Médico da Policlínica
Regional Sérgio Arouca/ ExCoordenador de DCNT
15 profissionais
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Grupo Focal
O grupo focal (GF) objetiva a compreensão aprofundada de um tema ou questão dentro
de um grupo determinado, por meio da análise da linguagem verbal e não verbal, e foi utilizado
como uma das últimas etapas do estudo, sendo mais uma estratégia para identificação das ideias
e concepções dos atores sobre a obesidade e as ações desenvolvidas no município para
prevenção e controle da obesidade e sua interface com as demais DCNT, conforme roteiro
prévio (apêndice 7.3) (CARLINI-COTRIM, 1996; VICTORA et al., 2000). Essa técnica
permitiu a compreensão das experiências e percepções dos gestores que atuam no município
sobre os desafios e estratégias para implementação das ações de prevenção e controle da
obesidade a partir de informações e especificidades sobre o contexto e os processos locais. Os
diretores e/ou coordenadores multiprofissionais das Policlínicas e UBS foram convidados pela
chefia do Departamento de Supervisão Técnica e Metodológica a participarem do grupo focal.
Das 14 unidades selecionadas apenas três compareceram ao grupo focal.
Respeitando o anonimato, todos os participantes da pesquisa, tanto das entrevistas como
do grupo focal, foram codificados da seguinte forma: gestores da atenção básica foram
identificados pela letra G, seguido do número sequencial dado a cada um aleatoriamente (G1,
G2, G3, G4...G9). Os gestores do PMF e profissionais do NASF foram identificados pela letra
P, seguido do número sequencial dado a cada um aleatoriamente (P1, P2, P3, P4... P9).
Tanto nas entrevistas quanto nos grupos focais os depoimentos foram gravados,
transcritos e analisados considerando o contexto de realização, e buscou-se identificar a
percepção dos sujeitos envolvidos com as ações de prevenção e controle da obesidade e os
desafios para promover a assistência integral ao usuário com SP e O.
Os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e convidados a
participar, formalizando sua adesão por meio da assinatura de Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (anexo I). Todos os preceitos da resolução 466/2012, envolvendo pesquisa com
seres humanos, foram adotados no presente estudo. O projeto principal que originou a presente
proposta foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Antônio Pedro – Parecer
508.687 de 14/02/2014 – CAAE 22822413.0.0000.5243 (anexo II).

4- RESULTADOS e DISCUSSÃO
Os resultados e discussão dessa pesquisa são apresentados em três seções. A primeira
está disposta na forma de um artigo intitulado: “Abordagem da Obesidade no âmbito das
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Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT): implicações para gestão e para a atenção
integral a saúde” com objetivo de identificar as potenciais implicações da concepção da
obesidade presente nos documentos de governo que tratam das DCNT, e difundidas pelos
profissionais de saúde, para a gestão e para o cuidado em saúde das pessoas com SP e O.
A segunda se propõe a descrever e caracterizar a Atenção Básica (AB) no âmbito do
SUS no município de Niterói e seus elementos constitutivos capazes de afetar as possibilidades
de organização da LCO e a terceira e última traz os elementos do contexto institucional e da
gestão que indicam e sintetizam as condições para a implantação da Linha de Cuidado da
Obesidade no município de Niterói.
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SEÇÃO I - Manuscrito “A abordagem da Obesidade no âmbito das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT): implicações para gestão e para a atenção integral a saúde”
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Resumo
O estudo analisou as implicações das distintas abordagens da obesidade e das doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT), nas políticas do SUS e na Atenção Básica (AB) em
municípios do Estado do Rio de Janeiro (ERJ), para a gestão e atenção integral em saúde, entre
2014 e 2018. Baseou-se nos métodos de análise documental, entrevistas semiestruturadas,
grupos focais, formulários eletrônicos e entrevistas telefônicas, com gestores e profissionais de
saúde, e nas seguintes dimensões de análise: abordagem da obesidade e sua relação com as
DCNT; implicações para a gestão e atenção integral em saúde. A abordagem da obesidade como
doença favorece o tratamento precoce, potencializa a construção de instrumentos específicos
de governo e evidencia as distinções em relação às outras DCNT, já dadas pela visibilidade
corporal do excesso de peso. Por outro lado, pode reforçar a estigmatização do indivíduo obeso
e os constrangimentos vivenciados na trajetória de cuidado nos serviços de saúde. A abordagem
da obesidade prioritariamente como fator de risco, apesar de identificada nos depoimentos, foi
pouco problematizada e tratada como objeto específico das ações na AB, e pode estar
relacionado com o menor aporte de recursos para a tratar a obesidade na AB quando comparado
às DCNT. Compreender como a obesidade é abordada nas políticas de DCNT contribuiu para
identificar desafios tanto para a organização e gestão da assistência em saúde, quanto para a
atenção integral. Destaca-se a importância de uma abordagem em rede que possa atender às
demandas específicas dos usuários com obesidade nos serviços de saúde.
Obesidade, Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Políticas Públicas em Saúde.
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Abstract
The study analyzed the implications of different approaches to obesity and Chronic NonCommunicable Diseases (NCDs), in SUS policies and in Primary Care (AB) in municipalities
in the State of Rio de Janeiro (ERJ), for the management and comprehensive care in between
2014 and 2018. It was based on document analysis methods, semi-structured interviews, focus
groups, electronic forms and telephone interviews, with health managers and professionals, and
on the following analysis dimensions: approach to obesity and its relationship with DCNT;
implications for management and comprehensive health care. The approach of obesity as a
disease favors early treatment, enhances the construction of specific government instruments
and highlights the distinctions in relation to other NCDs, already given by the body visibility
of overweight. On the other hand, it can reinforce the stigmatization of the obese individual and
the constraints experienced in the trajectory of care in health services. The approach to obesity
as a risk factor, despite being identified in the statements, was little problematized and treated
as a specific object of the actions in AB. It may be related to the lower contribution of resources
to treat obesity in BA when compared to NCDs. Understanding how obesity is addressed in
NCD policies has contributed to identifying challenges for both the organization and
management of health care, as well as comprehensive care. The importance of a network
approach that can meet the specific demands of users with obesity in health services is
highlighted.

Obesity, Chronic Non-Communicable Diseases, Public Health Policies.
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Introdução
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) ocupam lugar de destaque no quadro
de morbimortalidade, com elevado número de mortes prematuras, prejuízo na qualidade de
vida, produção de incapacidades e impacto econômico para famílias e para o Sistema Único de
Saúde (SUS). Caracterizam-se pela complexidade dos fatores condicionantes, pela longa
duração e progressão lenta, sendo incluídos nessa classificação diferentes tipos de câncer,
diabetes mellitus, obesidade, doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas1.
As diversas interações biológicas, ambientais e sociais configuram um cenário
multidimensional para explicar os fatores de risco e proteção relacionados com as DCNT, que
demandam estratégias integradas e sustentáveis de prevenção e controle. Os organismos
internacionais e o governo brasileiro destacam a necessidade de investimento nos chamados
fatores de risco (FR) modificáveis das DCNT, quais sejam; tabagismo, inatividade física,
alimentação inadequada, obesidade, dislipidemia e consumo de álcool.1,2, 3
A obesidade é simultaneamente considerada como uma doença crônica e como FR
modificável para as demais DCNT. O excesso de peso (sobrepeso e obesidade) já atinge mais
da metade da população brasileira e afeta, com magnitude variada, todas as faixas etárias e
classes sociais, 4,5,6 sendo considerado um problema de saúde pública que tem demandado
políticas específicas. No entanto, diferentes concepções e abordagens sobre a obesidade podem
ser identificadas nos documentos de governo e justificam estratégias de intervenção distintas
que podem se diferenciar pelo tipo de condicionante afetado, pelos setores e áreas técnicas
envolvidas, pelos profissionais e recursos demandados e por maior ou menor responsabilização
individual7.
As iniciativas do governo brasileiro, embora tenham se intensificado nos últimos anos
com a criação de um sistema de vigilância de DCNT, com o lançamento de planos de ação com
metas específicas e monitoramento dos FR, ainda não são capazes de superar os desafios
enfrentados no SUS, especialmente no atual contexto de cortes no financiamento da saúde8. A
múltipla determinação das DCNT e sua complexa interação com a obesidade vêm desafiando
tanto a organização e a gestão da assistência em saúde, quanto a atenção e o cuidado integral a
saúde, uma vez que impõem a abordagem em rede que atenda as demandas e especificidades
dos usuários dos serviços de saúde que apresentam quadros simultâneos de DCNT e obesidade
ou apenas uma das condições9,10.
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Nesse contexto, o Ministério da Saúde (MS) vem propondo um conjunto de políticas e
instrumentos de governo que visam apoiar gestores e profissionais de saúde dos estados e
municípios na organização da rede de atenção à saúde (RAS) das pessoas com DCNT, que
estabelecem diretrizes para a organização de linhas de cuidado, como, por exemplo, a linha de
cuidado do sobrepeso e obesidade (LCO), que define ações, fluxos de atendimento e critérios
terapêuticos que consideram a relação entre DCNT e obesidade

9,11

. Assim, o estudo analisou

as implicações da abordagem da obesidade e DCNT para a gestão das ações e para atenção
integral em saúde, configurada nas políticas do SUS e nas áreas técnicas de gestão da Atenção
Básica (AB) e Alimentação e Nutrição (ATAN) em municípios do Estado do Rio de Janeiro
(ERJ).

Métodos
Trata-se de um estudo transversal de análise qualitativa de políticas públicas

12

,

desenvolvido por meio de diferentes métodos de coleta de dados, que integra uma pesquisa que
mapeou e analisou as ações de prevenção e controle da obesidade nos 92 municípios do ERJ
entre 2014-2018. Para efeitos dessa análise foram utilizadas as seguintes fontes de informação
e métodos de pesquisa:
(1) análise documental de políticas nacionais, estaduais e municipais - foram analisados
todos os documentos do MS especialmente voltados para as DCNT e para a obesidade,
produzidos

nos

últimos

13

anos

disponíveis

no

site

eletrônico

do

MS

(http://portalsaude.saude.gov.br/)9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23(Quadro1).
(2) entrevistas semiestruturadas com cinco apoiadores regionais da AB, oito
referências regionais das ATAN, duas coordenadoras da ATAN de um dos municípios que
participaram ativamente no processo de construção da LCO Regional.
(3) entrevistas telefônicas com 20 referências municipais da ATAN.
(4) grupos focais com referências municipais da ATAN e profissionais de saúde das nove
regiões de saúde do ERJ (55 participantes), com apoiadores regionais da AB (oito participantes)
e com Interlocutores da Vigilância de DCNT da Secretaria de Estado de Saúde (28 profissionais
de saúde-médicos, nutricionistas, psicólogos e enfermeiros que atuam nos setores municipais
de vigilância epidemiológica, controle do tabagismo, hipertensão e diabetes, ATAN, e nas
unidades de saúde);
(5) aplicação do formulário online (FORMSUS – instrumento facilitador da articulação
entre a gestão estadual e os gestores municipais de saúde), com 16 referências municipais de
ATAN (Quadro 2).
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A análise incluiu todas as fontes descritas acima com o recorte temático sobre o objeto
específico da abordagem da obesidade na relação com as DCNT e as implicações para a gestão
das ações e para atenção integral em saúde. O material discursivo produzido a partir do conjunto
de depoimentos de gestores e profissionais de saúde foi analisado por meio da leitura
exploratória, identificação de enunciados, abordagens sobre a obesidade, instrumentos de
gestão referenciados e dos procedimentos relacionados à atenção integral a saúde.
A análise de todas as fontes de informação, incluindo os documentos de governo, foi
orientada pelas seguintes dimensões e respectivas categorias pré-definidas: (1) abordagem da
obesidade e sua relação com as DCNT; (2) implicações para a gestão das ações em saúde
(obesidade como objeto da política , instrumentos de gestão, recursos) e (3) implicações para a
atenção integral em saúde (instrumentos orientadores, diagnóstico e fluxos, concepção dos
profissionais, abordagem terapêutica)24.
Quanto aos aspectos éticos o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do
Hospital Antônio Pedro – Parecer CEP 508.687 de 09\01\2014 – CAE 22822413.0.0000.5243.

Resultados e Discussão

Abordagem da obesidade e a relação com as DCNT
Os depoimentos dos gestores da AB e das ATAN dos municípios apontam que o tema da
obesidade raramente foi pautado de modo central nos espaços políticos e de gestão
descentralizada e regionalizada da AB do ERJ, especialmente na primeira fase da pesquisa
(2014-2015).

Os temas priorizados nos Grupos de Trabalho (GT) da AB são aqueles

estabelecidos nos instrumentos de cofinanciamento estadual, como as ações de prevenção e
controle da Diabetes e Hipertensão, o Cuidado Materno Infantil, a Mortalidade Infantil, a Sífilis
Congênita e as internações sensíveis a AB. Isto reforça o papel indutor e orientador do governo
federal e/ou estadual no planejamento municipal de ações, com base nos indicadores pactuados
nos instrumentos de gestão e estruturas organizativas do SUS referentes aos temas que são
objeto dos pactos interfederativos e que implicam em repasse de recursos para os municípios.
“Especificamente um trabalho falando de discussão de portarias, de linhas de cuidado, não foi
feito ainda. Parece que eles têm tantos problemas mais urgentes como a mortalidade infantil,
sífilis congênita, que não trouxeram a obesidade nem como demanda nem como divulgação
dos trabalhos.” (Apoiador da AB). No entanto, o tema da obesidade é discutido quando as
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equipes das ATAN pautam a temática nos GT da AB, segundo relato do Apoiador Regional das
regiões Metropolitana II e Baixada Litorânea.
Em âmbito estadual, o Plano estadual de ações estratégicas para o enfrentamento das
DCNT, aliado a LCO, se destaca como mecanismo potencial de indução para o planejamento
local de ações de enfrentamento da obesidade porque prevê metas e indicadores relacionados
com o tema para o período de 2013 até 20229,17. No eixo II do Plano estadual de ações
estratégicas para o enfrentamento das DCNT – referente à Promoção da Saúde destaca-se um
dos objetivos específicos que é “desenvolver e articular ações para prevenção e controle da
obesidade, em cumprimento ao Plano Nacional de Prevenção e Controle da Obesidade”. No
entanto, a discussão com os municípios ainda está em curso17.
A publicação da LCO e dos demais instrumentos de governo específicos sobre RAS 9,10,11,
associada a um movimento do MS e do ERJ no sentido de induzir que a questão da obesidade
fosse pautada no planejamento das ações municipais, contribuiu para que progressivamente o
tema ocupasse um lugar mais relevante nos espaços institucionais da AB em âmbito regional e
municipal. Destaca-se, por exemplo, a inclusão do debate sobre obesidade nas semanas de
mobilização do Programa Saúde na Escola (PSE) e nas Jornadas Estaduais de Alimentação e
Nutrição desde 2016 (Quadro 3) e nas reuniões periódicas realizadas com os coordenadores
regionais da ATAN de todo o ERJ.
As entrevistas e grupos focais realizados na primeira fase da pesquisa (2014-2015)
indicaram que a apropriação dos gestores sobre as normativas que estabelecem a LCO 9,15 ainda
era incipiente naquela ocasião, tanto na AB quanto nas ATAN. Na conjuntura subsequente
(2016-2017) houve uma maior apropriação dos instrumentos de governo referentes ao tema e
identificou-se um movimento das ATAN de alguns municípios do ERJ para implantação da
LCO regional, especialmente Macaé e os municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã,
todos da região Norte.
Nos documentos analisados a obesidade é tratada como DCNT10,11,13,14,15como FR
16,17,20,21,22

ou ainda como simultaneamente uma doença e um FR para outras doenças do grupo

das DCNT como a hipertensão e o diabetes 9,18,19,23 e, ainda, como manifestação de insegurança
alimentar9. Nos documentos destinados aos gestores

10,11,13,14,15

doença, e os destinados aos profissionais de saúde

prevalece a abordagem como

18,19,20,21,22

reforçam a perspectiva da

obesidade como um FR (Quadro 1).
A obesidade compreendida como uma doença, e até como epidemia, pode por um lado,
favorecer a construção de instrumentos de gestão específicos de governo 9,10,11 e, por outro,
instituir normativas como as que vêm sendo produzidas nos últimos sete anos. Contudo, o
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envolvimento de outros setores com a temática e o aporte de recursos específicos ainda é
incipiente. Em âmbito municipal, a temática da obesidade vem sendo abordada nas ATAN,
mas, na maioria dos municípios, esse setor conta com uma equipe reduzida, o que pode
dificultar o desenvolvimento das ações preconizadas pelo MS e limitar a capilarização do tema
na AB.
Por outro lado, no que se refere à dimensão da atenção integral à saúde, a caracterização
da obesidade como uma doença específica pode afetar a prática profissional e o cotidiano de
vida dos usuários de diversas formas. Os profissionais de saúde podem se apropriar do discurso
da doença para mobilizar a adesão dos usuários aos processos terapêuticos baseados em
modelos assistenciais mais prescritivos e biomédicos e assim justificar um conjunto de
intervenções, inclusive medicamentosas, cirúrgicas ou, ainda, restrições dietéticas9 (Quadro 4).
De outro modo, abordar a obesidade “apenas” como um FR para outras doenças pode
não ser suficiente, na visão dos profissionais, para o envolvimento mais sistemático e
“comprometido” dos usuários com o processo terapêutico. A abordagem da obesidade com uma
dimensão do risco para tantas outras doenças pode implicar em maior grau de responsabilização
do indivíduo, sobretudo, porque a perspectiva de mudança recai, em geral, sobre o
comportamento individual e seu impacto na redução dos riscos de morbimortalidade (Quadro
4).
Assim, dada a complexidade que envolve a determinação da obesidade, a baixa adesão
aos processos terapêuticos pode tencionar a expectativa do profissional e a do indivíduo. As
mudanças comportamentais não decorrem apenas a partir de “decisões individuais”, embora
sejam fundamentais, mas são fortemente afetadas pelos fatores que constituem as condições
gerais que viabilizam ou não que tais decisões sejam efetivadas no cotidiano de vida26,27.
Com base nas entrevistas e grupos focais, realizados especialmente com profissionais
que atuam na AB, a obesidade figura principalmente como FR, sendo pouco problematizada ou
tratada como objeto específico das ações da AB (Quadro 4). O diagnóstico é quase sempre
vinculado a necessidade de tratamento de outras doenças como diabetes e hipertensão.
Ademais, os procedimentos de agendamento são prioritariamente estabelecidos por meio de
encaminhamento ao nutricionista em razão do monitoramento de risco para outras DCNT.
Portanto, essa perspectiva é coerente com a abordagem que predomina nos documentos mais
específicos e destinados aos profissionais de saúde que lidam diretamente com os usuários do
SUS. Cabe uma reflexão sobre o impacto da relação que se estabeleceu entre obesidade e DCNT
ocasionando certa invisibilidade da obesidade como problema prioritário na AB (Quadro 4).
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Não obstante, deve-se considerar também os critérios e prioridades estabelecidas nos
financiamentos e indicadores de saúde monitorados e considerados para o repasse de recursos
nesse contexto.
Doenças como diabetes e HAS, muito prevalentes e associadas à obesidade, preveem
em sua terapêutica o uso contínuo de medicamentos, que são inclusive, em parte, financiados
pelo SUS. No caso da obesidade, apenas recentemente a cirurgia bariátrica passou a integrar os
procedimentos terapêuticos, recurso este que não vai para a AB e sim para a alta complexidade
(Quadro 4). Cabe destacar que as ações de prevenção da obesidade não integram, na percepção
passada pelas entrevistas, como parte do rol de ações realizadas na AB e nem são valorizadas
como importantes para o enfrentamento da obesidade como doença. O atendimento individual
prevalece sobre às ações coletivas de prevenção quando a obesidade é reconhecida como
doença.
Implicações para a gestão e para atenção integral
As implicações de compreender a obesidade como manifestação de insegurança
alimentar podem ser identificadas em documentos governamentais9 e devem ser ressaltadas,
uma vez que historicamente a insegurança alimentar esteve associada à fome e a quadros de
escassez e a pobreza. Mais recentemente, a discussão da fome oculta e as relações entre
obesidade e pobreza já vêm sendo problematizadas na literatura. A obesidade surge como mais
uma face da desigualdade social no país e está intimamente relacionada com a pobreza28,29. A
perspectiva da Segurança Alimentar Nutricional (SAN) vem contribuindo para enriquecer a
compreensão dos fatores condicionantes da obesidade, fortalecendo a abordagem dos
determinantes sociais de saúde (DSS), entendidos como os fatores sociais, econômicos,
culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais, que influenciam a ocorrência de
problemas de saúde e seus fatores de risco na população30,31. No entanto, desafia o setor saúde
no sentido de intervir de forma articulada com outros setores, sendo que abordagem da
obesidade na ótica da atenção integral à saúde ainda é frágil diante dos limites de articulação
dentro do próprio setor saúde7. Cabe destacar que a LCO se fundamenta simultaneamente na
abordagem da obesidade como FR, condição crônica e manifestação da Insegurança Alimentar
e Nutricional (Quadro 1), ao mesmo tempo em que define como procedimento terapêutico a
cirurgia bariátrica, apontando assim seu enfoque na doença.
A abordagem da obesidade como doença apresenta implicações para gestão em saúde,
considerando os critérios estabelecidos para classificar e definir a elegibilidade para a realização
da cirurgia bariátrica. Simultaneamente, a relação entre as DCNT e a obesidade aparece no
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estabelecimento desses mesmos critérios de elegibilidade, conforme descrito: indivíduos com
IMC50 kg/m², IMC ≥40 kg/m², com ou sem comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico
longitudinal realizado na Atenção Básica e/ou na Atenção Ambulatorial Especializada, por, no
mínimo, dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos, ou, IMC >35 kg/m2 e com
comorbidades, como pessoas com alto risco cardiovascular, diabetes mellitus e/ou hipertensão
arterial sistêmica de difícil controle, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal realizado
por, no mínimo, dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos9,15.
Na perspectiva da atenção integral, a obesidade apresenta especificidades em relação às
outras DCNT, uma vez que, a visibilidade do excesso de peso se manifesta corporalmente, em
distinção as demais DCNT como hipertensão e diabetes. Trata-se de uma condição visível para
todos, inclusive para os profissionais da AB que cuidam desses usuários e que, por vezes, lidam
de forma inadequada com o indivíduo com obesidade. Seus preconceitos podem afetar o
julgamento clínico e dificultar o acesso desses indivíduos aos serviços de saúde, além de
proporcionar um impacto negativo na saúde emocional e colaborar com sua baixa autoestima,
manutenção e/ou ganho de peso32.
O estigma da obesidade não é apenas pela questão da aparência, mas são diferentes
constrangimentos que esses indivíduos enfrentam no cotidiano dos serviços de saúde, como,
por exemplo, a falta de cadeiras e balanças adequadas. Os gestores e profissionais que atuam
nos municípios do RJ indicaram que a falta de equipamentos adequados para acolher o
indivíduo obeso é uma realidade vivenciada no cotidiano da RAS. “A dificuldade era só
equipamento, que como eu vou fazer um centro de obesidade com uma balança que não pesa
uma pessoa com mais de 200 Kg? Entendeu? Não tem como, eu preciso de alguns equipamentos
... Então assim, essa é a nossa dificuldade.” (Gestor da ATAN de um município – Entrevista
telefônica)
O fato da obesidade se expressar no corpo de forma distinta de outras DCNT e demandar
equipamentos e contextos físicos adequados, incluindo mobiliário e estrutura do espaço físico,
tem implicações específicas, quando comparadas as demais DCNT, tanto para a atenção integral
em saúde quanto para a gestão dos processos e serviços de saúde (Quadro 4). Os profissionais
precisam lidar com seus próprios preconceitos, compreender a interação complexa entre os
diferentes fatores condicionantes (econômicos, sociais, biológicos, dentre outros) e saber
construir um processo terapêutico adequado para cada indivíduo, aspecto fundamental para
adesão ao tratamento da obesidade e para o “sucesso” do tratamento32.
As ações terapêuticas propostas na área de saúde são histórica e fortemente marcadas
pela perspectiva biomédica individualizante, relacionadas à mobilização de esforço pessoal e a
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associação da obesidade com a falta de vontade e motivação33. A frustração profissional em
relação ao insucesso terapêutico é destacada pelos depoentes, sendo que este é, por vezes,
atribuído aos indivíduos obesos, ainda que diversos profissionais indiquem que não se sintam
preparados para tratá-los, depoimento apontado no grupo focal de interlocutores de DCNT.
Nem todos os profissionais consideram que a obesidade faz parte do seu domínio de ação,
depositando a responsabilidade do desenvolvimento e tratamento nos próprios obesos34. A
ausência de conhecimentos adequados pode dar origem a uma visão do aconselhamento como
algo difícil de concretizar, associado a dificuldades na abordagem sobre perda de peso, baixas
expectativas quanto a resultados bem-sucedidos e crenças de ineficácia perante alguns dos
tratamentos existentes34. Teixeira et al (2012) apontam que quanto maior o conhecimento dos
profissionais acerca da obesidade, menores são as atitudes negativas, as dificuldades em abordar
problemas, a frustração em lidar com essa questão, e maior é a crença na eficácia dos
tratamentos e na expectativa de sucesso de perda de peso.
Como dito anteriormente, a apropriação dos gestores, tanto no âmbito da AB quanto da
ATAN, sobre as normativas que estabelecem a LCO 9,15 ainda era incipiente, especialmente na
primeira fase do estudo. O fortalecimento do debate sobre o tema vem contribuindo para que
os gestores municipais que atuam no planejamento central de governo, principalmente aqueles
que já desencadearam um processo de construção da LCO, desenvolvam diagnósticos da RAS
que indiquem as lacunas no fluxo de atendimento, nos mecanismos de referência e contra
referência, na infraestrutura de gestão, bem como outros tipos de desafios que foram
identificados nesse estudo. Dentre eles destaca-se a própria fragilidade de formação dos
profissionais de saúde para lidar de forma adequada com a complexidade da obesidade, questão
que foi reiteradamente indicada nas entrevistas e grupo focal dos interlocutores de DCNT
realizados nas duas fases da pesquisa (2014-2015; 2016-2017). Os relatos de dificuldade de
aceitação e de adesão dos pacientes aos processos terapêuticos, bem como de problemas
relacionados com o retorno dos pacientes as consultas subsequentes ao primeiro atendimento,
foram frequentes.
Na maior parte das vezes os pacientes acessam os serviços de saúde por complicações
relacionadas à obesidade, como doenças cardiovasculares e diabetes. Uma integrante do grupo
focal relatou sua sensação de “angústia por diagnosticar um paciente com obesidade e não
poder fazer nada” o que indica uma sensação de impotência compartilhada por muitos
profissionais.
Essa “sensação de impotência” se reforça quando se constata que o foco de ações para
enfrentamento da obesidade recai principalmente na assistência individualizada e curativa, seja
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por meio de consultas, seja por meio da própria intervenção cirúrgica, uma vez que o
diagnóstico nutricional nem sempre é precoce e o profissional já lida com processo saúde
doença avançado. Algumas ações de promoção da saúde e prevenção da doença indicadas nos
documentos governamentais vêm sendo realizadas e indicadas pelos depoentes na maioria dos
municípios do ERJ, como aquelas desenvolvidas nas escolas, seja por meio do Programa Saúde
na Escola (PSE) ou ainda no âmbito do programa Academia da Saúde, além de ações pontuais
de promoção da alimentação adequada e saudável. No entanto, essas ações não têm sido
suficientes para limitar o avanço na prevalência do sobrepeso e obesidade nos diversos
segmentos populacionais e são os profissionais de saúde que acabam por ter que lidar com
formas de assistência à saúde diferenciadas para enfrentar quadros graves que são de difícil
reversão e que, em muitos casos, demandam terapêuticas medicalizantes.
A discussão sobre as implicações de se considerar a obesidade como fator de risco foi
realizada por Dias et al 2017 que apontam como as vertentes medicalizantes da Promoção da
Saúde, que já vem sendo identificadas na literatura acadêmica, podem contribuir para fortalecer
também uma medicalização do cuidado do indivíduo obeso, transferindo para ele a
responsabilidade de superar a obesidade e no âmbito da gestão e organização dos serviços
privilegiando terapêuticas cirúrgicas e ou medicamentosas (Quadro 4). Tais implicações podem
atender simultaneamente as expectativas de parte dos profissionais que se veem frustrados com
a pouca adesão aos tratamentos focados nas mudanças individuais de longo prazo, as frustações
dos próprios pacientes com os resultados insatisfatórios e os interesses do complexo industrial
da saúde nas soluções mais lucrativas.
Por sua importância global e complexidade, entender como a obesidade é abordada no
âmbito das políticas que tratam de DCNT contribui para compreender os desafios tanto para a
organização e gestão (setores de gestão envolvidos, instrumentos de gestão, recursos) da
assistência em saúde, quanto para a atenção integral (instrumentos orientadores, concepção dos
profissionais envolvidos e abordagem terapêutica), uma vez que aponta a necessidade de uma
abordagem em rede que atenda às demandas e especificidades dos usuários dos serviços de
saúde.

Considerações Finais
Em síntese, a obesidade como problema de saúde pública vem sendo abordada de forma
secundária quando comparada com às demais DCNT, o que tem contribuído para a sua
invisibilidade como objeto de ações específicas na AB. No entanto, a necessidade de
intervenção vem sendo sinalizada em diferentes documentos de governo, o que parece refletir
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em estratégias de indução para gestores, com menor influência para os profissionais que lidam
cotidianamente com o problema, sendo assim problematizada e tratada de maneira insuficiente
na AB. Destaca-se o menor aporte de recursos específicos para o enfrentamento da obesidade
proporcionalmente aos destinados às DCNT na AB.
A obesidade, por se expressar no corpo de forma distinta de outras DCNT, tem
implicações específicas, quando comparadas às demais DCNT, tanto para a atenção integral em
saúde a qual pode levar uma estigmatização do problema, quanto para a gestão dos processos e
serviços de saúde, que demanda uma alocação de recursos necessários para adequação dos
espaços físicos que prestam assistência ao usuário com obesidade.
Tanto no aspecto macro como micropolítico, compreender a abordagem da obesidade e
as implicações para gestão e atenção integral a saúde, contribui para ampliar e refinar o olhar
dos gestores e profissionais de saúde para seu tratamento, para melhor organizar a RAS e
garantir a atenção integral aos usuários com obesidade. Diante da complexidade do problema,
é importante reconhecer os limites de atuação do setor saúde no enfrentamento dos
condicionantes socioambientais da obesidade, e avançar na construção de diálogos e práticas
interdisciplinares e intersetoriais que ampliem a compressão sobre os fatores sociais,
econômicos, culturais, psicológicos e comportamentais que condicionam o avanço da
obesidade nas sociedades contemporâneas.
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Quadro 1 - Identificação e descrição dos documentos de governo, segundo seus objetivos e
abordagem da obesidade predominante.
DOCUMENTOS

PNAN -201213
PnaPS - 200614
Portaria nº 425 - 2013 15
Portaria nº 424 – 20139

Portaria nº 483- 201410

Manual Instrutivo de
Organização Regional da
LCO – 201411
Plano Nacional de açõesDCNT - 2011-202216

Plano Estadual de ações
DCNT no RJ
2013-202217

Cadernos de Atenção
Básica nº12 Obesidade 18
Cadernos de Atenção
Básica nº 27 – NASF19
Cadernos de Atenção
Básica nº 35 – DCNT20
Cadernos de Atenção
Básica nº 36 - Diabetes
mellitus21
Cadernos de Atenção
Básica nº37 – HAS 22
Cadernos de Atenção
Básica nº38 – Obesidade23

OBJETIVO CENTRAL

ABORDAGEM DA OBESIDADE
DCNT
FATOR DE
IAN
RISCO

DESTINADO AOS GESTORES
Melhorar as condições de alimentação, nutrição X
e saúde
Promover a qualidade de vida e reduzir X
vulnerabilidade e riscos à saúde
Estabelece regulamento técnico, normas e X
critérios para Alta Complexidade ao Indivíduo
com Obesidade.
Diretrizes para a organização da prevenção e do X
tratamento do sobrepeso e obesidade como linha
de cuidado da RAS das Pessoas com Doenças
Crônicas.
Redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas X
com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes
para a organização das suas linhas de cuidado
Apoiar os gestores na organização da LC da X
obesidade como parte da RAS das Pessoas com
Doenças Crônicas.
Promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas para a prevenção e o
controle das DCNT.

Diretrizes, objetivos, ações, metas e indicadores
para ações de vigilância e prevenção para o
enfrentamento das DCNTs no Rio de Janeiro

-

DESTINADO AOS PROFISSINAIS DE SAÚDE
Subsidiar os profissionais de saúde da atenção X
básica da rede SUS, com ênfase no manejo
alimentar e nutricional.
Diretrizes para a atuação do NASF
X

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

-

X

-

X

-

X

-

Diretrizes para a organização do cuidado e do
apoio ao autocuidado.

-

X

-

Auxiliar os profissionais de saúde da AB que
atuam no acompanhamento do diabetes mellitus.

-

X

-

Auxiliar os profissionais de saúde da AB que
atuam no acompanhamento da HAS

-

X

-

X

X

-

Subsidiar os profissionais de Saúde para o
cuidado integral da obesidade, com ênfase no
manejo alimentar e nutricional.
PNAN-Política Nacional de Alimentação e Nutrição
PNaPS-Política Nacional de Promoção da Saúde
IAN- Insegurança Alimentar e Nutricional

47

Quadro 2 - Quadro Síntese dos métodos de construção dos dados para análise dos
Modelos de Assistência ao indivíduo com obesidade na atenção básica em saúde no
Estado do Rio de Janeiro (2014-2018).
Dados Primários

Entrevistas
Semiestruturadas°

●
●
●

Grupos Focais°
●
●

5 entrevistas com apoiadores regionais da AB;
8 entrevistas com referências regionais da Área Técnica de
Alimentação e Nutrição (ATAN);
1 referência de ATAN de município que iniciou processo de
implementação de ações de prevenção e controle da
obesidade na perspectiva da RAS;
55 participantes, incluindo:

●

16 referências municipais da ATAN;

Entrevistas Telefônicas°

●

20 referências municipais da ATAN;

●

Análise Documental
de políticas nacionais,
estaduais e municipais
.

Referências municipais da ATAN;
Profissionais de saúde de nove regiões de saúde do Estado

Formulário FormSUS°

Roda de Conversa*

Dados Secundários

Integrantes da ATAN estadual

●
●

8 apoiadores regionais da Atenção Básica;
3 grupos focais com Interlocutores da Vigilância de Doenças
Crônicas da SES do RJ (28 participantes incluindo médicos,
nutricionistas, psicólogos e enfermeiros que atuam nos
setores municipais de vigilância epidemiológica, controle do
tabagismo, hipertensão e diabetes, ATAN, e nas unidades de
saúde);
Entrevistas*
● 2 referências de ATAN de municípios em processo de
construção de ações de prevenção e controle da obesidade
na perspectiva da RAS;
Legenda: ° 1ª etapa (2014-2016) * 2ª etapa (2016-2018)
Grupos Focais*

Quadro 3 - Síntese dos eventos que abordaram a temática da obesidade nas semanas de
mobilização do programa saúde na escola nas jornadas de alimentação e nutrição da
Secretaria Estadual de Saúde do RJ no período de 2012 a 2018.
ÁREA TÉCNICA/EVENTO
Programa Saúde na Escola
(PSE) / Semana de Mobilização
do Programa Saúde na Escola

Área Técnica de Alimentação e
Nutrição (ATAN) - RJ/Jornada
Estadual de Alimentação e
Nutrição

TEMÁTICA
“Prevenção da Obesidade na infância e adolescência”

ANO
2012

“Prevenção da Obesidade e o cuidado Ocular”

2013

“Enfrentamento ao excesso de peso e obesidade infantil e a
importância da utilização da caderneta de Saúde da
Criança”

2018

“Trajetória da obesidade em 15 anos de jornada/ Carências
nutricionais na obesidade /O indivíduo obeso cardiopata na
Atenção Especializada do SUS”

2016

“Possibilidades e Desafios na Saúde Pública: Obesidade na
prevenção, tratamento e ações de enfrentamento /
Organização do Cuidado da Pessoa com Obesidade”

2017
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“Práticas de promoção da saúde e prevenção das Doenças
Crônicas não Transmissíveis (DCNTs): a influência da
alimentação inadequada como fator de risco”

2018

Quadro 4 - Síntese dos resultados da análise da abordagem da obesidade nas políticas do SUS e
na AB em municípios do Estado do Rio de Janeiro (2014-2018) por dimensões e categorias de
análise.
Obesidade como objeto da
política
A obesidade é abordada como
fator de risco para DCNT nos
diferentes setores da AB.

Abordagem da Obesidade: Fator de Risco para DCNT
Implicação para gestão
Instrumentos
Recursos
de gestão
Os instrumentos de gestão Não há recurso específico para obesidade exceto o Fundo
referentes às DCNT não de Ações de Alimentação e Nutrição (FAN), que são
enfatizam ações e protocolos proporcionalmente menores do que os recursos específicos
específicos para a obesidade, para DCNT, ainda que várias ações financiadas possam
ainda que abordem metas indiretamente afetar o problema da obesidade.
relativas ao problema.
Principais Instrumentos:
Plano Estadual de ações
DCNT no RJ –2013-2022
Plano Nacional de ações
DCNT - 2011-2022

Instrumentos orientadores

Cadernos de atenção básica nº
35 - DCNT
Cadernos de atenção básica nº
36 - Diabetes Mellitus
Cadernos de atenção básica nº
37 – HAS
São
voltados
para
profissionais e abordam a
obesidade como fator de risco.

Abordagem da Obesidade: Fator de Risco para DCNT
Implicação para Atenção Integral
Diagnóstico/Fluxos
Concepção dos Profissionais

Os instrumentos apontam
rastreamento e diagnóstico
HAS/DM/Estado Nutricional,
bem como as Linhas de
cuidado DM/HAS.
No entanto, o fluxograma com
orientações sobre consultas
(médica,
odontológica
e
enfermagem), atividade física
e abordagem nutricional é
detalhado no que se refere a
orientação nutricional, mas
não
incluiu
atendimento
específico com o nutricionista.

Os médicos e enfermeiros que
atuam na rede de saúde e os
gestores da AB e da Vigilância
em saúde, em geral abordam a
obesidade como Fator de Risco
para DCNT. Os nutricionistas e
ATAN abordam a obesidade
predominantemente
como
doença.
Os instrumentos sobre DCNT
voltados para profissionais
apontam a necessidade de
equipe multiprofissional, no
entanto
indicam
como
protagonistas do tratamento das
DCNT
os
médicos, os
enfermeiros e dentistas. O
Nutricionista e o Educador
Físico aparecem como apoio
matricial.

Abordagem da Obesidade como DCNT
Implicação para gestão

Abordagem
Terapêutica
(Instrumentos
orientadores
e
profissionais
entrevistados)
Abordar a obesidade
apenas como fator de
risco para DCNT
dificulta
uma
terapêutica adequada a
complexidade
do
problema.
A
abordagem
terapêutica
pode
priorizar as pessoas
que tem DCNT e
obesidade associadas
e
favorecer
um
diagnóstico tardio dos
indivíduos
com
obesidade sem DCNT.
Dificuldade na adesão
a terapêuticas quando
há controle clínico das
demais DCNT.
Pode favorecer maior
responsabilização do
indivíduo – foco
prioritário
nas
mudanças
comportamentais.
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Obesidade como objeto da
política
No âmbito da AB o único
setor que trata a obesidade
como questão prioritária e
específica é a ATAN
A Atenção Hospitalar também
assume a obesidade como
doença e é responsável pelos
procedimentos cirúrgicos.

Instrumentos de gestão
Políticas (PNAN, PnaPS)
Portarias (424, 425, 483) ,
Manual
instrutivo
de
organização da LCO são
normativas que abordam a
obesidade como DCNT e
apoiam
os
gestores
estabelecendo diretrizes para
organização da linha de
cuidado das DCNT.

Recursos
Os municípios de médio e grande porte têm acesso ao
Fundo de Ações de Alimentação e Nutrição (FAN), gerido
pela ATAN, prevê aplicação em ações de enfrentamento
da obesidade.
Há um aporte específico para tratamento da obesidade
relacionado aos procedimentos cirúrgicos
A abordagem como doença pode favorecer a necessidade
de adequar a estrutura física dos espaços que prestam
assistência ao usuário com obesidade (necessidade de
balança e cadeiras adequadas).

Abordagem da Obesidade como DCNT
Implicação para atenção integral
Instrumentos orientadores

Diagnóstico/Fluxos

Concepção dos Profissionais

Cadernos de atenção básica
nº12 - Obesidade,

A abordagem da obesidade
como doença subsidia a
organização de uma linha de
cuidado específica, a LCO e
de um
fluxograma descritivo de
atividades para atenção à
Saúde, segundo classificação
do IMC na Atenção Básica e
nos demais pontos da RAS.

A abordagem da obesidade como
doença favorece a importância
do atendimento
multiprofissional devido a
complexidade causal. Além
disso, ressalta a relevância do
apoio matricial por meio de uma
equipe interdisciplinar no NASF.

Cadernos de atenção básica
nº 27- NASF,
Cadernos de atenção básica
nº 38 – Obesidade
São
voltados
para
profissionais e abordam a
obesidade como DCNT e
Fator de risco para DCNT ao
mesmo tempo.

Possibilita
também
a
elaboração e execução de
Protocolos
clínicos
específicos.

O Nutricionista assume posição
de protagonista no tratamento
dietoterápico.
Essa perspectiva
destaca a
relevância do trabalho integrado
entre Equipe da Atenção Básica e
da Atenção Especializada (média
e alta complexidade

Abordagem
Terapêutica
(Instrumentos
orientadores
e
profissionais
entrevistados)
Estigmatização
da
obesidade
por
apresentar
especificidades e se
manifestar
corporalmente
de
forma diferente em
relação as outras
DCNT.
Abordagem
como
DCNT pode reforçar
a necessidade de
adequação
dos
espaços físicos e
recursos terapêuticos
existentes.
Pode
também favorecer a
construção
de
processos
terapêuticos baseados
em
modelos
assistenciais
mais
prescritivos
e
biomédicos,
tais
como intervenções
medicamentosas,
cirúrgicas
ou
dietéticas.
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SEÇÃO II - Caracterização da Atenção Básica (AB) no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) no município de Niterói.
A AB é aqui compreendida pelo conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico,
o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de
desenvolver a atenção integral, segundo princípios do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2012a). Portanto, sua organização é orientada pela integralidade como princípio estruturante
das ações, conforme um dos sentidos possíveis para sua compreensão (MATTOS, 2001).
Desde a década de 1990 o país vem instituindo dispositivos normativos com vistas a
fortalecer a AB buscando garantir a centralidade da Estratégia Saúde da Família (ESF), ampliar
a cobertura, prover cuidados integrais e desenvolver a promoção da saúde, configurando-se
como porta de entrada principal do usuário no SUS e eixo de coordenação do cuidado e de
ordenação da Rede de Atenção à Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).
No entanto, é necessário considerar a recente mudança no modelo de financiamento e
organização da atenção básica (BRASIL, 2019a). Até 2019 o financiamento do Piso da Atenção
Básica era baseado na lógica per capita (valor per capita multiplicado pela população residente
do município) e por adesão a estratégias e programas de saúde. Com a mudança, o repasse do
recurso financeiro será levado em consideração os seguintes componentes: captação
ponderada1, o desempenho de indicadores e adesão a programas e ações estratégicos2. De
acordo com Ministério da Saúde em 2020 serão monitorados 7 indicadores no âmbito da saúde
da mulher (cobertura de exame citopatológico), gestantes (proporção de gestantes com no
mínimo de seis consultas pré-natais, proporção de gestantes com realização de exames para
sífilis e HIV, proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado) saúde da criança
(cobertura vacinal de poliomelite inativada e de pentavalente), doenças crônicas (percentual de
pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre, percentual de usuários com

1

Captação ponderada é um tipo de repasse calculado com base no número de usuários cadastrados e sob
responsabilidade das equipes de Saúde da Família ou equipes de atenção básica credenciadas. Ela considera
fatores de ajuste como a vulnerabilidade socioeconômica, o perfil de idade e a classificação rural-urbana do
município Fonte: (BRASIL,2019a).
2
Ministério da Saúde inclui os seguintes programas e ações estratégicos: Programa Saúde na Hora; Programas de
apoio a Informatização; Formação e residência médica e multiprofissional; Equipe Saúde Bucal; Unidade
Odontológica Móvel (UOM); Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); Laboratório de Prótese Dentária;;
Programa Saúde na Escola; Academia de saúde; Equipe Consultório na Rua; Equipes de Saúde da Família
Ribeirinha; UBS Fluviais; Microscopista; Equipe de Atenção Básica Prisional; Custeio para o ente federativo
responsável pela gestão das ações de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Situação de Privação de
Liberdade Fonte: (BRASIL,2019 a).

51

diabetes com solicitação de hemoglobina glicada). Em 2021 e 2022 serão definidos após
monitoramento, avaliação e pactuação tripartite durante o ano de 2020, contemplarão as
seguintes ações estratégicas: ações multiprofissionais no âmbito da atenção básica à saúde;
ações no cuidado puerperal; ações de puericultura (crianças até 12 meses); ações relacionadas
ao HIV; ações relacionadas ao cuidado de pessoas com tuberculose; ações odontológicas; ações
relacionadas às hepatites; ações em saúde mental; ações relacionadas ao câncer de mama;
Indicadores Globais de avaliação da qualidade assistencial e experiência do paciente com
reconhecimento e validação internacional e nacional, como o Primary Care Assessment Tool
(PCATool - Instrumento de Avaliação da Atenção Básica), o Patient-Doctor Relationship
Questionnaire (PDRQ-9 - Questionário de Avaliação da Relação Médico-Paciente) e o Net
Promoter Score (NPS - Escala de Satisfação do Usuário) (BRASIL,2019b). O monitoramento
de indicadores será feito a cada 4 meses e o repasse do recurso mensalmente, a partir de
setembro de 2020 (BRASIL,2019b). Tal mudança pode afetar as prioridades em saúde, o
modelo de atenção em curso e o financiamento da AB em todo o país, e seu potencial impacto
nas condições institucionais para a organização da atenção e oferta de serviços aos usuários
com sobrepeso e obesidade merece ser melhor compreendido.
A organização da atenção básica é um importante aspecto institucional para estruturação
da rede de atenção a pessoas com doenças crônicas e consequentemente para a construção da
linha de cuidado regional para usuários com sobrepeso e obesidade. Desse modo, uma das
etapas iniciais da pesquisa é orientada para a identificação das estruturas institucionais e
organizacionais da rede de atenção básica ofertada pelo município estudado.
O município de Niterói possui particularidades históricas no processo de organização
da sua rede de AB, compôs as primeiras experiências locais brasileiras que iniciaram a
edificação da então atenção primária no Brasil, teve como referência o modelo cubano de
médicos de família que resultou a implementação do Programa Médico de Família (PMF) em
1992 (HUBNER, FRANCO, 2007; MENDES et al, 2018). Tal pioneirismo pode ter afetado a
transição do município para o modelo instituído nacionalmente, uma vez que Niterói, embora
esteja promovendo mudanças substantivas na organização da AB, permanece com um desenho
diferenciado daquele proposto pelo Ministério da Saúde (DIAS, 2016).
O Plano Municipal de Saúde (2018 – 2021) aponta que a Rede de Atenção Básica à
Saúde de Niterói está organizada de forma regionalizada e hierarquizada, sendo constituída por:
40 Unidades de Saúde da Família (USF), 05 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 07 Policlínicas
Regionais, 02 Policlínicas de Especialidades e os departamentos administrativos que envolvem
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a gestão. Desde a construção do último Plano, de acordo com as entrevistas com gestores da
AB, a estrutura da atenção básica sofreu transformações e se constitui atualmente da seguinte
forma: 42 Unidades de Saúde da Família, 04 Unidades Básicas de Saúde, 08 Policlínicas
Regionais e 02 Policlínicas de Especialidade, conforme figura 1. O território da cidade
encontra-se dividido em sete regionais, conforme figura 2. As policlínicas Regionais são
ordenadoras do território, sendo responsáveis pelo atendimento dos usuários das Unidades
Básicas e PMF nas especialidades que possui.

Figura 1- Organograma da Atenção Básica de Niterói em 2018

VIPACAF - Vice-Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família (Coordenação da Atenção Básica)
DEVIG - Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental e Controle de Zoonoses
DEADM – Departamento de Administração
COVIG - Coordenação de Vigilância em Saúde
DESUM – Departamento de Supervisão Técnico-Metodológica
NEPP – Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa
CPMF – Coordenação do Programa Médico de Família
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Figura 2 -Mapa da Rede Municipal de Saúde de Niterói.

Fonte: PMF do município.

O Departamento de Supervisão Técnico Metodológica é um departamento
administrativo que possui como função planejar, implementar e monitorar as ações de saúde
desenvolvidas pelos Programas e linhas de cuidado preconizados pelo Ministério da Saúde,
bem como supervisionar e dar suporte por meio de capacitações às unidades de saúde da rede
de Atenção Básica. O desempenho do departamento é realizado por meio de 16 coordenações
(Figura 3) que atuam com os programas de saúde e linhas de cuidado do Ministério da Saúde.
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Figura 3 - Estrutura do Departamento de Supervisão Técnico Metodológica

Áreas Técnicas

DESUM – Departamento de Supervisão Técnico-Metodológica
Coordenação da Área Técnica de Alimentação e Nutrição
Coordenação das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
Coordenação do Programa Saúde na Escola
Coordenação do Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher
Coordenação do Programa de Atenção Integral a Saúde da Criança e do
Adolescente
Coordenação do Programa Saúde do Idoso
Coordenação da Saúde do Homem
Coordenação de Fisioterapia
Coordenação de Fonoaudiologia
Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde
Coordenação LGBTI
Coordenação de Saúde Bucal
Coordenação de Prevenção e Combate à Violência
Coordenação do Programa de Tabagismo
Coordenação do Programa de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional

Coordenação do Núcleo de Informação
Fonte: Elaboração da autora 2019
De acordo com o Plano Municipal de Saúde (2018-2021), a ESF/PMF (em transição)
proporciona assistência primária integral à população que vive em áreas de risco ambiental e
social com cobertura de 198.957 pessoas cadastradas, o que corresponde a cerca de 40% da
população total, estimada em 497.883 habitantes (IBGE, 2016). São 40 unidades, 101 equipes
de saúde da família, 17 equipes de saúde bucal (FMS- NITERÓI, 2017). Atualmente, segundo
entrevistas realizadas com os gestores do PMF, o município possui 42 módulos de médicos de
família, 110 equipes de saúde da família e 26 equipes de saúde bucal. As unidades de PMF são
localizadas em áreas de alta vulnerabilidade social, possuindo uma cobertura média de 43% em
relação a população total de Niterói, e dessas áreas com alta vulnerabilidade social a cobertura
fica em torno 90%.
Desde a implantação do PMF o município adotou a concepção de um Grupo Básico de
Trabalho (GBT) composto por um coordenador e uma equipe de supervisão responsáveis por
um território definido onde estão instalados os módulos (unidades de saúde da família do PMF),
atendendo ao princípio de regionalização estão vinculados a uma Policlínica Regional de
Referência. Os módulos do PMF e UBS se constituem na principal porta de entrada do sistema
de saúde do município, ordenadora das ações de saúde no sentido da assistência integral,
conforme os princípios e diretrizes preconizadas pelo SUS (FMS- NITERÓI, 2017).
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Faz parte das equipes de Saúde da Família, intimamente ligado à AB, o Consultório na
Rua, implantado em Niterói em 2014 como estratégia de atendimento à população vivendo em
situação de rua, o que se constitui em mais uma ferramenta do cuidado em saúde no PMF de
Niterói. O Consultório na Rua é um dos componentes da atenção básica na rede de atenção
psicossocial, integrado por equipes multiprofissionais e itinerantes que oferecem atenção
integral a saúde para essa população. Além do cuidado direto, também atuam como
articuladores da rede local, por compartilhar o cuidado de casos extremamente complexos,
implicando assim os atores locais neste cuidado (FMS- NITERÓI, 2017).
Em Niterói a equipe do Consultório na Rua é composta por um médico, um psicólogo,
uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um assistente social, três redutores de danos e um
agente social. Os atendimentos são realizados de forma itinerante em um consultório móvel nos
locais mais frequentados por esses usuários e num consultório fixo localizado na Unidade
Básica do Centro.
O PMF vem sofrendo transformações ao longo do tempo buscando adequação às normas
do Ministério da Saúde e atendendo às necessidades atuais de ampliação da cobertura do serviço
à população de Niterói. No período anterior à 2012 o PMF funcionava com equipes mínimas
compostas por médicos e técnicos de enfermagem e mais recentemente, o PMF incorporou às
equipes, os enfermeiros e os agentes comunitários de saúde. Estes últimos, moradores da área,
são os principais atores responsáveis pela aproximação do usuário ao serviço, pelo
cadastramento destes usuários, pelas visitas domiciliares de rotina e pelas ações de promoção à
saúde, sendo estas também, funções de toda a equipe (FMS- NITERÓI, 2017).
As equipes da ESF/PMF desenvolvem no consultório, no território e na rede de
referência de saúde do município ações de programas preconizados pelo Ministério da Saúde.
A equipe de supervisão atualmente composta por médicos ginecologista obstetra, clínico geral,
pediatra, sanitarista, assistente social, profissional de saúde mental e enfermeiro comparece
regularmente às unidades de saúde para interconsultas, discussão de casos, segunda opinião,
avaliação das necessidades de referenciamento aos níveis de maior complexidade do sistema.
O PMF passou por um momento de reformulação da forma de contratação dos
profissionais, até 2016 realizada pelas associações de moradores (cogestão), após o 2º semestre
de 2017 a Fundação Municipal de Saúde passou a realizar o processo seletivo simplificado para
admissão dos profissionais das equipes da Estratégia de Saúde da Família. Ainda neste período
foram instituídas cinco unidades de NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) na
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classificação NASF 1 incorporando a atual supervisão do PMF e profissionais como
fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais (FMS- NITERÓI, 2017).
Segundo a portaria nº 154 de 2008, o NASF tem como principal objetivo apoiar a
inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços, além de ampliar a abrangência
e o escopo das ações da Atenção Básica, e aumentar a sua resolutividade, reforçando os
processos de territorialização e regionalização em saúde. A composição do NASF prevê uma
equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por diversas categorias de profissionais da
saúde que complementam às equipes que atuam na Atenção Básica. É formada por diferentes
ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira integrada para
dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de saúde da família
(BRASIL, 2008).
A presença de uma equipe multidisciplinar no NASF integrada por nutricionistas,
profissionais de educação física, entre outros, poderia trazer avanços rumo aos princípios da
universalidade, da integralidade, da equidade e da resolutividade da AB (PIMENTEL et al,
2013; MAIS et al, 2015) que são estratégicos para a atenção à saúde na perspectiva de rede e
organização de linhas de cuidado integradas. Neis M. e col. (2012) também verificaram em seu
estudo realizado com profissionais médicos e enfermeiros que atuavam em uma equipe de ESF
em Blumenau – SC, que segundo a percepção desses profissionais, a inserção do profissional
nutricionista na ESF é fundamental para que seja possível avançar na integralidade do cuidado.
A previsão de nutricionista na equipe do NASF tende a potencializar as ações de
alimentação e nutrição, dentre elas aquelas voltadas para prevenção e controle de DCNT, com
especial atenção para obesidade (JAIME, 2011). Além disso, pode contribuir para fortalecer a
promoção da saúde com foco na alimentação saudável, segurança alimentar, cidadania e direito
humano à alimentação adequada (PIMENTEL et al, 2013; GEUS et al, 2011).
Em Niterói, registra-se uma equipe reduzida na atual composição do NASF (Terapeuta
Ocupacional, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo) que pode limitar o processo de organização da
atenção do usuário com excesso de peso e a implementação da linha de cuidado para esses
usuários, pois até a presente data, o município não prevê a presença de Nutricionista e Educador
físico na equipe do NASF. No caso da obesidade o aspecto nutricional e o sedentarismo se
destacam como condicionantes e de modo geral esses profissionais ganham destaque na
construção de arranjos terapêuticos. Fato que foi reiterado por profissionais do PMF quando
apontam a importância desses profissionais como integrantes da equipe do NASF, aspecto que
facilitaria o desenvolvimento de ações de prevenção e controle da obesidade.
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[...] ter nutricionista seria o ideal, importantíssimo, se não tem poderia ter
umas capacitações, duas vezes ao ano ou três vezes, chegar pra orientar
gestante, puérpera, criança, adolescente, idoso, por exemplo: osteoporose,
mulheres com osteoporose, e comunicar com o nutricionista enfim, a gente
não tem, nem sempre aquele médico é preparado, o médico não é preparado
pra isso, existe profissional para isso, que estudou isso, será um sonho né,
vamos ver quem sabe um dia [...] (P8)
[...]para fazer esse trabalho de prevenção, o nutricionista e educador físico na
equipe do NASF trabalham muito junto por exemplo nas atividades de
alongamento nas orientações da área de alimentação, eu acho muito
importante essa equipe ficar mais completa [...] (P5)
[...]eu tento explicar o que é exercício e a pessoa aprender a gerenciar seu
próprio exercício, fica muito vago. Falta uma oferta de mais praças,
profissionais ensinando, educador, falta educador. A participação de um
educador físico seria legal participar da saúde da família [....] (P7)

Atualmente a rede de saúde conta com esses profissionais apenas nas policlínicas, com
um total de 24 nutricionistas distribuídos nas regionais de saúde (CNES,2019) e um educador
físico que divide sua carga horária em duas policlínicas (informações colhidas na entrevista)
abrangendo todo o município.
Em síntese, a rede de atenção básica do município encontra-se em fase de restruturação,
e parece atender a uma parcela significativa da população em vulnerabilidade social, encontrase capilarizada em todo território da cidade. Contudo, o novo desenho em construção será
afetado pelas mudanças no modelo de financiamento da AB, e não prevê a inclusão de
nutricionistas e educador físico na composição do NASF, fundamentais para construção de
arranjos terapêuticos que atendam a complexidade dos fatores condicionantes da obesidade.
Tais aspectos e características podem afetar de diferentes formas a possibilidade de organização
da LCO, e sobretudo dificultar uma abordagem integral desse usuário.
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SEÇÃO III- Condições institucionais e de gestão para a implantação da Linha de Cuidado
da Obesidade.
A organização da LCO regional requer que haja previsão de recursos para este fim, e que
os municípios sejam capazes de estruturar seus serviços de modo a garantir oferta de serviços,
suficiência de profissionais, mecanismos institucionais de articulação e comunicação em rede
local e regional, sistemas de informação operantes, pontos de atenção identificados, protocolos
e fluxos de atendimento e assistenciais definidos, espaços de discussão e educação permanente
ativos. A estruturação e organização desses processos de modo articulado pode facilitar diálogo
intra e intersetorial em direção a institucionalização de mecanismos que garantam a assistência
integral dos usuários com sobrepeso e obesidade no âmbito da RAS. Assim, com base nas
demandas institucionais para organização da LC serão apresentados abaixo aspectos que foram
observados e analisados no contexto institucional e de gestão na atenção básica de Niterói.
3.1 – Obesidade na relação com DCNT, arranjos organizativos e mecanismos de
comunicação e articulação.
O DESUM é um departamento administrativo como dito na seção anterior que ancora
16 coordenações que atuam com os programas de saúde e linhas de cuidado preconizados pelo
Ministério da Saúde. As coordenações que apresentaram maior interface e diálogo com a
organização de ações de prevenção e controle da Obesidade foram: a Coordenação de DCNT,
a Coordenação do PSE e a Área Técnica de Alimentação e Nutrição.
Segundo o Plano Municipal (2018-2021) a coordenação de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis tem como principal missão implantar e implementar na rede municipal ações
voltadas à prevenção, acompanhamento e monitoramento, abordando os quatros principais
grupos de DCNT (cardiovasculares, respiratórias, oncológicas e diabetes) e os fatores de riscos
modificáveis e comuns para DCNT (tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não
saudável, obesidade). Suas ações relacionam-se a realização de cadastro e acompanhamento
dos portadores de Hipertensão e Diabetes vinculados à rede, no momento, através do SIASUS,
cujas informações são mensalmente atualizadas e passadas ao E-SUS/Ministério da Saúde.
Vale ressaltar, que com a descontinuação do SISHIPERDIA 3 em 2014 estão sendo
implantados fluxos para controle dessa realidade a fim de subsidiar a real demanda do

3

SISHIPERDIA Sistema de informação que permite o monitoramento dos pacientes captados no Plano Nacional
de Reorganização da Atenção à Hipertensão e ao Diabetes Mellitus, e por gerar informação para aquisição,
dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados. Fonte:
MS/DATASUS HiperDia Sistema de cadastramento e acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos- Manual de
Operação versão1.5M02 RJ 2002.
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município e atingir as metas pactuadas. Como por exemplo o fluxo de atendimento ao paciente
com Diabetes Mellitus para acompanhamento e controle da demanda de insumos utilizados por
esses pacientes (anexo I). Além de supervisionar e estimular às ações de promoção da saúde
nas unidades da rede, especialmente através dos grupos regionais multiprofissionais de
hipertensão e diabetes, que complementam o atendimento individual com atividades coletivas
de educação em saúde; bem como a coordenação de campanhas especiais, tais como o dia
mundial do diabetes, da hipertensão e do AVC.
A coordenação de DCNT vem implementando iniciativas (Seminário integrado com
ATAN e Área Técnica do Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher, Campanha de
Detecção de Diabetes e Hipertensão, envolvendo Unidades de Saúde e Áreas Técnicas: ATAN,
Saúde da Mulher), com o objetivo de aproximar os seus diversos setores e coordenações
envolvidos na atenção aos usuários com DCNT, da atenção primária à atenção especializada,
perpassando a Vigilância em Saúde, numa perspectiva de Rede de Atenção à Saúde Integrada,
buscando superar o modelo atual de atenção fragmentada, segundo gestor entrevistado.
Ainda reforçando como obesidade e as doenças crônicas se articulam como problemas de
saúde na rede de Niterói, constatou-se que a obesidade figura principalmente como FR, segundo
gestores e profissionais. Sendo o diagnóstico quase sempre vinculado a necessidade de
tratamento de outras doenças como diabetes e hipertensão. A forma como a obesidade se
relaciona com as DCNT pode ser exemplificada nas narrativas abaixo:
[...] “Nós sabemos que o fato da criança desenvolver obesidade aumenta o
risco dela apresentar hipertensão arterial, diabetes, enfim. Então, as DCNT
estão diretamente relacionadas com a obesidade e a gente precisa intervir antes
que a gente tenha esse quadro instalado então por isso o mais importante não
é só a avalição, são as ações de promoção de alimentação saudável e da
prevenção do próprio quadro de obesidade” [...] (G5)

[...] “Para ter uma vida saudável, é preciso ter esses cuidados, nada vem de
graça, temos que nos cuidar. E a obesidade leva a esses riscos: pressão alta,
doenças crônicas como a diabetes. Então eu acho que devemos estar sempre
atentos e ter esses cuidados [...]” (G2)
[...] “A relação das DCNT com a obesidade é direta... a gente trabalha muito
a prevenção da obesidade, até porque a obesidade leva essas questões das
DCNT [...]” (P4)
...] “Se diminuísse a obesidade central teria doenças que poderiam não se
manifestar... você só vai intervir quando isso vira doença, enquanto a glicemia
não estiver alta, você não mexe [...]” (P7)
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[...] “Essa vida corrida que a gente leva, fast food, a gente não se

preocupa com a alimentação de qualidade quando come... . A gente tem
uma mídia televisiva que influencia muito essa questão de lanches,
troca de cupons, enfim, e a gente precisa de atividade física [...]” (P6)
[...]“se eu tenho uma pessoa com aumento de peso né, ela vai ter sedentarismo
que andam junto, e hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, se existe a
história familiar, agora as doenças crônicas elas andam juntos com esses
fatores de risco, sal, sedentarismo, obesidade...[...]” (P8)

No segundo semestre de 2019, a coordenação da atenção básica induziu a criação de um
grupo de trabalho (GT), ainda insipiente, conduzido pela coordenação de DCNT. Atualmente
o grupo é integrado por representantes da Coordenação DCNT, da Coordenação do Tabagismo,
da ATAN, do Setor de Oncologia, da Coordenação do DESUM e da Coordenação de Vigilância
em Saúde. O GT apresenta como principal função discutir a temática do Enfrentamento das
DCNT no município, bem como o desenho e a construção de um plano de ação para o
enfrentamento das DCNT (relato do gestor do DESUM). Esse processo pode se constituir em
uma estratégia de gestão e um mecanismo de comunicação entre diferentes áreas da saúde que
necessitam dialogar para a organização da atenção aos usuários com DCNT, de modo a
contribuir para que a prevenção e o tratamento da obesidade sejam assumidos como prioridade.
O PSE foi identificado nesse estudo como um programa catalizador e articulador com
grande potencial para aproximar os setores e os profissionais envolvidos na atenção integral da
pessoa com SP e O, especialmente por ter formalizado um espaço de gestão intersetorial,
(segundo entrevistas com gestores e profissionais do PMF). O Programa Saúde na Escola (PSE)
foi instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286 com o objetivo de construir políticas
intersetoriais para a melhoria da qualidade de vida dos educandos, envolve prioritariamente os
setores da saúde e educação.

Visa realizar ações intersetoriais na perspectiva do

desenvolvimento integral da criança e do adolescente, proporcionando à comunidade escolar a
participação em ações e projetos que articulem saúde e educação para o enfrentamento das
vulnerabilidades (BRASIL, 2007).
Em 2008 o município de Niterói aderiu ao programa e fez a primeira pactuação em 2011.
Anualmente era realizada uma nova pactuação entre MS, MEC e município até 2016. Em 25
de abril de 2017 foi publicada a nova Portaria Interministerial nº 1.055, a qual redefiniu as
regras e critérios para adesão ao programa, instituído ainda que a pactuação teria a duração de
2 anos. Portanto, foi realizada nova pactuação do Programa Saúde na Escola (PSE) no
município de Niterói em junho de 2017 com ampliação do número de escolas de 20 para 32.
Das 32 escolas pactuadas, 25 municipais e 07 estaduais, com um total de aproximadamente
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9.857 alunos, na faixa etária de 6 meses a 17 anos (FMS-NITEROI, 2017). No biênio 20192020 houve ampliação 32 escolas para 46 escolas, segundo a atual coordenação do PSE
(entrevista com gestor do PSE).
As escolas são escolhidas de forma compartilhada, considerando sua proximidade a uma
unidade de estratégia saúde da família e que desejam trabalhar as questões de saúde, de forma
que seja parceira e atuante no PSE (entrevista com gestor do PSE). Além disso, é preciso
considerar as escolas definidas pelo MS e MEC como prioritárias, são elas: creches públicas,
escolas que tenham dentre os educandos matriculados, pelo menos 50% deles pertencentes a
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (FMS-NITEROI, 2017).
No município estudado a coordenação do PSE é compartilhada, existe um apoio técnico ao
PSE na área da Saúde e na área da Educação. Embora fique evidente o protagonismo do setor
saúde nessa função. Dias (2016) em seu estudo aponta esse protagonismo, onde evidencia que
a referência do Programa se concentra no coordenador da área da saúde. Essa centralidade está
expressa na fala de um depoente:

[...]“Um dificultador também, além dessa questão de diversos setores, é que a
gente precisa de fato que a educação entenda também qual é o seu papel
naquelas ações, não que só aconteça pela equipe de saúde, a gente precisa que
a escola entenda qual é o seu papel naquele momento de avaliação
antropométrica, de ação de promoção da saúde para que a gente de fato
alcance o objetivo” [...] (G5).

Souza et al (2017) em um estudo que analisou a ação intersetorial desenvolvida entre os
setores saúde e educação no processo de implementação do PSE em um município da região
metropolitana do Nordeste brasileiro, também evidenciou essa centralidade. Foi verificado que
o planejamento, as atividades e as avaliações eram protagonizadas pelo setor saúde, gerando
desigualdade no comprometimento, nas responsabilidades e nas decisões tomadas. O
comprometimento e a corresponsabilização de ambos os setores são necessários para que ocorra
o fortalecimento das ações e o programa cumpra com o seu objetivo.
Ferreira e col. (2012) em seu estudo explicam que o protagonismo do setor saúde pode
estar relacionado ao fato de as portarias relativas à adesão ao PSE serem emitidas pelo
Ministério da Saúde e os recursos financeiros destinados a implementação das ações de
prevenção, promoção e atenção à saúde são oriundos do Ministério da Saúde, e são alocados
no âmbito municipal na atenção básica do setor saúde.
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O desenho do PSE prevê a criação de um Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTIm) como parte dos mecanismos de articulação que deve ser institucionalizado. As reuniões do
GTI-m geralmente acontecem bimensalmente no município (FMS-NITEROI, 2017). Na saúde
o GTI-m conta com a representação do Coordenador do PSE, Coordenação do PMF e
profissionais de alguns módulos; representantes das diversas coordenações de programas saúde
do município, como: Coordenação Saúde da Criança e Adolescente; Coordenação de
Fonoaudiologia; Coordenação de Alimentação e Nutrição; Coordenação de Prevenção à
Violência; Coordenação do Programa ISTs e Hepatites virais; Setor de Informação, Educação
e Comunicação em Saúde (IEC), Centro de controle de Zoonoses (FMS-NITERÓI, 2017).
Na educação, GTI-m conta com as representações do Núcleo de Ações Integradas da
Educação Municipal, Coordenação de Alimentação Escolar do município, Coordenação de
Educação Física, Coordenação de Assuntos Violência na escola / Assessoria Especial de
Articulação Pedagógica, Coordenação de Fonoaudiologia da educação, e representante das
escolas estaduais. (FMS - NITERÓI, 2017).
De acordo com a Portaria interministerial nº 1.055 (BRASIL, 2017a) o PSE prevê a
articulação de diversas ações em saúde na escola divididas em 12 principais eixos temáticos
dentre esses destaca-se o eixo IX “ Promoção da alimentação saudável e prevenção da
obesidade infantil” que envolve ações de acompanhamento do estado nutricional dos escolares,
bem como encaminhamento e acompanhamento dos escolares com obesidade e sobrepeso ,
elaboração de materiais de apoio e desenvolvimento de ações de promoção da alimentação
adequada e saudável. Essas ações são desenvolvidas pelas equipes de PMF e Escolas pactuadas.
Segundo a narrativa de um gestor as ações de Promoção da Alimentação Saudável não têm uma
periodicidade definida entre as equipes de PMF e as escolas, situação que pode interferir no
alcance dos objetivos do Programa como indica no relato abaixo:
[...]não há essa definição. O que a gente está tentando esse ano é justamente
reiniciar as discussões para a gente sistematizar essas ações e que elas
aconteçam com uma frequência mais definida e da forma que consiga atender
o que é proposto [...] (G5)

Em abril de 2019 após articulação conjunta dos integrantes do GTI-m do PSE quanto a
importância da implementação do Programa Crescer Saudável 4 no município, a Coordenação

4

O programa Crescer Saudável, é um programa que funciona no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE),
sendo uma das principais estratégias do Ministério da Saúde para prevenir a obesidade infantil. Foi regulamentado
em 18/10/ 2017 pela Portaria nº 2.706, para os municípios que finalizaram a adesão ao PSE para o ciclo 2017/18
e os habilita ao recebimento do teto de recursos financeiros para municípios prioritários para ações de prevenção
da obesidade infantil com escolares. Fonte: (BRASIL,2017b) Em 2019, o Ministério da Saúde abre nova adesão e
em abril o município adere o programa.
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do PSE concretizou a adesão do Programa. O Programa Crescer Saudável consiste em um
conjunto de ações a serem implementadas com o objetivo de contribuir para o enfrentamento
da obesidade infantil por meio de ações a serem realizadas no âmbito do Programa Saúde na
Escola (PSE), para as crianças matriculadas na Educação Infantil (creches e pré-escolas) e
Ensino Fundamental I (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).
As ações de prevenção da obesidade infantil já estão contempladas no rol de ações do PSE,
no componente que também engloba a promoção da segurança alimentar e nutricional e da
alimentação saudável. O Programa Crescer Saudável vem para reforçar a prevenção e controle
da obesidade infantil no ambiente escolar, fortalecendo o cuidado integrado e multidisciplinar,
por meio do desenvolvimento das ações e metas descritas no Quadro 3, a diferença é que
anteriormente não havia um quantitativo mínimo para a realização dessas ações.

Quadro 3 - Programa Crescer Saudável Ação e Meta 2019-2020.
Ação

Meta

1.Avaliar o estado nutricional (peso e
altura) das crianças menores de 10 anos
matriculadas na Educação Infantil e
Ensino Fundamental I, nas escolas
participantes do Programa Saúde na
Escola (PSE)
2.Ofertar
atividades
coletivas
de
promoção da alimentação adequada e
saudável para as crianças matriculadas na
Educação Infantil e Ensino Fundamental I
nas escolas que participam do PSE no seu
município;
3.Ofertar
atividades
coletivas
de
promoção das práticas corporais e
atividades físicas para as crianças
matriculadas na Educação Infantil e
Ensino Fundamental I nas escolas que
participam do PSE no seu município;
4.Atender as crianças identificadas com
obesidade por meio de intervenção e
cuidado na rede de atenção primária à
saúde do município.

1. Estado nutricional de todas as crianças da
educação infantil (creches e pré-escolas) e
ensino fundamental I de escolas do PSE do
ciclo 2019/2020 avaliados;

Fonte: Elaboração da autora 2019

2.Mínimo 4 atividades coletivas na temática
de promoção da alimentação adequada e
saudável, por escola incluída no programa,
no primeiro ano do ciclo;

3.Mínimo 4 atividades coletivas de
promoção das práticas corporais e
atividades físicas², por escola incluída no
programa, no primeiro ano do ciclo;

4.Atendimento individual para crianças da
Educação Infantil e Ensino Fundamental I
identificadas com obesidade realizado.
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Segundo o Instrutivo do Programa Crescer Saudável (2019) o monitoramento do
programa é realizado anualmente, por meio dos sistemas de informação disponíveis no SUS e
que têm sido utilizados pelos municípios: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN) e Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab).
O PSE e o Crescer Saudável foram identificados nesse estudo como estratégicos com
potencial para fortalecer o desenvolvimento das ações de prevenção e controle da obesidade
infantil por serem programas que possuem espaços de articulação intersetorial com
participantes de distintas formações acadêmicas, que poderão contribuir com as discussões e
construção de fluxos e protocolos mais eficazes e adequados a realidade do município. Além
disso, possuem incentivos financeiros que podem ser aplicados na implementação de ações de
prevenção e cuidado do usuário com obesidade, ainda que o foco esteja na infância e
adolescência.

3.2- Sistemas de Informação e Vigilância Alimentar Nutricional (VAN) na atenção básica.
A VAN é parte da vigilância em saúde e foi instituída no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu artigo 6º. A Política
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) apresenta a VAN como uma de suas diretrizes,
apontando-a como essencial para a atenção nutricional no SUS, ou seja, para organização e
gestão dos cuidados em alimentação e nutrição na RAS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b).
A VAN tem como objetivo fornecer dados sobre a situação alimentar e nutricional da
população, auxiliando profissionais e gestores no planejamento e desenvolvimento de ações e
estratégias de prevenção, controle e tratamento das DCNT. A sua implementação na RAS,
permitirá a identificação dos casos de obesidade e estratificação de risco, bem como o
estabelecimento de fluxo de referência e contra referência e protocolos de atendimento, sendo
fundamental para organização da LCO no município (CAISAN, 2014).

Em 2008 para implementação da VAN, o Ministério da Saúde criou o Sistema
informatizado da Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVANWeb) que registra o estado
nutricional e o consumo alimentar, predizendo de maneira contínua tendências das condições
de nutrição e alimentação e seus fatores determinantes com fins de planejamento e avaliação
das políticas e programas. O SISVANWeb é destinado para todos os indivíduos de todas as
fases do ciclo de vida (criança, adolescente, adulto, idoso e gestante), que frequentam as
unidades da rede de atenção básica do SUS (BRASIL, 2015).
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Em Niterói o SISVANWeb está implantado em toda a rede básica de saúde desde 2012,
nesse período iniciou o acompanhamento de crianças de 0 a 7 anos e de gestantes. Atualmente
ele inclui todos os ciclos de vida, pois é um sistema que dialoga com o Sistema de Informação
em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e com o sistema de informação do Programa Bolsa
Família, migrando as informações para o SISVANWeb, por esse motivo possui informações de
todos os ciclos de vida.
O SISAB foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando
a ser o sistema de informação da Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão
aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica, substituindo o Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB) (BRASIL, 2013c). O SISAB é alimentado pelo Sistema
e-SUS AB: Sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS), Sistema com Prontuário
Eletrônico do Cidadão (PEC), aplicativos móveis para a captação dos dados coletados em ações
fora da UBS, ou ainda por sistemas terceiros que apenas utilizam o Sistema e-SUS AB para
transmitir os dados para o SISAB (SISAB,2020).
Nesse sentido, o sistema e-SUS AB foi desenvolvido para atender os processos de
trabalho da Atenção Básica para a gestão do cuidado em saúde, podendo ser utilizado por
profissionais de todas as equipes de AB, pelas equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF), do Consultório na Rua (CnR), de Atenção à Saúde Prisional e da Atenção Domiciliar
(AD), além dos profissionais que realizam ações no âmbito de programas como o Saúde na
Escola (PSE) e a Academia da Saúde (BRASIL, 2013 c), este último não implementado no
município.
Com a plena utilização do SISAB, será possível obter informações da situação sanitária
e de saúde da população do território por meio de relatórios de saúde, bem como de relatórios
de indicadores de saúde por estado, município, região de saúde e equipe. Niterói ainda possui
o sistema de registro de informação PrimeSaúde5 desenvolvido pela empresa ECO Sistemas
que presta serviço para o município. É um sistema que dialoga com o SISAB/e-SUS AB por
meio da exportação de todas informações necessárias para alimentar o e-SUS. Em 9 unidades
(7 Unidades de Médico de Família e 2 UBS tradicionais) da AB o PrimeSaúde está implantado
em sua totalidade, nas demais apenas o módulo de Imunização e de cadastro de dados
simplificado (CDS). Nesse caso existe uma ficha exportação de cadastro que alimenta o e-SUS.

5

Prime Saúde é um produto certificado pela Sociedade Brasileira de Informática para a Saúde e reconhecido como
fruto de inovação tecnológica pelo CERTICS, é um sistema de informação voltado para a Atenção Básica em
Saúde, desenvolvido pela ECO Sistemas. Possui o módulo de prontuário eletrônico, um de cadastro de dados
simplificado (CDS) e um de Imunização. Fonte: www.ecosistemas.com.br
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Atualmente, Niterói trabalha parcialmente com prontuário eletrônico e com CDS. Em 2020 a
gestão da atenção básica prevê expandir o módulo de prontuário eletrônico para as demais UBS
tradicionais, Módulos Médico de Família e Policlínicas de forma a atender toda a rede básica
de saúde. O desafio para essa expansão é o parque tecnológico e a infraestrutura (Entrevista
com coordenador da ECO sistemas).
Os Sistemas de Informação em Saúde têm sido apontados como ferramentas importantes
para o diagnóstico de situações de saúde com vistas a intervenções mais aproximadas do quadro
de necessidades da população, mas em geral ainda são subutilizados pelos gestores no seu
potencial de instrumentalizar a tomada de decisões (MEDEIROS et al, 2005). A subutilização
dos sistemas de informação resulta em dados frequentemente alimentados de modo incompleto
e pouco fidedigno, dificultando o seu uso na prática da gestão (SILVA et al, 2014). Bastos e
Theme Filha (2013) atribuem que problemas relacionados à qualidade dos dados podem ser
decorrentes da falta de treinamento dos profissionais envolvidos, tanto na coleta dos dados
como na digitação no sistema informatizado. Portanto, é imprescindível a existência de
processos contínuos de capacitação. Entraves como esses podem dificultar a consolidação de
sistemas de informação que poderão subsidiar e favorecer a implementação da Vigilância
Alimentar e Nutricional na RAS, impactando diretamente na organização da linha de cuidado
às pessoas com sobrepeso e obesidade.
3.2.1- SISVAN e a Área Técnica de Alimentação e Nutrição
A área técnica responsável pela gestão do SISVAN na atenção básica é a Área Técnica
de Alimentação e Nutrição (ATAN) que monitora, analisa e interpreta os dados do SISVAN,
implementando as ações de alimentação e nutrição em consonância com a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição no município. Em 2019 a ATAN intensificou as ações que estimulam
a utilização do sistema na rede de saúde, por meio de emissão de relatórios e discussão dos
dados em reuniões de nutricionistas que atuam nas policlínicas e UBS tradicionais, nos GTIs
municipais do PSE e Crescer Saudável, boletins em Seminários e em Capacitação realizada
para Unidades de Saúde em novembro do mesmo ano. Ao longo desse período, a ATAN, com
base nos dados do SISVAN, vem apontando o crescimento do excesso de peso na população
do município e a necessidade de implementar ações de prevenção e controle do sobrepeso e
obesidade, bem como construir mecanismos e processos que possibilitem a organização da
linha de cuidado da obesidade. Observa-se na série histórica apresentada abaixo (Figura 4, 5,
6,7,8), uma tendência de aumento do excesso de peso em diferentes fases do ciclo de vida. Vale
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ressaltar que na população adulta e idosa há uma prevalência maior do que 50% de excesso de
peso.

Figura 4 - Estado nutricional (IMC/idade) de crianças de 0 a 5 anos acompanhadas no município
de Niterói no período de 2016 a 2018.

Fonte: SISVAN Web, acesso em setembro de 2019
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Figura 5 - Estado nutricional (IMC/idade) de crianças de 5 a 10 anos acompanhadas no
município de Niterói no período de 2016 a 2018.

Fonte: SISVAN Web, acesso em setembro de 2019

Figura 6 - Estado nutricional (IMC/idade) de adolescentes acompanhados no município de
Niterói no período de 2016 a 2018.

Fonte: SISVAN Web, acesso em setembro de 2019
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Figura 7. Estado nutricional (IMC) de adultos acompanhados no município de Niterói no
período de 2016 a 2018.

Fonte: SISVAN Web, acesso em setembro de 2019

Figura 8 - Estado nutricional (IMC) de idosos acompanhados no município de Niterói no
período de 2016 a 2018.

Fonte: SISVAN Web, acesso em setembro de 2019
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Os dados do SISVAN apresentam limitação devido sua baixa cobertura, a análise dos
dados secundários indicou uma redução nos registros ao longo dos três anos em todas as faixas
etárias (Quadro 4).
Quadro 4: Total de indivíduos registrados no SISVAN e cobertura do SISVAN por ciclo de
vida no período de 2016 – 2018 em Niterói.
Ano

Nº de indivíduos registrados no SISVAN por Ciclo de Vida
Crianças Crianças
Adolescentes
Adulto
Idosos
de 0 a 5
de 5 a 10
anos
anos

Total
de
indivíduos
registrados
SISVAN

2016 5.808
3.112
4.439
14.424
3.708
31.491
2017 4.192
2.474
2.989
10.248
2.258
22.161
2018 3.280
2.601
2.772
9.290
1.959
19.902
*População Total de Niterói – 491.807
Ano
Total
de
indivíduos Cobertura do SISVAN
registrados SISVAN
2016
31.491
6,4%
2017
22.161
4,5%
2018
19.902
4,0%
*informação extraída do SISVAN Web, população de cobertura - TABNET ano de referência
2012.
Fonte: Elaboração da autora 2019, informação retiradas do SISVAN Web em setembro de 2019.

Ferreira e col. (2018) em uma pesquisa realizada com objetivo de analisar fatores
associados à cobertura do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN Web) para
crianças menores de cinco anos, nos municípios da Superintendência Regional de Saúde de
Belo Horizonte (SRS-BH), também foi encontrado pelas autoras uma baixa cobertura, com uma
mediana de 5,59% de cobertura do SISVAN Web para crianças menores de cinco anos nos 37
municípios avaliados, no período de setembro a outubro de 2012.
Além da baixa cobertura do registro dos dados antropométricos no SISVAN, há uma
subutilização do sistema em relação ao consumo alimentar, tanto para o ano de 2018 quanto
para 2019 uma cobertura de apenas 0,02% (Quadro 5). Em virtude do cenário apresentado, não
é possível identificar um padrão de consumo alimentar da população do município. Durante as
entrevistas foi apontado esse problema, conforme exemplificado na fala de um gestor:
[...]” Como sistema de vigilância lá na unidade a gente tem o SISVAN, porém tem alguns vácuos, as
vezes a gente consegue às vezes a gente não consegue, ele vai e volta. Mas eu não estava fazendo
acompanhamento de adultos, mas eu sei que tem que fazer. O ideal é que seja feita de adultos também.
Já teve épocas que ele que a gente alimentava o SISVAN mas agora a gente está um pouco abaixo do
adequado “[...] (G7).
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Quadro 5 - Cobertura do Consumo Alimentar dos indivíduos acompanhados no município de
Niterói no período 2018-2019.
Ano

População Total

População
Cobertura
acompanhada
2018
491.807
86
0,02%
2019
491.807
86
0,02%
Fonte: http://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriogestao/tela acessado em 28/12/2019.
Ferreira et al (2013) realizaram um estudo que analisou o Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN) como instrumento de monitoramento da Estratégia
Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) nos 40 Municípios da
Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte (SRS-BH). Os autores identificaram
baixas coberturas, pouca utilização dos dados e a necessidade de fortalecer o SISVAN, para
que possa gerar informações consistentes sobre a situação alimentar e nutricional das crianças
menores de dois anos, tornando-se, assim, adequado para o monitoramento da ENPACS.
O consumo alimentar saudável é um dos determinantes do estado nutricional que está
relacionado com a saúde em todas as fases do curso da vida. O monitoramento das práticas de
consumo alimentar, como parte da VAN, colabora com o diagnóstico da situação alimentar e
nutricional e, ao mesmo tempo, fornece subsídios para o planejamento e a organização do
cuidado da população adstrita aos serviços de Atenção Básica (BRASIL, 2016).
A avaliação dos marcadores de consumo alimentar, tanto no âmbito coletivo como no
individual possibilita o reconhecimento de alimentos ou comportamentos que se relacionam à
alimentação saudável ou não saudável, indicando assim, o que deve ser enfatizado pela equipe
de saúde para a adoção de práticas alimentares mais saudáveis pela população. Dessa forma é
de extrema importância conhecer e monitorar o perfil nutricional e o padrão de consumo
alimentar da população do município. Sendo essencial para identificação precoce de casos de
obesidade, orientar o tratamento adequado e desenvolver ações de prevenção e controle da
obesidade, promovendo a melhoria do perfil alimentar e nutricional dos usuários no âmbito da
atenção integral à saúde.
O SISVAN Web será uma ferramenta valiosa, para o monitoramento da situação
alimentar e nutricional da população adstrita e subsidiando a classificação de risco para a
organização da LCO, se os profissionais de saúde compreenderem a importância da VAN e
passar a ser incorporada as rotinas dos serviços de saúde.
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3.3- Fluxos, protocolos, serviços, ações e pontos de atenção no atendimento ao usuário com
sobrepeso e obesidade.
Para a organização da linha de cuidado é necessário que os atores envolvidos (gestores
e profissionais de saúde) pactuem fluxos e protocolos, e que sejam compartilhados entre os
atores responsáveis por executar as ações de prevenção e controle da obesidade no âmbito das
DCNT (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014c).
Em Niterói, foi observado a existência de um fluxo mínimo de atendimento aos usuários
com sobrepeso e obesidade, descrito a seguir: O usuário é atendido pelo clínico das unidades
básicas de saúde e policlínicas regionais e quando necessário é encaminhado ao nutricionista
dessas unidades ou usuário é atendido pelo Programa Médico de Família e quando necessário
é referenciado ao nutricionista e/ou endocrinologista da policlínica regional de referência
(Dados colhidos em entrevistas e questionário enviados as UBS e policlínicas regionais).
[...]” não tem como falar todos os obesos, classificação dos obesos, ainda falta.
É uma coisa mais sistematizada, obesidade grau 1 eu trato aqui, obesidade
grau 2 a gente encaminha para lá. Não tem isso definido. Fica a critério da
pessoa que está fazendo o atendimento. Podemos encaminhar para
nutricionista ou endócrino, mas isso não está sistematizado” [...] (P7).

No âmbito da atenção aos escolares, uma das ações desenvolvidas pela Coordenação do
PSE juntamente com GTIm foi a construção de um fluxo de Avaliação Antropométrica figura
9 e 10 (FMS-NITERÓI, 2017) Fluxo que identifica os setores e profissionais envolvidos com
o processo de diagnóstico do perfil nutricional, tratamento dos desvios nutricionais e
desenvolvimento de ações de prevenção e controle do sobrepeso e obesidade do público infantil
nas escolas onde as ações do PSE estão sendo desenvolvidas.
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Figura 9 - Fluxo Institucional de Avaliação Antropométrica (PSE)
Encaminhamento
pelo PMF para
DESUM das
informações
referentes ao
atendimento dos
alunos

Antropometria (Profº
de educação física,
PMF e do setor
de alimentação
escolar), diagnóstico
nutricional - ficha
individual.

Consulta médica e
nutricional

Encaminhamento da
ficha de avaliação
antropométrica para
Coordenação do PSE

Preenchimento do Esus pelo PMF

O PMF marcará a
consulta, preencherá
a filipeta e entregará
na escola

Desenvolvimento das
ações educativas nas
escolas (educação e
saúde)

Fonte: Dados internos do município, 2019

Entrega da filipeta
pela escola aos
responsáveis
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Figura 10 -Fluxo e ações setoriais conforme diagnóstico antropométrico no PSE

Fonte: Dados internos do município, 2019

O fluxo de avaliação antropométrica parece que ainda não está funcionando na íntegra
apesar de ter sido instituído a 5 anos atrás. Fato que pode ser observado por meio do depoimento
de um entrevistado.
[...] “esse fluxo, a ideia dele é que a gente conseguisse incluir os professores
de educação física nas ações de avaliação antropométrica, inclusive foram
realizadas duas capacitações para os professores de educação física da rede
e para os profissionais, um profissional de cada PMF que era vinculado no
PSE. Porém, muito desses professores de educação física já saíram da rede
por conta do contrato e hoje o que a gente tem é que basicamente as ações de
avaliação antropométrica, por exemplo, são realizadas pelos profissionais da
saúde” [...] (G5).

Durante os depoimentos foi apontado uma fragilidade que está presente no município.
Foi a questão da presença de vínculos institucionais temporários, fato evidenciado tanto na
educação, exemplificado na fala acima, como na saúde. Questão que pode impactar no
desenvolvimento das ações de promoção e prevenção de agravos de saúde, na continuidade dos
processos de trabalho, assim como na organização dos serviços da RAS. Na AB em 2017 houve
uma reestruturação no quadro de profissionais de saúde do Programa Médico de Família, nesse
período ocorreu um processo seletivo com contrato temporário, o que acarretou uma perda de
mais de 50% dos profissionais, segundo os depoentes, o que contribuiu para que esse momento
de transição não desestruturasse os serviços foi que as equipes de apoio (supervisão e
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coordenação) não sofreram grandes alterações. O apoio dessas equipes foi fundamental para
matriciar e capacitar esses novos profissionais que foram incorporados ao Programa Médico de
Família.
Esse processo seletivo foi necessário até o estabelecimento da Fundação Estatal de
Saúde de Niterói (FeSaúde) que foi criada pelo decreto nº 13.323/2019 em 27 de agosto de
2019. A FeSaúde é uma fundação pública dotada de personalidade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública. No âmbito do Sistema Único de
Saúde, possui como finalidade desenvolver ações e serviços do cuidado em saúde, na atenção
básica, em consonância com as diretrizes e políticas públicas de saúde do Município, Estado e
União e desenvolver atividades de ensino e pesquisa que somem tecnologias leves na
qualificação desse cuidado. As ações e serviços da atenção básica em saúde terão foco especial
na Estratégia Saúde da Família, representada em Niterói pelo Programa Médico de Família, de
acordo com os planos municipais de governo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Saúde, Fundação Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde (NITERÓI, 2019). Em
2020 está previsto concurso público para Fundação Estatal e Fundação Municipal de Saúde
(FMS). De acordo com os editais da (FeSaúde) e FMS, os editais possuem regimes de
contratação e modalidade de vínculo trabalhista dos profissionais diferentes (FMS quadro
permanente e FeSaúde regime celetista), registro de cargo para a mesma categoria profissional
e carga horária semelhante com diferença salarial. Fatores que podem produzir tensões, e
manutenção de certa fragilidade nos vínculos empregatícios de parte dos profissionais da AB
do município.

3.3.1- Fluxo e encaminhamento para a cirurgia bariátrica
Nas policlínicas regionais o usuário é avaliado pelo endocrinologista ou clínico e é
preenchido um formulário e inserido no Sistema Estadual de Regulação ou a Referência é
entregue ao serviço de atendimento ao usuário da unidade e inserido no Sistema Estadual de
Regulação, conforme identificado por meio das informações colhidas com o questionário
enviado as policlínicas e UBS Tradicionais em 2018.
Atualmente, o fluxo observado, com as narrativas dos entrevistados, parece que quando
o usuário é referenciado pelo PMF e UBS às Policlínicas Regionais, nessas unidades os usuários
realizam uma avaliação pelo endocrinologista ou clínico, onde existe um formulário a ser
preenchido por esses profissionais, a unidade encaminha essa referência para a CREG (Central
de Regulação do município), que insere o usuário no sistema estadual de regulação. O
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monitoramento dos agendamentos é realizado diariamente pelo setor citado anteriormente e
quando o usuário é contemplado com o agendamento, o setor faz contato telefônico com o
usuário e solicita o comparecimento a recepção geral do complexo regulador (antigo DAU)
para que o usuário retire o número do seu agendamento.
Durante as entrevistas, os depoentes não sabiam informar como era o retorno do usuário
à rede de atenção básica após cirurgia bariátrica, provavelmente as unidades não possuem um
fluxo sistematizado, evidenciando uma lacuna na articulação entre as equipes de AB, atenção
ambulatorial especializada e atenção hospitalar. Essa articulação é necessária para potencializar
a oferta dos cuidados a esse usuário (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014e). Ficando claro com a
fala de um depoente:
[...]” A pessoa as vezes volta para cá para continuar os atendimentos de forma
geral. Mas não tem nada amarrado. Seria razoável, no primeiro ano, ficar com
a equipe que fez a bariátrica e a partir daí devolver para a rede básica, né?
Seria bastante razoável” [...] (G6)

A superação da ideia de que a atenção básica é o espaço de prevenção e o hospital de
cura é necessário para garantir uma assistência integral, as necessidades dos usuários
frequentemente ultrapassam os limites hierárquicos desse modelo. Conforme destaca, Bonfada
e col. (2012) é preciso “romper com a lógica do hospital como espaço exclusivo para a cura e
reconhecê-lo enquanto coparticipe e corresponsável pelo processo de mudança das condições
de vida da população”, e assinalam como fundamentais, o mecanismo de referência e contra
referência e a articulação intersetorial para a construção da prática integral na rede assistencial
(BONFADA et al, 2012).
Outro elemento fundamental é a definição de protocolos, que deve contemplar a análise
do custo efetividade, os programas e recomendações já existentes, bem como definir insumos
estratégicos e estratégias diagnósticas disponíveis e em utilização nas diversas regiões
(MALTA, MERHY, 2010). Para a qualidade da assistência é importante que os protocolos
estejam embasados em evidências científicas, buscando a eficiência, a racionalidade, bem como
adequar-se às necessidades, valores e preferências do usuário, constituindo-se em elemento
essencial para um cuidado adequado as DCNT, a adesão do usuário ao programa proposto
(MALTA, MERHY, 2010). O protocolo deve ser uma ferramenta e não uma doutrina, é a chave
para o manejo das relações que produzem o cuidado.
Em relação aos protocolos de atendimento em Niterói foi relatado por um integrante do
PMF que além do Protocolo do Ministério da Saúde, o PMF possui um protocolo da clínica
médica destinado às DCNT que incluem informações sobre a obesidade como fator de risco,
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porém os documentos acima não estavam disponíveis na unidade para serem acessados. Como
indica a fala de um integrante do PMF:
[...] “Existe, uma ficha gerencial de diabetes e hipertensos e a obesidade
entrando como um fator de risco. Já está na hora de chamar mais atenção para
isso” [...]. (P7)

Protocolos específicos para sobrepeso e obesidade não existem, conforme identificado
no relato de um gestor:
[...]”o protocolo para obesidade eu acho que ainda não temos, mas vamos ter,
está em fase de planejamento, de ampliação do conhecimento. Eu acho que
quando terminar o curso a gente já vai estar em condições de preparar esse
protocolo e lançá-lo na rede” [...]. (G2)

O usuário com sobrepeso e obesidade acessa as policlínicas regionais por demanda
espontânea, por referência dos módulos de médico de família ou referências externas (não
identificadas pelos informantes que responderam o questionário).
Em relação aos fluxos de atendimento existe um caminho que é percorrido pelo usuário
com obesidade, conforme apontado no questionário e no grupo focal, porém não está
sistematizado e recomendado pela atenção básica, esse percurso ocorre conforme a visão clínica
de cada profissional. De acordo com as narrativas dos depoentes, há um desconhecimento
quanto a existência de protocolos específicos para obesidade. Identificou-se também que os
participantes do grupo focal desconheciam os materiais do Ministério da Saúde voltados aos
profissionais para orientação do cuidado ao usuário com DCNT, SP e O como os Cadernos de
Atenção Básica. O único material de conhecimento de todos os participantes do grupo focal foi
o Guia Alimentar para a População Brasileira.
A familiaridade com o Guia Alimentar pode ser reconhecida como positiva,
especialmente para favorecer o desenvolvimento de ações de Promoção da Alimentação
Adequada e Saudável para prevenção e controle da obesidade. O Guia Alimentar para
População Brasileira é um instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis
no âmbito individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que
visem a proteção e promoção da saúde e a segurança alimentar e nutricional da população
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014 a).
Para que se estabeleça uma linha de cuidado na RAS é fundamental que exista uma
construção e definição de protocolos clínicos, onde sejam inclusos procedimentos adaptados às
especificidades do usuário, sempre respeitando todas as suas singularidades (SILVA et al,
2017).
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Em relação a cirurgia bariátrica foi apresentado um fluxo mínimo como está descrito
anteriormente no item 3.3.1, e foi apresentado pelo grupo focal, os depoentes não estavam
cientes sobre a referência e contra referência desse procedimento no município, como indicam
as falas dos participantes:
[...]” Eu tenho total desconhecimento do protocolo em relação a obesidade da
rede nunca vi um formulário não tenho modelo de evolução para caso um
paciente chegue de cirurgia bariátrica” [...] (G8)
[...]” existe um fluxo para encaminhamento de cirurgia bariátrica, mas eu
desconheço como é que funciona, a pessoa que cuidava de lá na unidade saiu
então não sei como é que está essa situação agora, não tenho recebido nenhum
papel. Eu não sei se esses pacientes voltam, eu acho que voltam, mas eu nunca
vi, eu tenho que perguntar isso lá na unidade” [...] (G7)
[...]“Eu acho que lá não tem nada disso, pois não tem endocrinologista, eu não
sei dizer se tem ou não tem esse fluxo lá na Policlínica ..., e eu não tenho
conhecimento sobre esse assunto”[...] (G9)

O tratamento cirúrgico é apenas parte do tratamento integral da obesidade, que é
prioritariamente baseado na promoção da saúde e no cuidado clínico longitudinal. O
procedimento cirúrgico é indicado apenas em alguns casos, portanto é apenas uma ação dentro
do todo da linha de cuidado das pessoas com sobrepeso e obesidade (BRASIL, 2013a, 2013b).
Para que a linha de cuidado se consolide é necessário que o usuário consiga acessar todos os
pontos da RAS, portanto a articulação entre as equipes de Atenção Básica, Atenção
Ambulatorial Especializada e Atenção Hospitalar Especializada é fundamental nesse processo.
No que se refere ao SISVANWeb, sistema de informação que já foi discutido
anteriormente, porém vale retomar a discussão da subalimentação desse sistema, como pode
ser confirmado pelo resultado no quadro 6. No grupo focal também ficou claro a subutilização
do sistema, pois o único participante que comentou que registrava as informações no sistema,
no momento havia descontinuado. As Unidades apontaram os motivos pelos quais
apresentavam dificuldades com a alimentação do sistema, questões que foram pautadas em
relação a adequação de recursos humanos e de infraestrutura (suporte de informática), além de
capacitação de recursos humanos. Fatores que são de extrema importância para manter um
sistema de informação operante e servir de instrumento de avaliação e planejamento para ações
de prevenção, controle e tratamento da obesidade. Informações que corroboram com achados
de Rolim e col. (2015) que realizaram um estudo no Estado de Minas Gerais, onde foi
evidenciado que o SISVAN não estava sendo utilizado em seu potencial, os dados gerados não
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estavam sendo empregados para o planejamento, a gestão e avaliação das ações de alimentação
e nutrição.
As policlínicas regionais e UBS tradicionais vem realizando ações de prevenção e
controle e tratamento da obesidade como está sistematizado no quadro 6, também foi apontado
pelos participantes do grupo focal. As ações coletivas vêm sendo realizadas por uma equipe
multiprofissional com a participação de vários profissionais que se destacam no quadro 6, mas
percebe-se que algumas unidades essa equipe possui um número maior de categorias
profissionais e outras são menores. A atividade educativa que está fortemente presente nas
policlínicas são os grupos de DCNT com o público de terceira idade e salas de esperas que em
geral abordam temas de promoção da alimentação saudável.
Em uma Policlínica de uma regional de saúde foi apontado no grupo focal, a existência
de uma cozinha experimental. Essa unidade de saúde possui um espaço com grande potencial
para desenvolver Oficinas Culinárias, que são consideradas atividades de Promoção da
Alimentação Saudável de grande importância para o enfrentamento das DCNT. Devido seu
potencial de articular ciência e cotidiano, formação teórica e prática, e alimentação e cultura. A
culinária é uma ferramenta potente para reforçar um canal de diálogo entre profissionais e
usuários frente aos desafios da alimentação saudável na vida contemporânea (MENEZES,
MALDONADO, 2015).
No momento o espaço está sendo subutilizado devido as inadequações na estrutura física
da unidade como está expresso na fala do depoente. [...] “Uma coisa que poderia facilitar lá na
unidade, que não vai ocorrer mais, é a cozinha experimental, pois temos um problema com gás
encanado ... e a gente não pode utilizar o espaço” [...]. (G9)
Quadro 6 - Ações e serviços relacionados a atenção do usuário com sobrepeso e obesidade nas
Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde Tradicionais.
Ações e serviços
Acesso do usuário Demanda espontânea ou encaminhados pelos PMFs da área de
com excesso de peso abrangência e outras referências externas.
à unidade de saúde
Fluxo de
atendimento do
usuário com
sobrepeso e
obesidade

O usuário é atendido pelo clínico das unidades básicas de saúde e
Policlínicas Regionais e quando necessário é encaminhado ao
Nutricionista dessas unidades.
O usuário é atendido pelo Médico de Família e quando necessário é
referenciado ao nutricionista e/ou endocrinologista da Policlínica
Regional de Referência.
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Protocolo para o
atendimento do
usuário com
sobrepeso e
obesidade

Apenas uma unidade registrou que havia protocolo.

Referência e contra O usuário é avaliado pelo o endocrinologista ou clínico é preenchido
referência - cirurgia um formulário e inserido no Sistema Estadual de Regulação ou a
bariátrica
Referência é entregue ao serviço de atendimento ao usuário da
unidade e inserido no Sistema Estadual de Regulação.
A unidade alimenta 62,0% responderam SIM e 38% responderam NÃO.
o SISVANWeb
Dificuldades
enfrentadas com o
registro no
SISVANWeb

Sistema lento;
Insuficiência de profissionais capacitados e de equipamentos de
informática

SISVANWeb como
instrumento de
avaliação e
planejamento para
ações de promoção
da alimentação
saudável

2 unidades responderam que SIM e as demais responderam que
NÃO.

Sugestão
para
aperfeiçoamento da
implementação do
SISVAN

Sensibilizar os profissionais sobre a importância do registro das
informações no sistema;
Adequação e Treinamento de recursos humanos;
Investimento no suporte de informática.

Ações de promoção
da saúde com foco
na prevenção e
tratamento
do
sobrepeso
e
obesidade

Roda de conversa;
Grupos educativos (idoso, obesidade, tabagismo, doenças crônicas
não transmissíveis);
Sala de espera;
Atendimento ambulatorial individual.

Profissionais que
realizam ações foco
na prevenção e
tratamento do
sobrepeso e
obesidade

Ações educativas: Nutrição, Enfermagem, Terapeuta Ocupacional,
Serviço Social, Odontologia, Clínica Médica, Acadêmicos de
nutrição e enfermagem.
Atendimento ambulatorial individual: Nutrição, Endocrinologia ou
Clínica Médica, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapeuta.

Fonte: Elaboração própria da autora

81

Na estrutura da Rede de Atenção às Pessoas com DCNT, a Atenção Básica à saúde (AB)
tem caráter estratégico por ser o ponto de atenção com maior capilaridade e potencial para
identificar as necessidades de saúde da população e realizar a estratificação de riscos que
subsidiará a organização do cuidado em toda a rede. É responsável também por realizar ações
de promoção e de proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde para a maior parte da população
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). Desse modo, para que AB cumpra com o seu papel no
desenvolvimento do cuidado integral e que impacte na situação de saúde e na autonomia dos
usuários é necessário que atue de modo articulado com os demais pontos de atenção da rede
(Atenção Ambulatorial Especializada e Atenção Hospitalar). Para a consolidação da linha de
cuidado das DCNT, assim como de SP e O no município de Niterói, torna-se fundamental a
organização dos pontos de atenção da rede nos aspectos relacionados aos arranjos organizativos
de infraestruturas, processos de trabalho, definição de fluxos e protocolos e mecanismos de
articulação entre os setores, de maneira que possa ser oferecido aos usuários uma atenção
pautada na integralidade do cuidado, onde cada indivíduo vai percorrer o seu percurso para
obter a integralidade que necessita.
3.4 – Perspectivas e desafios para organização da linha de cuidado para sobrepeso e
obesidade no âmbito da rede de atenção das DCNT.

3.4. 1 - Perspectivas para a organização da LCO
O tema da obesidade vem ganhando espaço e diferentes oportunidades de debate no
âmbito do estado do RJ e nas ações do PSE e do programa crescer saudável, contribuindo para
o fomento de ações na perspectiva do desenvolvimento integral, possibilitando melhor
integração entre a comunidade escolar e as equipes de saúde. Nesse mesmo processo as
possibilidades de diálogo vêm sendo fortalecidas por meio da formalização e espaços de diálogo
como o Grupo de trabalho intersetorial, conforme mencionado anteriormente. Nessa
perspectiva esses programas, mas sobretudo o PSE pode ser considerado um programa com
grande potencial para contribuir com o fortalecimento das ações de prevenção e controle da
obesidade, especialmente como forma de prevenir a obesidade na infância e possibilitar a
identificação e acompanhamento de crianças e adolescentes que frequentam as unidades
escolares. Ademais, as ações do programa na escola, mobiliza a comunidade escolar para a
problemática. Aspecto evidenciado na narrativa de um depoente:
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“O PSE, então, por ser um programa intersetorial, está ai a grande
potencialidade dele, por trabalhar com diversos setores diferentes, além disso,
é na escola que muitas vezes as crianças e adolescentes conhecem os
alimentos, tem uma oportunidade maior da discussão, então isso também é
uma grande potencialidade do programa e fazer um trabalho intersetorial entre
a saúde e a educação e demais parceiros nessa perspectiva eu acho que é uma
grande potencialidade. Além disso, quando se discute determinadas temáticas
com crianças e adolescentes eles atuam como grandes multiplicadores para
sua família e sua comunidade então eu vejo que seria muito importante para a
questão da linha de cuidado e controle da obesidade.” (G5)

De acordo com os depoentes do PMF o PSE estreitou essa parceria das unidades de
saúde com as escolas de cada território e vem facilitando o desenvolvimento das ações de
promoção e de prevenção de agravos à saúde, pois consideram a escola como um espaço
privilegiado para a realização dessas práticas. Nesse sentido reconhece-se o PSE como um
programa que tem mobilizado gestores e profissionais da saúde e educação em torno de suas
ações, e oportunizado o fortalecimento das relações institucionais.
O trabalho desenvolvido pelo PMF em relação as ações educativas a maior parte dos
territórios desenvolvem atividades como sala de esperas, grupos terapêuticos (grupos de DCNT,
linguagem e cognição, trabalho corporal e alongamento, grupo de memória, grupo de idosos,
dentre outros), interconsultas sempre adequando as demandas dos territórios, que é a proposta
do programa. As equipes do PMF já vêm desenvolvendo ações de promoção da alimentação
saudável e práticas corporais e atividade física, mas sem a integração de nutricionistas e
educadores físicos nas equipes do NASF.
Um ponto que foi apontado por um integrante do PMF foi que nos últimos três anos
houve um fortalecimento do diálogo entre os departamentos da AB, profissionais (coordenação,
supervisores) e policlínicas, devido incentivo e apoio da gestão, que vem criando espaços de
diálogos, como já apontados anteriormente , que são fundamentais, pois podem favorecer uma
melhor interação entre os profissionais e o estabelecimento de corresponsabilidade entre os
atores envolvidos no ato de cuidar, discussão de protocolos adaptados aos usuários, definição
de condutas e responsabilidades (MALTA; MERHY, 2010).
A VAN é fundamental para a organização da linha de cuidado conforme já apontado.
No município está implantado o SISVANWeb, condição favorável para organização da LCO,
porém é necessário a formação adequada, mecanismos de acompanhamento e monitoramento
dos registros de informações no sistema. Os gestores e os profissionais de saúde precisam
reconhecer a informação como um elemento estratégico para o planejamento, execução e
avaliação das ações e estratégias adotadas pelo setor saúde (BRASIL,2015).
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Um outro aspecto que deve ser destacado são os ambientes favoráveis a prática de estilos
de vida saudáveis, um depoente apontou que Niterói tem se preocupado em criar espaços
urbanos e ações que podem favorecer o desenvolvimento de práticas saudáveis que poderão
contribuir para prevenção e controle das DCNT, como construção de ciclo vias, bicicletário,
estímulos de feiras orgânicas. Segue depoimento apontado abaixo:
[...] “Eu vejo que a prefeitura de Niterói avançou muito em relação a isso.
Nisso de incentivar o uso de bicicleta, construir ciclovia, construir bicicletário,
estimular feiras orgânicas... tem sido proativo nisso”[...] (G6)

Um dos gestores da atenção básica destacou como peça chave para a organização da LCO , o
curso de extensão6 que está sendo oferecido aos profissionais de saúde que atuam nas
unidades de saúde e na gestão da atenção básica, com objetivo de capacitá-los para qualificar
as ações de cuidado da obesidade , contribuindo para a organização da linha de cuidado da
obesidade nos municípios. Segue a narrativa do depoente:
[...] “o protocolo para obesidade eu acho que ainda não temos, mas
vamos ter, está em fase de planejamento, de ampliação do conhecimento. Eu
acho que quando terminar o curso a gente já vai estar em condições de preparar
esse protocolo e lançá-lo na rede” [...]. (G2)

3.4.2. Desafios para atenção integral e organização da LCO
A Portaria 424 de 28 de junho de 2013 define dez diretrizes para organização da
prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária na Rede
de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. A diretriz III está pautada na atenção
integral do cuidado dos indivíduos com sobrepeso e obesidade.
“...organização da oferta integral de cuidados na Rede de Atenção à Saúde
(RAS) por meio da definição de competências de cada ponto de atenção, do
estabelecimento de mecanismos de comunicação entre eles, bem como da
garantia dos recursos necessários ao seu funcionamento segundo o
planejamento de cada ente federativo e os princípios e diretrizes de

6

O curso de extensão faz parte das ações do projeto de pesquisa “Ações de controle e enfrentamento da obesidade
no estado do Rio de Janeiro – pesquisa, formação, monitoramento e difusão”, que possui como objetivo de
subsidiar a implementação de ações para o controle e o enfrentamento do sobrepeso e da obesidade em
municípios do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisa inclusa no âmbito do Edital CNPq/MS/SAS/DAB/CGAN Nº
26/2018, coordenada pela pesquisadora Luciana Maria Cerqueira Castro, do Instituto de Nutrição da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro. Estudo em que o município de Niterói está inserido.
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universalidade, equidade, regionalização, hierarquização e integralidade da
atenção à saúde” (BRASIL, 2013a).

Alguns desafios se destacaram na narrativa dos profissionais entrevistados, a
perspectiva de atenção multidisciplinar, formação e capacitação para atuar no enfretamento da
obesidade e adesão do município ao Programa Academia da Saúde.
Atenção Multidisciplinar
O cuidado dos indivíduos com sobrepeso e obesidade necessariamente envolve a
atenção multiprofissional. A equipe deve ser entendida enquanto agrupamento de profissionais
que atende uma determinada população e que se reúne periodicamente e discute os problemas
de saúde dessa população e dos indivíduos. Nesse sentido, o trabalho se torna efetivo na
articulação de profissionais de distintos núcleos, com seus saberes e práticas específicos, no
campo único de atuação para construção de estratégias conjuntas de intervenção.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013c). Foi ressaltado pelos depoentes a importância do trabalho
multidisciplinar e de se ampliar as equipes com profissionais que julgam fundamentais para a
prevenção e o tratamento da obesidade na AB como educadores físicos, nutricionistas,
endocrinologistas e psicólogos. Como expressa a narrativa desses depoentes:
[..] “um desafio, equipe que trabalhe de forma multidisciplinar e interdisciplinar no
território. Nutricionista, o endocrinologista, um educador físico né também, é
fundamental e que essa equipe trabalhe também integrada com as equipes que já
existem no território e com a supervisão, também ter uma interlocução, um diálogo
com essa equipe para poder entender o contexto do paciente no território. A psicóloga
eu acho que também é, a gente tem a parte da saúde mental, hoje em dia não vejo a
questão da obesidade sem essa parte da saúde mental, daquela... de tratar mesmo a
questão da ansiedade, tem todo um contexto na questão da obesidade que essa equipe
precisa estar ali em conjunto trabalhando, então acho assim, o psicólogo né também é
fundamental para estar nessa equipe e estar havendo essa integração. ” [...] (P1)
[...] “O trabalho na atenção básica tem que ter envolvimento de todos os profissionais,
porque aí sim há avanço, não é só a nutricionista que vai falar da obesidade, o médico
vai falar, a enfermeira, a assistente social, a psicóloga. Eu acho que todos os
profissionais têm que ter essa visão de conjunto, de integração. É assim que a gente
consegue uma população mais saudável” [...] (G2)

Educação Permanente voltada a prevenção, diagnóstico e tratamento do sobrepeso e
obesidade
A portaria 424 de 28 de junho de 2013 em sua diretriz VIII formação de profissionais da
saúde para a prevenção, diagnóstico e tratamento do sobrepeso e obesidade, de acordo com as
diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, aponta quanto a importância
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da capacitação e formação dos profissionais que irão atuar na atenção integral do usuário com
SP e O na RAS.
A Educação Permanente em Saúde (EPS) se configura como uma proposta de
aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das
organizações. A EPS se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar
as práticas profissionais. Caracteriza-se, portanto, como uma intensa vertente educacional com
potencialidades ligadas a mecanismos e temas que possibilitam gerar reflexão sobre o processo
de trabalho, autogestão, mudança institucional e transformação das práticas em serviço, por
meio da proposta do aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos e eles
mesmos constituírem-se como objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE,2009).
A educação permanente voltada aos profissionais de saúde é fundamental para
instrumentalizá-los no cuidado da obesidade. A uso de tecnologias que visam auxiliar uma
melhor reflexão dos profissionais sobre mudanças de comportamento necessárias ao manejo da
obesidade para promover um estilo de vida mais saudável aos indivíduos com sobrepeso e
obesidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014 c).
Foi apontado a necessidade de valorizar as ações de Educação Permanente no
município, principalmente nas questões relacionadas ao manejo da obesidade. Segue narrativas
de alguns depoentes:
[...] “A formação de profissionais quando eles vêm ,muitas vezes eles não se sentem
preparados embora eles tenham escolhido a atenção básica para atuar ,você sabe que
na atenção básica você trabalha com prevenção e promoção mas às vezes eles chegam
de todas as categorias ,com muita dificuldade em abordar o público ,em fazer uma
abordagem de uma forma adequada ai você leva um tempo treinando e tentando trazer
esse profissional gostar de fazer aquilo também, querer fazer e fazer com um
sentimento bom porque não adianta você forçar”[...] (P9)
[...] “Precisa de educação, educação permanente, para os profissionais e para a
população”. (P8)

Programa Academia da Saúde
O Programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção da saúde e produção do
cuidado, desenvolvido pelo Ministério da Saúde e possui como objetivo promover práticas
corporais e atividade física, promoção da alimentação saudável, educação em saúde, além de
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contribuir para a produção do cuidado e de modos de vida saudáveis e sustentáveis da
população. O Programa promove a implantação de polos do Academia da Saúde, que são
espaços públicos dotados de infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados. Além
disso prevê recursos que podem facilitar o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e
prevenção da obesidade, além de se constituir em um equipamento público com grande
potencial de abarcar estratégias permanentes de acompanhamento dos usuários com SP e O.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014c).
O programa não é um serviço isolado, ele é um ponto de atenção das RAS, como
componente da Atenção Básica, fazendo parte das linhas de cuidado e capaz de articular
diversos cuidados individuais e coletivos da AB. Sendo um equipamento integrado a AB, é um
espaço de livre acesso, de produção, ressignificação e vivência de conhecimentos favoráveis à
construção coletiva e individual de modos de vida saudáveis (CAISAN, 2014). Nesse contexto
o Polo Academia de Saúde pode ser um equipamento público estratégico para o
desenvolvimento de ações de prevenção e controle da obesidade e um ponto de atenção da RAS
para organização da LCO. De acordo com alguns profissionais entrevistados, eles consideraram
que a ausência desse serviço na rede de saúde, pode ser um desafio para o município no que
tange a atenção integral dos indivíduos com obesidade. Expresso na fala de 2 depoentes:
[...]“outra coisa que poderia facilitar muito e a presença ... dessas academias de
saúde, aqui, eu não tenho essa academia”[...] (P8)
[...] “Facilitaria para o desenvolvimento de ações de prevenção e controle da
obesidade, se tivesse a academia de saúde”[..] (P6)

4. CONCLUSÕES
A obesidade vem sendo abordada de forma secundária quando comparada com às
demais DCNT, o que tem contribuído para a sua invisibilidade como objeto de ações específicas
na AB. Destaca-se o menor aporte de recursos específicos para o enfrentamento da obesidade
proporcionalmente aos destinados às DCNT na AB. A pesquisa identificou como a abordagem
da Obesidade presente nos documentos de governo que tratam das DCNT, e difundidas pelos
profissionais de saúde, apresentam implicações para a gestão e para atenção integral das pessoas
com SP e O. Nos documentos destinados aos gestores prevalece a abordagem como doença, e
nos destinados aos profissionais de saúde reforçam a perspectiva como fator de risco, acreditase que a abordagem da obesidade como fator de risco pode favorecer sua invisibilidade, e talvez
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o esforço dos gestores nacionais em tratá-la como doença seja uma estratégia de mobilização
para os estados e municípios. Contudo, a ausência de recursos específicos compromete o
compromisso local com essa pauta.
Em síntese, a análise do contexto institucional e de gestão do município permitiu
identificar alguns aspectos que podem contribuir para viabilizar a organização da linha de
cuidado no município, destaca-se que o tema da obesidade vem sendo abordado e induzido por
diferentes instâncias do poder público, o PSE vem mobilizando setores e profissionais em torno
do tema e também contribuiu para a elaboração de um fluxo de assistência integrando escola e
rede de saúde, a existência de espaços de diálogo como o GTIm e o GT de DCNT, a implantação
de um sistema de informação em toda a rede de atenção e novas perspectivas de formação em
torno do tema já em curso.
É possível apontar alguns aspectos institucionais no funcionamento da AB no que diz
respeito às demandas para a construção da LCO no município que merecem atenção: (1) a
invisibilidade da obesidade como problema de saúde pública, (2) ausência de recursos
específicos destinados as ações de prevenção e controle da obesidade, (3) ausência de
profissionais com formação em nutrição e atividade física nos recém-criados NASF – atenção
multidisciplinar (4) vínculos institucionais temporários repercutindo em alta rotatividade e
descontinuidade das ações, (5) lacuna na formação continuada, de modo que não contempla a
obesidade como temática prioritária, (6) sistemas de informação e monitoramento
subutilizados, (7) ausência de fluxo institucionalizado de encaminhamento para cirurgia
bariátrica, a desarticulação entre atenção básica, atenção ambulatorial especializada e atenção
hospitalar (8) funcionamento de equipamentos que contribuam para viabilizar ações de
prevenção e controle da obesidade.
Um outro desafio será o de compreender o impacto do novo modelo de financiamento
nas ações da AB de Niterói e sobretudo no investimento institucional nas ações de prevenção e
controle da obesidade como parte da rede de atenção às DCNT.
Para organização da rede de atenção à saúde das pessoas com sobrepeso e obesidade no
município algumas prioridades já podem ser pautadas nesse estudo como: a sustentabilidade do
PSE já que foi constatado como um programa com grande potencial de articular e aproximar
setores e profissionais envolvidos na atenção integral da pessoa com obesidade.
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A articulação entre os setores que trabalham com os sistemas de informações para a
discussão e elaboração de estratégias que possam ser executadas na atenção básica de maneira
que esses sistemas façam parte das rotinas dos serviços de saúde.
O fortalecimento do GT de DCNT que possui como integrantes três coordenações do
DESUM que já atuam na implementação das ações de prevenção e controle das DCNT, espaço
que pode favorecer a construção de um outro GT que conduza os trabalhos voltados
especificamente para a construção da linha de cuidado da obesidade, grupo que poderá ser
formado pelos profissionais que estão realizando o curso de extensão sobre o enfrentamento da
obesidade no território.
Os resultados encontrados nesse estudo podem contribuir para indicar caminhos
estratégicos e singulares que atendam a realidade do município para que gestores consigam
reunir elementos para melhor organizar a atenção integral às pessoas com SP e O. Não obstante
é importante reconhecer os limites de atuação do setor saúde no enfrentamento dos
condicionantes socioambientais da obesidade, e avançar na construção de diálogos e práticas
interdisciplinares e intersetoriais que ampliem a compreensão sobre os condicionantes sociais,
econômicos, culturais, psicológicos e comportamentais que condicionam o avanço da
obesidade na atualidade e assim viabilize respostas adequadas a cada realidade.
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6.APÊNDICES

6.1. Questionário eletrônico

Unidade de Saúde:
Ações e serviços relacionados a atenção do usuário com sobrepeso e obesidade nas
Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde Tradicionais.

SISVANweb
A unidade alimenta o SISVANweb? Possui dificuldades? Quais?
A unidade já utilizou o SISVANweb como instrumento de avaliação e planejamento para ações
de promoção da alimentação saudável?
Qual a sugestão para aperfeiçoamento da implementação do SISVANweb?

Ações relacionadas a atenção do usuário com sobrepeso e obesidade
Como o usuário com excesso de peso tem acesso a unidade? Encaminhamento ou demanda
espontânea? Se respondeu encaminhamento na pergunta anterior, quais os serviços ou setores
que encaminham?
Qual fluxo de atendimento do usuário com sobrepeso e obesidade?
Na unidade existe algum protocolo para o atendimento do usuário com excesso de peso? Se
sim, qual?
Como funciona a referência e contra referência para os usuários com indicação de cirurgia
bariátrica?
Na unidade existem ações de promoção da saúde com foco na prevenção e tratamento do
sobrepeso e obesidade? Quais as ações são desenvolvidas? Quais os profissionais que
participam?
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6.2. Roteiro de Entrevista

Coordenação Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

● Identificação do entrevistado: nome, formação, cargo, falar da sua trajetória profissional
no município.
● Como você acha que as DCNT se relacionam com a obesidade? Quais os fatores que
você acha que estão contribuindo para o aumento da obesidade na população?
● Existem ações de prevenção e controle de sobrepeso e obesidade no cuidado dos
usuários com DCNTs na Rede Básica de Saúde? Quais? Quem realiza?
● Quais os fatores que você identifica que vêm afetando a possibilidade do município
desenvolver ações de prevenção e controle da obesidade. Fatores que facilitam e que
dificultam.
● Existe algum Fluxo de Atendimento a pessoa com DCNT /sobrepeso e obesidade na
Rede Básica de Saúde? Mecanismo de referência e contra referência desses usuários?
● Existe algum protocolo estabelecido para o atendimento dos usuários com
DCNT/sobrepeso e obesidade?
● Em sua opinião quais são os principais desafios para a atenção integral ao usuário com
Obesidade no âmbito das ações de prevenção e controle das DCNT?

Nutricionista da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (ATAN)

● Identificação do entrevistado: nome, formação, cargo, falar da sua trajetória
profissional no município
● Você poderia falar sobre atuação da ATAN no município?
● De uma forma geral a ATAN se articula com outras áreas técnicas? Quais? Como? A
ATAN se articula com a Atenção Básica? Como?
● Como você acha que as DCNT se relacionam com a obesidade? Quais os fatores que
você acha que estão contribuindo para o aumento da obesidade na população?
● Existem ações de prevenção e controle de sobrepeso e obesidade no cuidado dos
usuários com DCNTs na Rede Básica de Saúde? Quais? Quem realiza?
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● Quais os fatores que você identifica que vêm afetando a possibilidade do município
desenvolver ações de prevenção e controle da obesidade. Fatores que facilitam e que
dificultam.
● Existe algum Fluxo de Atendimento a pessoa com DCNT /sobrepeso e obesidade na
Rede Básica de Saúde? Mecanismo de referência e contra referência desses usuários?
● Existe algum protocolo estabelecido para o atendimento dos usuários com
DCNT/sobrepeso e obesidade?
● Em sua opinião quais são os principais desafios para a atenção integral ao usuário com
Obesidade no âmbito das ações de prevenção e controle das DCNT?

Diretor médico (endocrinologista) Policlínica Regional Sergio Arouca/ Ex coordenador do
Programa de Hipertensão e Diabetes.

● Identificação do entrevistado: nome, formação, cargo, falar da sua trajetória profissional
no município.
● Você ficou responsável por algum tempo do encaminhamento dos pacientes com
obesidade para a cirurgia bariátrica no município, certo? Gostaria que você me
explicasse como ocorria esse processo na ocasião, e por que deixou de exercer essa
função? Como os pacientes chegavam até você? E depois do encaminhamento e retorno
da cirurgia?
● Depois de sua saída, alguém assumiu essa função? Você saberia dizer se alguém vem
fazendo esse encaminhamento para a cirurgia bariátrica no momento? E como ocorre?
Com base na atuação na policlínica
● Você atende muitos usuários com DCNT? E com obesidade? Como o problema da
obesidade é tratado nesses pacientes? Quais são as prioridades? Como é o fluxo de
atendimento desses usuários? E a referência e contra referência?
● Você conhece saberia dizer se existe algum protocolo estabelecido para o atendimento
dos usuários com sobrepeso e obesidade?
● Como você acha que as DCNT se relacionam com a obesidade? Quais os fatores você
acha que estão contribuindo com o aumento da obesidade na população?
● Você conhece quais são as ações de prevenção e controle de sobrepeso e obesidade no
cuidado dos usuários com DCNTs na Unidade? Quais? Quem realiza?
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● Quais os fatores que você identifica que vêm afetando a possibilidade do município
desenvolver ações de prevenção e controle da obesidade. Fatores que facilitam e que
dificultam.
● Em sua opinião quais são os principais desafios para a atenção integral ao usuário com
Obesidade no âmbito das ações de prevenção e controle das DCNT?

Coordenação do Programa Saúde na Escola

● Identificação do entrevistado: nome, formação, cargo, falar da sua trajetória profissional
no município.
● O PSE desenvolve ações de prevenção e controle de sobrepeso e obesidade no
município? Quais? Qual o público alvo? Quem realiza? (instituições, setores e
profissionais). Qual a periodicidade dessas ações?
● Existe algum fluxo estabelecido para que essas ações ocorram? Como é o fluxo?
● Quais os fatores que você identifica que vêm afetando a possibilidade do município
(PSE) desenvolver ações de prevenção e controle da obesidade? Fatores que facilitam e
que dificultam.
● Como você acha que as DCNT se relacionam com a obesidade? Quais os fatores você
acha que estão contribuindo com o aumento da obesidade na população?
● Em sua opinião, quais são os principais desafios para a atenção integral ao usuário com
Obesidade no âmbito das ações de prevenção e controle das DCNT?
● Em sua opinião, como o PSE pode contribuir na implementação da linha de cuidado
para sobrepeso e obesidade no município?

Coordenação da Atenção Básica

● Identificação do entrevistado: nome, formação, cargo, falar da sua trajetória profissional
no município.
● Você poderia falar um pouco sobre o município de Niterói? Sobre a organização da
Atenção Básica, (Unidades de saúde: UBSs,Policlinicas, PMFs,Nasf, composição
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dessas equipes, outros equipamentos que compõe a atenção básica) sobre a cobertura do
SUS no município.
● O município desenvolve ações de prevenção e controle de sobrepeso e obesidade no
cuidado dos usuários com DCNTs no município? Quais? Quem realiza (setores que
planejam e desenvolvem essas ações)?
● Existe algum protocolo e fluxo estabelecido para o atendimento dos usuários com
sobrepeso e obesidade?
● Para cirurgia bariátrica existe algum protocolo/fluxo? Como funciona a regulação dos
usuários com indicação de cirurgia bariátrica?
● Como você acha que as DCNT se relacionam com a obesidade? Quais os fatores que
você acha que estão contribuindo com o aumento da obesidade na população?
● Quais os fatores que você identifica que vêm afetando a possibilidade do município
desenvolver ações de prevenção e controle da obesidade. Fatores que facilitam e que
dificultam?
● Em sua opinião quais são os principais desafios para a atenção integral ao usuário com
Obesidade no âmbito das ações de prevenção e controle das DCNT?
Coordenação do Departamento de Supervisão Técnico Metodológica – DESUM

● Identificação do entrevistado: nome, formação, cargo, falar da sua trajetória profissional
no município.
● Você poderia falar sobre o departamento (Equipe técnica, atuação do departamento na
Atenção Básica).
● Como você acha que as DCNT se relacionam com a obesidade? Quais os fatores que
você acha que estão contribuindo para o aumento da obesidade na população?
● Você identifica quem está mais envolvido com a questão da obesidade na gestão
municipal (por exemplo - áreas técnicas, as coordenações de programas, coordenações
de áreas)?
● Existem ações de prevenção e controle de sobrepeso e obesidade no cuidado dos
usuários com DCNTs na Rede Básica de Saúde? Quais? Quem realiza?
● Quais os fatores que você identifica que vêm afetando a possibilidade do município
desenvolver ações de prevenção e controle da obesidade. Fatores que facilitam e que
dificultam.
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● Existe algum Fluxo/Protocolo de Atendimento a pessoa com DCNT /sobrepeso e
obesidade na Rede Básica de Saúde? Mecanismo de referência e contra referência
desses usuários?
● Em sua opinião quais são os principais desafios para a atenção integral ao usuário com
Obesidade no âmbito das ações de prevenção e controle das DCNT?

Coordenação do Programa Médico de Família

● Identificação do entrevistado: nome, formação, cargo, falar da sua trajetória profissional
no município.
● Fale sobre a organização da AB e PMF no município desde o início até os dias atuais.
● Processo de formação do NASF e como surgiu no município. Composição Atual do
NASF.
● A função da equipe de supervisão e a do NASF?
● Quais as principais demandas de saúde?
● Atualmente qual a cobertura de atendimento do PMF, número de unidades e equipes?
Houve alguma alteração recente na estrutura e como isso afetou a atenção a saúde dos
habitantes de Niterói?
● Como você acha que as DCNT se relacionam com a obesidade? Quais os fatores que
você acha que estão contribuindo para o aumento da obesidade na população?
● Existe algum Fluxo/protocolo de Atendimento a pessoa com DCNT /sobrepeso e
obesidade nos módulos do PMF? Mecanismo de referência e contra referência desses
usuários?
● Para cirurgia bariátrica existe algum protocolo/fluxo? Como funciona a regulação dos
usuários com indicação de cirurgia bariátrica?
● Os módulos de PMF realizam ações de prevenção e controle de sobrepeso e obesidade
no cuidado dos usuários com DCNTs? Quais? Quem realiza?
● Quais os fatores que você identifica que vêm afetando a possibilidade do município
desenvolver ações de prevenção e controle da obesidade. Fatores que facilitam e que
dificultam.
● Em sua opinião quais são os principais desafios para a atenção integral ao usuário com
Obesidade no âmbito das ações de prevenção e controle das DCNT?
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Equipe do NASF

● Identificação do entrevistado: nome, formação, cargo, falar da sua trajetória profissional
no município.
● Processo de formação do NASF e como surgiu no município. Composição Atual e
atuação do NASF.
● Quais as principais demandas de saúde?
● Como você acha que as DCNT se relacionam com a obesidade? Quais os fatores que
você acha que estão contribuindo para o aumento da obesidade na população?
● O NASF/Módulo de PMF realizam ações de prevenção e controle de sobrepeso e
obesidade no cuidado dos usuários com DCNTs? Quais? Quem realiza?
● Existe algum Fluxo/protocolo de Atendimento a pessoa com DCNT /sobrepeso e
obesidade nos módulos do PMF? Mecanismo de referência e contra referência desses
usuários?
● Para cirurgia bariátrica existe algum protocolo/fluxo? Como funciona a regulação dos
usuários com indicação de cirurgia bariátrica?
● Quais os fatores que você identifica que vêm afetando a possibilidade do município
desenvolver ações de prevenção e controle da obesidade. Fatores que facilitam e que
dificultam.
● Em sua opinião quais são os principais desafios para a atenção integral ao usuário com
Obesidade no âmbito das ações de prevenção e controle das DCNT?

Supervisor/Coordenador de Área do PMF

● Identificação do entrevistado: nome, formação, cargo, falar da sua trajetória profissional
no município.
● Falar sobre o processo de implantação do PMF desde o início até os dias atuais.
● Processo de formação do NASF e como surgiu no município. Composição Atual do
NASF.
● A função da equipe de supervisão? A função do NASF?
● Quais as principais demandas de saúde?
● Como você acha que as DCNT se relacionam com a obesidade? Quais os fatores que
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você acha que estão contribuindo para o aumento da obesidade na população?
● O NASF/Módulo de PMF realizam ações de prevenção e controle de sobrepeso e
obesidade no cuidado dos usuários com DCNTs? Quais? Quem realiza?
● Existe algum Fluxo/protocolo de Atendimento a pessoa com DCNT /sobrepeso e
obesidade nos módulos do PMF? Mecanismo de referência e contra referência desses
usuários?
● Para cirurgia bariátrica existe algum protocolo/fluxo? Como funciona a regulação dos
usuários com indicação de cirurgia bariátrica?
● Quais os fatores que você identifica que vêm afetando a possibilidade do município
desenvolver ações de prevenção e controle da obesidade. Fatores que facilitam e que
dificultam.
● Em sua opinião quais são os principais desafios para a atenção integral ao usuário com
Obesidade no âmbito das ações de prevenção e controle das DCNT?
6.3 Roteiro do Grupo focal

● Identificação dos integrantes e atuação dentro do município de Niterói
● Como vocês acham que as DCNT se relacionam com a obesidade? Quais os fatores que
você acha que estão contribuindo com o aumento da obesidade na população?
● A unidade atende muitos usuários com DCNT? E com obesidade? Como o problema da
obesidade é tratado nesses pacientes? Quais são as prioridades? Como é o fluxo de
atendimento desses usuários? E a referência e contra referência?
● Para cirurgia bariátrica existe algum protocolo/fluxo? Como funciona a regulação dos
usuários com indicação de cirurgia bariátrica?
● A unidade desenvolve ações de prevenção e controle de sobrepeso e obesidade no
cuidado dos usuários com DCNTs no município? Quais? Quem realiza? (setores que
planejam e desenvolvem essas ações).
● Quais os fatores que vocês identificam que vêm afetando a possibilidade do município
desenvolver ações de prevenção e controle da obesidade. Fatores que facilitam e que
dificultam?
● Na opinião de vocês quais são os principais desafios para a atenção integral ao usuário
com Obesidade no âmbito das ações de prevenção e controle das DCNT?
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ANEXOS

ANEXO I Fluxograma para Atendimento ao Paciente com Diabetes do município de
Niterói

Fundação Municipal de Saúde
VIPACAF- Vice-presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família
DESUM – Departamento de Supervisão Técnico-Metodológica

* Insumo reserva: será fornecido 5 glicosímetros com fitas e insumos para serem usados para necessidades
emergenciais. A reposição acontecerá no 10º dia útil de cada mês pela Coordenação central do HIPERDIA.
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ANEXO II Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE FACULDADE DE NUTRIÇÃO COMITÊ DE
ÉTICA EM PESQUISA
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Título do Projeto: Linha de cuidado para sobrepeso e obesidade na rede de atenção à saúde das
pessoas com Doenças Crônicas em Niterói.
Pesquisador Responsável: Viviane Vilas Boas de Azevedo Marins /Telefone para contato: (21)
985581321
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense
Nome do voluntário: __________________________________________________________
Idade: _____________ anos RG. ________________________
Responsável legal (quandofor o caso):___________________________________
R.G. Responsável legal: ___________________
Prezado Senhor (a),
O Sr (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Linha de cuidado para
sobrepeso e obesidade na rede de atenção à saúde das pessoas com Doenças Crônicas
em Niterói”. A referida pesquisa é parte integrante de um projeto maior intitulado:
“Intervenções nutricionais para o enfrentamento da obesidade no SUS no estado
do Rio de Janeiro” .Esse projeto de pesquisa está sendo coordenado pela Profª Luciene
Burlandy de Alcântara da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense,
e tem por objetivo analisar as intervenções nutricionais para o enfrentamento da
obesidade que vêm sendo desenvolvidas nos municípios do Estado do Rio de Janeiro
no âmbito da Atenção Básica de Saúde. A sua participação não é obrigatória e você
poderá se recusar a responder qualquer pergunta, ou retirar-se da pesquisa a qualquer
momento, sem prejuízos a você ou à pesquisadora. Caso concorde, sua participação se
dará por meio de entrevistas ou em grupo focal, que serão gravados e posteriormente
transcritos, se assim for permitido. Nas entrevistas, você será solicitado a falar sobre
questões gerais que inclui a identificação das intervenções nutricionais implementadas,
desafios e estratégias que vem sendo adotadas pelo seu município. No grupo focal serão
discutidos desafios e estratégias para implementação das intervenções nutricionais a
partir de informações e especificidades de processos locais destacados pelos gestores e
profissionais que atuam nos municípios. Podem ocorrer constrangimentos no processo
de construção das informações, mas asseguramos que as informações geradas serão
confidenciais e sua privacidade será garantida. Desta maneira asseguramos que não
haverá risco a você ou ao seu trabalho. Enfatizamos também que não haverá transtornos
na sua rotina de trabalho, visto que as entrevistas realizadas com você serão feitas nos
seus períodos livres em comum acordo com o pesquisador. A pesquisa tem como
beneficios esperados a produção e divulgação de conhecimentos sobre estratégias que
vem sendo desenvolvidas nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para enfrentar o
problema da obesidade. Em caso de dúvidas você poderá contactar o pesquisador
responsável cujas informações estão registradas neste termo. Destacamos que os seus
dados não serão divulgados, tampouco identificaremos as citações de sua entrevista.
Após a conclusão do trabalho de campo, os dados serão analisados e posteriormente
utilizados para fins acadêmicos e científicos, e poderão ser publicados em revistas
especializadas. Você receberá uma via deste Termo de Consentimento Livre e
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Esclarecido, onde constam os contatos da Coordenadora da Pesquisa e da Comissão de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, podendo esclarecer dúvidas
sobre a pesquisa e sobre a sua participação a qualquer momento.

Eu, ______________________________________, RG nº_____________________,
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa
acima descrito.
Niterói, _____ de ____________ de _______
_____________________________________________Nome e assinatura do entrevistado ou
seu responsável legal
_____________________________________________ Testemunha
______________________________________________Nome e assinatura do responsável
por obter o consentimento_________________________________ Testemunha
Pesquisador responsável: Viviane Vilas Boas de Azevedo Marins Telefone (21) 985581321;
Email:vivianevilasboas@uol.com.br
Coordenadora da Pesquisa: Luciene Burlandy; Telefone: (21) 91430408; Email:
burlandy@uol.com.br
Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital Antonio Pedro: Tel: (21) 2629-9189; (21) 76212867
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ANEXO III Parecer Consubstanciado do CEP
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ANEXO IV Autorização de pesquisa do município de Niterói

