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Atuação do Enfermeiro em Equipe Multiprofissional no Cuidado a Obesos Grau III 

RESUMO: 

A obesidade está inserida no grupo das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e já 
é um grave problema de saúde pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
Apesar da crescente prevalência e do impacto sobre a saúde e qualidade de vida, este grupo 
apresenta maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde para o tratamento da 
obesidade e das morbidades associadas. Este estudo tem como objetivo geral elaborar um 
protocolo direcionado ao atendimento ambulatorial de enfermagem a clientes adultos com 
obesidade grau III e específicos: caracterizar o perfil da clientela e discutir o papel do 
enfermeiro em uma equipe multidisciplinar para o tratamento desses clientes. Trata-se de 
pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, desenvolvida no Centro de Referência em 
Obesidade (CRO), localizado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, seguindo as seguintes 
etapas: 1. Revisão integrativa da literatura na Biblioteca Virtual em Saúde sobre 
Tratamento Multidisciplinar a adultos obesos grau III; 2. Análise documental dos 
prontuários; 3. Grupo focal com os profissionais da equipe multiprofissional do referido 
centro; 4. Elaboração de um protocolo de atendimento ambulatorial de enfermagem a 
obesos grau III. O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 
HUAP/UFF sob Parecer número 691.926. Os resultados da análise documental apontaram 
predominância do sexo feminino, com 234 (75,%) clientes e 76 (25%) do sexo masculino. 
A idade variou entre 18 e 73 anos, com média e desvio padrão de 43,98 ± 12,41 anos, 
destacando-se que 161 (51,93%) clintes estão em fase produtiva, entre 30 e 50 anos. 
Quanto ao IMC, obteve-se uma média de 51,70± 7,73 kg/m2, sendo a maior frequência 
entre o IMC de 50,01 a 60kg/m2, tanto para o sexo feminino, com 108 (46%) clientes, 
quanto para o sexo masculino com 37 (49%). No que se refere à presença de 
comorbidades, 242 (78%) clientes são hipertensos e 149 (48%) diabéticos, 136 (43%) 
possuem hipertensão e diabetes associadas, 26 (08 %) clientes não possui doenças 
associadas. Da análise temática dos dados do GF emergiram duas categorias: uma referente 
ao trabalho em equipe multiprofissional e o papel do enfermeiro nessa equipe nomeada 
como “Trabalho em equipe: em busca de um cuidado qualificado” e a outra que aborda 
a importância das atividades educativas em grupo para o tratamento do obeso grau III 
denominada “Grupos Educativos: uma estratégia de cuidado ao obeso grau III” . 
Seguidas as etapas, acrescidos da experiência profissional na assistência direta a esse 
público do pesquisador, foi elaborado o Protocolo de atendimento ambulatorial de 
enfermagem a obesos Grau III. Com este estudo foi possível identificar evidências 
científicas sobre a necessidade da equipe multiprofissional no tratamento de obesos grau 
III, destacando a atuação do enfermeiro em todas as etapas do acompanhamento, além da 
importância das atividades em grupo. As intervenções de Enfermagem devem ir em busca 
da mudança de estilo de vida, para adoção de hábitos saudaveis, assim, promovendo 
efetivamente a saúde do individuo com obesidade. 
Descritores: Enfermagem; Obesidade Grau III; Avaliação em Enfermagem; Promoção da 

Saúde. 
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Nurse's role in Multidisciplinary Care Team in the Grade III Obese 
 
ABSTRACT: 
 
Obesity is part of the group of Chronic Not communicable Diseases (NCDs) and it is a 
serious public health problem in developed and developing countries. Despite the growing 
prevalence and impact on health and quality of life, this group is more difficult access to 
health services for the treatment of obesity and related morbidities. This study has the 
general objective to elaborate a protocol directed to the outpatient nursing care to adult 
clients with morbid obesity and specific: to characterize the profile of the customer and 
discuss the role of nurses in a multidisciplinary team to treat these clients. It is a qualitative 
research, a case study, developed in Obesity Reference Center (CRO) located in the City of 
Rio de Janeiro / RJ, following these steps: 1. Integrative review of literature in the Virtual 
Health Library Multidisciplinary treatment of the obese adults grade III; 2. documentary 
analysis of medical records; 3. Focus group with professionals in the multidisciplinary 
team of the center; 4. Preparation of a protocol of outpatient nursing care to obese class III. 
The research project was approved by the Research Ethics Committee of HUAP / UFF 
Opinion under number 691 926. The results of the document analysis showed a 
predominance of females, with 234 (75%) clients and 76 (25%) were male. Age ranged 
between 18 and 73 years, mean and standard deviation of 43.98 ± 12.41 years, highlighting 
that 161 (51.93%) customers are in productive phase, between 30 and 50 years. As for 
IMC, obtained an average of 51.70 ± 7.73 kg / m2, the highest frequency being between 
IMC of 50.01 to 60 kg / m2, both for females, with 108 (46%) customers , as for males 
with 37 (49%). As regards comorbidities, 242 (78%) customers are hypertensive and 149 
(48%) diabetic patients, 136 (43%) have associated hypertension and diabetes, 26 (08%) 
clients do not have associated diseases. Thematic analysis of GF data emerged two 
categories: one concerning the work in multidisciplinary team and the nurse's role on that 
team named "Team work: looking for a qualified care" and another that addresses the 
importance of educational activities group for the treatment of obese class III called 
"Educational groups: a strategy of care to obese class III." Followed the steps, plus 
professional experience in direct assistance to that public's researcher, was prepared to 
outpatient care nursing Protocol to Grade III obese. With this study was possible to 
identify scientific evidence on the need for multidisciplinary team in the treatment of grade 
III obese patients, highlighting the work of nurses in all stages of monitoring, and the 
importance of the group activities. The Nursing interventions must go in search of the 
change of lifestyle to adopt healthy habits, thus effectively promoting the health of the 
individual with obesity. 

 
Descriptors: nursing; Grade III obesity; Nursing Assessment; Health promotion. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade pode ser 

compreendida como um agravo de caráter multifatorial decorrente de balanço energético 

positivo que favorece o acúmulo de gordura, associado a riscos para a saúde devido à sua 

relação com complicações metabólicas, tais como o aumento da pressão arterial, dos níveis 

de colesterol e triglicerídeos sanguíneos e resistência à insulina1.  

A Obesidade é considerada como um agravo de caráter multifatorial envolvendo 

questões biológicas, ambientais, econômicas, sociais, culturais e políticas2. Pode ser 

definida como, o acúmulo de tecido gorduroso localizado ou generalizado, provocado por 

desequilíbrio nutricional associado ou não a distúrbios genéticos ou endócrino-

metabólicos. Atualmente, no mundo, mais de 2,1 bilhões de pessoas estão com sobrepeso 

ou obesidade, representando 30 % da população mundial. De 1980 a 2013, obesidade e 

sobrepeso, em conjunto, aumentaram 27,5% entre os adultos e 47,1% entre as crianças3. 

No Brasil, vivemos uma emergência epidêmica do sobrepeso e, particularmente, da 

obesidade como evento de maior visibilidade epidemiológica relacionada com o 

comportamento da morbi-mortalidade4.  

Gráfico 01: Sobrepeso e Obesidade no Brasil 

 

Fonte: VIGITEL, 2015. 
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Os índices nacionais referentes à obesidade mostram-se alarmantes, dados da 

pesquisa sobre Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (VIGITEL), que tem por objetivos mensurar a prevalência de fatores 

de risco e proteção para doenças não transmissíveis nas 27 capitais do país e subsidiar 

planejamento e gestão da Promoção da Saúde e da Prevenção de Doenças, destaca uma 

crescente nos níveis de excesso de peso e obesidade, totalizando, respectivamente, 52,5% e 

17,9% da população brasileira5.  

Em homens a ocorrência da obesidade ainda é inferior do que nas mulheres, 17,6% 

e 18,2%, respectivamente, porém, 56,5% dos homens apresentam excesso de peso, 

enquanto nas mulheres esse índice está em 49,1% 5. A frequência da obesidade no sexo 

masculino é maior no estrato de maior escolaridade e para mulheres, máxima no estrato de 

menor escolaridade4. 

Na cidade do Rio de Janeiro esses números são ainda maiores que a média 

nacional, sendo a porcentagem de pessoas com sobrepeso de 54% e 19% já apresentando 

algum grau de obesidade. Destaca-se que 59% dos homens estão na faixa de excesso de 

peso e 20% obesos, entre as mulheres, 51% e 19% apresentam sobrepeso e obesidade, 

respectivamente5. A taxa de sobrepeso, quando iniciou o monitoramento pelo VIGITEL, 

nove anos atrás, era de 43% e de obesidade 11,4%. Este crescimento galopante preocupa, 

pois o sobrepeso e obesidade são fatores de risco para outras doenças crônicas, que 

respondem por 72% dos óbitos no Brasil5.  

Gráfico 02: Evolução da frequência de sobrepeso 

 

Fonte: VIGITEL, 2015. 
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O critério mais utilizado mundialmente para a avaliação nutricional, devido à 

facilidade técnica e por ser pouco invasivo, é o Índice de Massa Corporal (IMC), também 

conhecido como Índice de Quelet, que é obtido dividindo-se o peso do corpo em 

quilogramas pela altura em metros quadrados (kg/m2)1. 

Quanto à gravidade, a OMS, cujas preconizações também são adotadas pelo 

Conselho Latino Americano de Obesidade e Ministério da Saúde, classifica a obesidade 

em três níveis: obesidade grau I, quando o IMC situa-se entre 30 e 34,9 Kg/m2; obesidade 

grau II, com IMC entre 35 e 39,9 Kg/m2; e obesidade grau III ou obesidade mórbida, 

quando o IMC ultrapassa 40 Kg/m26. 

A partir da necessidade de se estabelecer novos patamares de risco, foram definidas 

classificações de super obeso e supersuper obeso para valores de IMC acima de 50 e 60 

kg/m², respectivamente7. Atualmente, questões direcionadas a prevenção e controle da 

obesidade encontram-se na agenda das políticas públicas, sendo apontada como evento de 

controle prioritário.  Segundo a Política Nacional de Alimentação e Nutrição8, a 

desinformação e prática de hábitos alimentares inadequados, bem como a ocorrência de 

doenças e agravos endêmicos ou epidêmicos possibilitam a existência de problemas que 

afetam a saúde da população e sua resolução compete ao setor Saúde. Visando reverter este 

processo, os serviços de saúde são estimulados a implementar e inovar estratégias para 

prevenção da obesidade e promoção da saúde, assim como a organização de novos serviços 

especializados que contribuam para controle e reabilitação desses casos na atenção 

primária2. 

O cuidado à saúde dos portadores de obesidade requer uma abordagem integral 

considerando os diferentes níveis dos determinantes da obesidade, que expressam a 

complexa trama de fatores que a determinam. A atenção básica, como a principal porta de 

entrada dos usuários no sistema de saúde, é o local privilegiado de atuação na promoção de 

saúde e no enfrentamento do excesso de peso que acomete o indivíduo, com repercussões 

na família e a população. 

Diante do quadro de aumento do sobrepeso e obesidade, a Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro (SMSRJ), com o apoio técnico do Instituto de Nutrição Annes 

Dias (INAD), em uma iniciativa pioneira, implementou em julho de 2011 o Centro de 

Referência em Obesidade (CRO) articulado a estratégia de saúde da família, que através de 

uma equipe multiprofissional (educador físico, enfermeiro, médico endocrinologista, 
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nutricionista e psicólogo) oferece tratamento clínico ambulatorial para usuários com 

obesidade grau III.  

Figura 01: O Caso Obesidade 

Epidemia da obesidade

Morbidades associadas

↑ óbitos por DCNTs

Necessidade de atenção 
especializada

↑demanda em todos 
os níveis de atenção

Centro de Referência em 
Obesidade

 

Fonte: Autor da pesquisa. 
 

Devido à crescente demanda e da carência de serviços especializados para o 

atendimento desta clientela, os critérios para acolhimento no CRO são: IMC superior a 40 

kg/m² associado ao diabetes ou IMC superior a 50 kg/m² com ou sem comorbidade. O 

serviço possibilita cuidado especializado com uma perspectiva interdisciplinar envolvendo 

estratégias e ações como consultas individuais, grupos educativos e interconsulta, 

baseando-se na construção compartilhada do projeto terapêutico.  

Os usuários encaminhados pela atenção básica e que atendem os critérios de 

entrada no serviço, são acolhidos no CRO e, posteriormente, participam de grupos 

educativos, com intuito de se aproximarem das DCNT, em seguida são agendados para 

consulta de enfermagem que fará o encaminhamento, priorizando as demandas, para o 

psicólogo, nutricionista, educador físico e endocrinologista. Além das consultas 

individuais, o tratamento inclui os Grupos Interdisciplinares, Educativos e Terapêuticos, 

além de um Programa de Exercício e Atividade Física.  
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Assim, os profissionais inseridos nesse serviço têm o compromisso de oferecer um 

tratamento de excelência para esses pacientes, buscando atender integralmente e com 

qualidade as demandas do paciente obeso.  

Figura 02: Dinâmica de acompanhamento no CRO 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Dentre as diretrizes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) estão a 

intersetorialidade e a multidisciplinaridade, visando à promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Uma vez inserido no CRO o enfermeiro, assim como outros profissionais da equipe, 
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deve ser capaz de desenvolver ações que sejam compatíveis com estas diretrizes e alcançar 

metas específicas do serviço.  

Nesse contexto, como enfermeiro atuante na equipe multiprofissional do CRO, 

surgiu a motivação para o desenvolvimento desse estudo, visto que ao iniciar o trabalho, 

concomitante com a implantação de um serviço pioneiro no Brasil, me deparei com 

diversas dificuldades, que iam do acolhimento ao manejo clinico dos pacientes que 

chegavam ao CRO. 

Na ocasião, participei de um processo seletivo sem ter a dimensão que trabalharia 

em um Centro de Referência para obesos, e a expectativa era de trabalhar na Estratégia 

Saúde Família (ESF), pois era essa a especialização que eu cursava naquele momento. 

Porém, eu e os demais profissionais, nos deparamos com diversos desafios tais como: 

planejar fluxos, definir critérios de inclusão no serviço, pensar em como os pacientes 

chegariam e como contra referenciar os que fossem encaminhados erroneamente e, 

principalmente, como tratar obesos mórbidos, com diversas expectativas sobre o CRO. 

O trabalho foi sempre compartilhado, entre a direção do INAD e profissionais, 

todas as especialidades partilharam suas vivências, experiências e preocupações, a fim de 

propiciar um atendimento qualificado e diferenciado a essa parcela da população que, por 

muitas vezes, já esta descrente do sistema de saúde e sobre sua própria condição de saúde. 

E quem seriam esses pacientes? Quem os referenciariam? Quais as expectativas? 

Como tratá-los? Que instrumentos utilizar? Qual a frequência dos atendimentos? Fazer ou 

não grupos educativos?  

A partir dessas questões, cada especialidade foi em busca de experiências 

anteriores, instrumentos já utilizados para avaliação de pacientes obesos em âmbito 

ambulatorial, publicações que pudessem nortear o trabalho. Porém, a busca foi pouco 

exitosa e cada profissional foi desenvolvendo e/ou adaptando instrumentos específicos de 

sua área que passaram a ser utilizados nas consultas individuais e dinâmicas de grupo. 

No âmbito da atenção primária, o enfermeiro executa a consulta de Enfermagem, 

definida como uma atividade privativa do enfermeiro, que utiliza componentes do método 

científico para identificar as situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas 

de Enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, 

recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade9.  
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Portanto, fui construindo, ao longo de cada atendimento, materiais que 

instrumentalizassem o processo de trabalho do enfermeiro no CRO. Após 10 meses da 

implantação no bairro de Acari e com uma aceitação positiva do 1º CRO, foram 

inauguradas duas outras unidades, situadas nos bairros da Penha e Madureira.  

Diante desse novo cenário emergiu a necessidade de treinamento dos profissionais, 

que chegavam pra integrar esses dois novos centros, ou seja, além de materiais, surgia uma 

demanda de operacionalizar, sistematizar a assistência, direcionar a prática para além das 

técnicas. Pois, além dos profissionais dessas duas novas unidades do CRO, com o passar 

do tempo da implementação de um serviço de referência para obesos, surgia a demanda de 

treinamento e matriciamento das equipes da ESF. 

Na prevenção e no tratamento do sobrepeso/obesidade, o apoio matricial 

interdisciplinar é um grande potencializador da resolutividade das equipes da Atenção 

Básica, pois promove a ampliação dos saberes acerca da complexidade desses agravos e 

permite uma melhor oferta de cuidados2. 

O enfermeiro, com suas habilidades empáticas, em atuação conjunta com os demais 

profissionais do CRO, promove a reabilitação, prevenção e a promoção da saúde do obeso, 

mediante incentivo a introdução de hábitos saudáveis, almejando uma melhoria da 

qualidade de vida e autoestima dessas pessoas, bem como capacitar profissionais da rede, 

para melhor atender a esse público.  

O enfermeiro possui conhecimentos científicos que agregam diversas áreas do 

conhecimento e permitem elaborar tecnologias de cuidados direcionadas à promoção da 

saúde, sendo um profissional capacitado para educação em saúde, mas na prática 

profissional, nem sempre encontramos enfermeiros que desempenhem o papel de 

educador. O uso do processo de Enfermagem na elaboração das ações para promover a 

saúde pode ser um facilitador. Além disso, o uso do processo de Enfermagem na 

elaboração das ações para promover a saúde é um meio que facilita e sistematiza esta 

forma de cuidado10.  

Diante de um serviço já solidificado, quatro anos após sua inauguração, com as três 

unidades ativas e tendo atendido, juntas, quase 1000 obesos mórbidos, surge a necessidade 

de uma organização do trabalho desenvolvido.  

Assim, o objeto de estudo dessa pesquisa é a atuação do enfermeiro em uma equipe 

multidisciplinar especializada no atendimento ambulatorial a obesos Grau III. 
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À luz dessas considerações, foram delimitadas as seguintes questões norteadoras: 

� Qual o perfil da clientela atendida no CRO?  

� Que ações o enfermeiro desempenha em uma equipe multidisciplinar no 

tratamento ambulatorial de obesos Grau III? 

Objetivo geral: Elaborar um protocolo direcionado ao atendimento ambulatorial de 

enfermagem a pacientes adultos com obesidade grau III. 

 Objetivos Específicos: 

� Caracterizar o perfil da clientela com obesidade grau III atendida no Centro de 

Referência em Obesidade. 

� Discutir o papel do enfermeiro em uma equipe multidisciplinar para o tratamento 

ambulatorial da obesidade Grau III; 

 

Justificativa 

Estudos sobre o uso de manuais e protocolos, referentes ao atendimento 

ambulatorial a obesos Grau III, que vise a promoção da saúde e melhora da qualidade de 

vida, ainda são incipientes em nosso meio, conforme constatado em revisão integrativa da 

literatura realizada e descrita no proximo capítulo onde constatou-se que a maioria dos 

artigos encontrados abordam a assistência de enfermagem a pacientes obesos em processo 

de pré, trans e pós operatório, seja pra cirurgia bariátrica, ou outros processo cirúrgicos. 

Nenhum estudo encontrado nessa revisão, mesmo os que relatam a importância do 

atendimento multiprofissional para o tratamento de obesos grau III, cita o atendimento 

clinico ambulatorial.  

A Obesidade é uma epidemia mundial, oriunda de problemas sociais, culturais, 

econômicos, enfrentada por indivíduos de todas as idades e classes. Para controlar esse 

avanço e obter sucesso nas estratégias de enfrentamento, deve se superar barreiras, como a 

desinformação, resistência à mudança, exclusão social, conflitos de interesses e formação 

profissional. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um dos maiores 

problemas de saúde publica da atualidade. Estimativas da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) indicam que as DCNT são responsáveis por 63% de um total de 36 milhões de 

mortes ocorridas no mundo em 2008. No Brasil, as DCNT são igualmente relevantes, 

tendo sido responsáveis, em 2011, por 72,7% do total de mortes5. 
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E apesar dessa crescente prevalência e impacto sobre a saúde e qualidade de vida, 

este grupo apresenta maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde não somente para o 

tratamento da obesidade, como também das morbidades associadas, tais como: doenças 

cardiovasculares entre elas a hipertensão, hiperlipidemia, diabetes tipo II, intolerância a 

glicose, alguns tipos de câncer, osteoartrites, distúrbios alimentares, menstruais, do sono, 

do humor, entre outros. Diante de todos os avanços e busca de um atendimento qualificado 

a Obesos Grau III, ainda não existe um protocolo e instrumentos próprios de Enfermagem 

para atendimento deste público, no referido centro, assim este estudo visa contribuir para 

sistematizar o atendimento aos obesos grau III atendidos no CRO, bem como em outras 

instituições de saúde, subsidiando um atendimento de enfermagem qualificado a esses 

pacientes. 

A relevância do estudo apoia-se na premissa de que o desenvolvimento de um 

protocolo direcionado ao atendimento ambulatorial de enfermagem a obesos grau III pode 

ser um ponto de partida para outros estudos sobre esta temática, além de servir de subsidio 

para um atendimento sistematizado a esse público, buscando assim uniformidade nas 

intervenções e melhoria da qualidade do atendimento de enfermagem prestado ao obeso, 

articulado as ações da equipe multidisciplinar com foco na mudança de estilo de vida, 

visando à promoção da saúde e melhor qualidade de vida. Está também, na possibilidade 

de se ampliar as discussões sobre a temática, ressaltando a percepção dos enfermeiros 

acerca do processo de educação em saúde e colaborar na produção de cuidado em todos os 

níveis de atenção. 

A produção de conhecimento poderá contribuir ao ensino em enfermagem, a 

extensão e a pesquisa, além de lançar luz para as atividades do enfermeiro no atendimento 

ambulatorial a esse público. Os resultados desse estudo ampliarão as reflexões sobre o 

cuidado em saúde e enfermagem, focado principalmente na linha de pesquisa do mestrado 

profissional em enfermagem assistencial da UFF, O cuidado de enfermagem aos grupos 

humanos, sendo a obesidade o caso investigado nessa dissertação.  O Enfermeiro orienta e 

atua no controle da obesidade, através do cuidar, educar, pesquisar, junto ao obeso, sua 

família e sociedade, pois a educação transforma e favorece mudanças comportamentais, 

promovendo assim, estilos de vida saudáveis, como afirma Nola Pender, em seu Modelo de 

Promoção da Saúde. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA 

 

Tratamento Multiprofissional para Obesidade: o Estado da Arte 

 

Para aprofundar os conhecimentos sobre o tratamento multidisciplinar a obesos Grau 

III e a inserção do enfermeiro nesse tratamento realizou-se uma revisão integrativa de 

literatura partindo da elaboração da seguinte questão: quais as evidências científicas na 

literatura e a inserção da enfermagem sobre o tratamento clínico multiprofissional para 

adultos obesos grau III?  

 A fim de conferir rigor metodológico, a revisão deve ser realizada em seis etapas: 

identificação do problema que a revisão irá abordar; amostragem ou busca na literatura, 

que abarca a definição dos critérios de inclusão e exclusão e seleção dos estudos que irão 

compor a amostra; categorização dos estudos, que define as informações a serem extraídas 

do estudo, bem como sua organização e sumarização; avaliação dos estudos incluídos na 

revisão - análise crítica dos estudos selecionados; interpretação dos resultados; síntese do 

conhecimento e apresentação da revisão11. 

 Após definição do problema em questão, a revisão integrativa foi realizada em 

periódicos disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), indexadas nas bases de 

dados eletrônicas de circulação nacional e internacional, a saber: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Espanhol de 

Ciências da Saúde (IBECS), Medical Literature Analysis and Retrievel Sistem online 

(MEDLINE) e Bases de Dados em Enfermagem (BDENF).  

 O período de busca ocorreu entre março e abril de 2014 e os descritores utilizados na 

busca foram: Obesidade Mórbida; Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; Avaliação em 

Enfermagem. Foi utilizado o operador booleano “and”, devido ao quantitativo encontrado 

e com o intuito de aproximar o levantamento bibliográfico com os objetivos da pesquisa.  

 Para o refinamento da busca foram definidos os seguintes critérios de inclusão: artigos 

publicados entre 2004 e 2014, que versassem sobre o tratamento multidisciplinar a adultos 

obesos grau III, artigos publicados nos idiomas português, inglês, espanhol e francês, 

artigos na íntegra de forma gratuita nas bases de dados pesquisadas, estudos realizados 

com seres humanos adultos. Foram excluídos estudos que se encontravam em duplicidade 

nas bases de dados e os que, após a leitura dos resumos não contemplassem a temática 
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proposta. A busca e seleção dos artigos foram realizadas por dois revisores de forma 

independente, no intuito de conferir maior rigor à busca e inclusão dos artigos. 

Através da pesquisa por “Título, Resumo e Assunto” na Biblioteca Virtual em Saúde 

com as seguintes associações: obesidade mórbida and enfermagem, foram encontrados 183 

Artigos, que após refinamento por texto completo (32 artigos), Limites: Humanos, Adulto, 

Meia idade; Idioma: Espanhol, Francês, Inglês e Português; Ano de publicação: entre 2004 

e 2014, sobraram 21 artigos e desses, 11 estavam disponíveis “on line” gratuitos, e 09 

foram selecionados, por estarem de acordo com a questão da pesquisa. 

Quando se usou a associação obesidade mórbida and cuidados de enfermagem, foram 

encontrados 160 Artigos, que após refinamento por: texto completo; Limites: Humanos, 

Adulto, Meia idade; Idioma: Inglês, Espanhol e Português; Ano de publicação: entre 2004 

e 2014, sobraram 13 artigos, e desses todos eram repetidos da busca anterior.  

Ao utilizar a associação obesidade mórbida and avaliação em enfermagem encontrou-

se 42 artigos, após refinamento por texto completo restaram 09 artigos. Destes nove textos, 

após utilização dos seguintes limites: Humanos, Adulto, Meia idade; Idioma: Inglês, 

Espanhol e Português; Ano de publicação: entre 2004 e 2014, restaram 04 artigos, e estes 

não foram utilizados por serem repetidos das buscas anteriores. 

 Quando associados os descritores: obesidade mórbida and Enfermagem and Avaliação 

em enfermagem e obesidade mórbida and enfermagem and cuidados de enfermagem não 

foram encontrados artigos.  

 

Quadro 01 – Distribuição quantitativa dos artigos localizados na BVS. 

DESCRITORES TOTAL  

1. Obesidade Mórbida and Enfermagem 

2. Obesidade Mórbida and Cuidados de Enfermagem 

183 

160 

3. Obesidade Mórbida and Avaliação em Enfermagem   42 

4. Obesidade Mórbida and Enfermagem and Avaliação em Enfermagem 

5. Obesidade Mórbida and Enfermagem and Cuidados de Enfermagem 

 00 

 

 00 

Fonte: Autor da pesquisa. 

Sendo assim, após a seleção das produções bibliográficas consideradas relevantes e 

exclusão de estudos evidenciados em duplicidade nas diferentes bases de dados, obtivemos 

09 artigos como amostra final. 
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Quadro 02 – Amostra de artigos da Revisão Integrativa 

Título  Autores Base de 
Dados/ 
Fonte 

Ano Conclusões do(s) autor (es) 

Perfil do paciente 
obeso submetido 

à cirurgia 
bariátrica 

 

 

Oliveira MS de ; Lima 
EFA; Leite FMC; 
Primo CC.12 

LILACS 

Cogitare 
enfermagem 

 

 

2013 

Observa-se que 29,6% das 
mulheres apresentaram IMC 
acima de 50 kg/m² e 7,4% entre 
os homens apresentaram IMC 
entre 40 e 44 kg/m², igualmente à 
frequência de homens com IMC 
acima de 50 kg/m². 

Qualidade de vida 
de pessoas com 
obesidade grau 
III: Um desafio 
comportamental 

 

Santos AA dos; 
Carvalho CC; Chaves 
ECL; Goyatá SLT.13 

LILACS 

Rev Soc. Bras 
de clin médica 

 

2012 

 

Percebeu-se a necessidade de que 
os profissionais de saúde 
busquem estratégias que 
promovam a percepção do próprio 
bem estar e favoreçam a mudança 
de comportamento que resulte na 
melhoria da QV desses pacientes. 

Protocolo de 
assistência de 

enfermagem ao 
paciente em pré e 
pós-operatório de 
cirurgia bariátrica 

Felix LG; Soares 
MJGO; Nóbrega 
MML. 14 

LILACS 

Revista 
Brasileira de 
Enfermagem 

 

2012 

 

  A pesquisa confirma a 
necessidade da participação do 
enfermeiro dentro da equipe 
multidisciplinar que assiste ao 
paciente bariátrico. 

Assistência ao 
paciente obeso 

mórbido 
submetido à 

cirurgia bariátrica: 
dificuldades do 

enfermeiro 

Tanaka DS; Peniche 
ACG.15 

 

LILACS 

Acta Paulista 
Enfermagem 

 

 

2009 

 

 O conhecimento específico, a 
especialização e a experiência em 
Centro Cirúrgico darão o 
conforto, a segurança física e 
emocional necessárias a estes 
pacientes. 

Perioperative 
Care of the 

Morbidly Obese 
Patient in the 

Lithotomy 
Position 

Bennicoff, G. 16 MEDLINE 

AORN 
JOURNAL 

 

2010 

 

 Cuidar de um paciente obeso 
mórbido que requer cirurgia na 
posição litotômica pode ser 
especialmente difícil, e a 
possibilidade de lesão nos 
membros do paciente deve ser 
considerada. Porém cuidados 
específicos de enfermagem 
podem fornecer segurança para 
esse tipo de procedimento 
desafiador. 
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Anestesia para 
Obesidade 
Mórbida 

Lorentz MN; 
Albergaria VF; Lima 
FAS de. 17 

LILACS 

Rev Bras de 
Anestesiologia 

 

2007 

 Para que os resultados sejam 
favoráveis é extremamente 
importante o envolvimento 

de uma equipe multiprofissional 
que inclui Clínica Geral, 
Anestesiologia, Cirurgia Geral, 
Enfermagem, Psicologia, 
Fisioterapia, Nutrologia e Terapia 
Intensiva. 

Comparación a 5 
años de dos 
técnicas de 

cirugía bariátrica 
en pacientes con 
obesidad mórbida 

seguidos en 
consulta 

enfermera 

 

Hernández MAR; 
Sancho EM; Fuster 
MA; Viñuela JDG; 
Calvo I.18 

IBECS 

Nutricion 
Hospitalaria 

 

 

2009 

 

 Os resultados de perda de peso 
em longo prazo são melhores com 
a técnica By Pass Gastrico que 
com a gastroplastia vertical 
anilhada. Há um reganho de peso 
após 5 anos que podem estar 
relacionados a modificação dos 
hábitos alimentares e o abandono 
ao retorno das consultas de 
enfermagem.  

Diagnósticos, 

intervenções e 

resultados de 

enfermagem no 

pós-operatório de 

cirurgia bariátrica 
 

Moreira RAN; Barros 
LM; Rodrigues AB; 
Caetano JA.19 

LILACS 

Rev RENE 

 

 

2013 

 

 A escolha das intervenções 
adequadas diminui o tempo de 
internação e consequentemente as 
complicações cardiopulmonares 
no pós-operatório. Outro ponto 
importante é a padronização da 
linguagem na construção dos 
diagnósticos e resultados, o que 
favorece a documentação de 
enfermagem. 

A história de 
pessoas com 
obesidade 

mórbida: uma 
experiência no sul 

do Brasil 

Santos AT dos; 
Schmitt CHP; Padilha 
JM; Amante ILN 20 

BDENF 

Enfermagem 
Em Foco 

 

 

2010 

 

 Há entre os obesos, dificuldades 
para o autocuidado, que se 
evidenciaram pela desistência da 
prática de atividades físicas e 
consequente dor corporal. A 
autoimagem negativa motiva a 
realização da cirurgia bariátrica e 
os discursos revelaram o 
desconhecimento quanto à doença 
e à cirurgia e a importância do 
papel da equipe de saúde. 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Após leitura e análise minuciosa dos artigos selecionados foi possível identificar 

como é realizado o tratamento para obesos grau III e a importância de uma equipe 

multiprofissional para o sucesso do mesmo.  
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Os artigos encontrados12,13,15,16,17,18,19 fazem referência direta à assistência de 

enfermagem a pacientes obesos em processo de pré, trans e pós-operatório, tanto para 

cirurgia bariátrica quanto para outros processos cirúrgicos. 

 Tais achados reafirmam a justificativa do estudo, pois não se encontrou na 

literatura artigos abordando o tratamento clinico ambulatorial dos obesos.  

O autor15 afirma que nos pacientes que apresentam obesidade mórbida, a 

abordagem clínica geralmente é ineficaz e o tratamento cirúrgico se impõe como a única 

opção de tratamento. Outros autores21 seguem o discurso que o tratamento convencional 

para a obesidade grau III continua produzindo resultados insatisfatórios, com 95% dos 

pacientes recuperando seu peso inicial em até dois anos.  

Porém, com o número crescente de obesos grau III em nosso país, contrastando 

com o incipiente número disponibilizado de vagas para cirurgia bariátrica, temos como 

resultado filas “imaginárias” e diversos pacientes esperando por anos o procedimento 

cirúrgico, que muitas vezes pode nem acontecer.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, como os pacientes vinculam 

a imagem do bisturi à “varinha de condão”, é necessário a atuação de uma equipe 

multidisciplinar especializada para auxiliá-lo a enfrentar a realidade e envolvê-lo de forma 

responsável em todas as etapas do tratamento cirúrgico e as suas mudanças consequentes22. 

Pesquisa realizada no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo mostra 

que a cirurgia bariátrica não representa uma solução mágica para o controle da obesidade. 

As primeiras estatísticas de longo prazo feitas naquela instituição afirmam que sete anos 

após a cirurgia, um terço dos pacientes recuperou bem mais peso do que o esperado, 

demonstrando que, apesar de a cirurgia ser um artifício para controlar a obesidade, os 

mecanismos metabólicos, psicológicos e sociais envolvidos na etiologia da obesidade são 

muito resistentes, fazendo com que o paciente necessite de acompanhamento pelo resto da 

vida23. 

Nesse sentido, é preciso pensar estratégias para atender esses pacientes, que apesar 

do critério para intervenção cirúrgica, ficam vagando pelo sistema de saúde, e para um 

atendimento digno é preciso que os profissionais estejam preparados para receber e atender 

essa demanda. 

Um dos estudos apresenta essa perspectiva14 afirmando que para alcançar a perda 

de peso tão esperada, primeiramente o paciente precisa estar disposto a mudar os hábitos 
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alimentares de toda uma vida, pois a cirurgia bariátrica não é milagrosa, é uma etapa 

importante, mas não é a essência do tratamento contra a obesidade. Ela não modifica a sua 

vontade de comer na quantidade que você estava acostumado.  

Essa necessidade de tratamento multidisciplinar aparece no discurso de diversos 

autores12,14,15,16,17,20 que reafirmam a importância de se pensar na obesidade como uma 

doença multifatorial associada a riscos a saúde. 

É fundamental a participação de uma equipe multidisciplinar composta por 

cirurgião, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, dentre outros profissionais, 

que tenham conhecimento das alterações provocadas pela obesidade, que possam auxiliar e 

motivar o paciente para o tratamento adequado, uma vez que a cirurgia atua na 

consequência da doença obesidade (peso) e não na sua causa24. 

Nesse contexto da equipe multidisciplinar, emerge a importância do enfermeiro, em 

todo o processo do tratamento, pois ele está presente em todas as etapas do tratamento, 

desde a fase pré-operatória, no acompanhamento ambulatorial, intra-hospitalar, onde 

realiza assistência direta, com realização de procedimentos e cuidados de enfermagem e 

após a alta do paciente, novamente no ambulatório12. 

Seis estudos13,14,15,16,17,18,19 enfatizam a necessidade da presença do enfermeiro na 

equipe multiprofissional, porém reafirmam a necessidade de se estar qualificado e 

preparado para o atendimento a esse público, visto que existem diversas dificuldades, que 

vão da estrutura física das unidades de saúde ao manejo direto com o paciente obeso. 

Apenas 02 autores 13,20 destacaram a importância de se buscar a qualidade de vida 

para esses pacientes, a necessidade de promover autonomia, mediante ações de educação e 

promoção da saúde. Este achado é preocupante, visto que a obesidade afeta diretamente a 

qualidade de vida dos pacientes, além de ser fator de risco para outras doenças e piorar o 

prognóstico de doenças já existentes. 

O papel da equipe de saúde vai além de orientar e informar. Deve trabalhar com o 

objetivo de conscientizar o cliente a participar ativamente do seu tratamento, realizando 

educação em saúde de uma maneira simples, verdadeira, respeitando a capacidade 

intelectual e cultural de cada cliente20. 

Para além de profissionais juntos em uma mesma equipe, deve-se buscar um 

trabalho em que as diversas áreas de conhecimento se interliguem, buscando um 

atendimento integral e qualificado para o paciente obeso.  
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Dentre os artigos selecionados, o principal achado foi que, seja em qualquer fase do 

tratamento, o obeso grau III necessita do acompanhamento de uma equipe 

multiprofissional qualificada. 

 

A Epidemia da Obesidade  

 

A obesidade está inserida no grupo de Doenças Crônicas não transmissíveis 

(DCNT) e vem se tornando um grave problema de saúde pública em países desenvolvidos 

e em desenvolvimento25.  

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de 

gordura no organismo. Está diretamente relacionada ao surgimento de doenças crônicas 

como diabetes tipo II, hipertensão arterial, dislipidemia, coronariopatias, doenças 

articulares, cálculos biliares, apneia do sono e muitos tipos de câncer6. Pelos riscos 

associados, a obesidade vem sendo considerada um problema de saúde pública que afeta 

todas as idades e grupos socioeconômicos, tanto em países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento, com implicações sociais e psicológicas representativas e de proporções 

epidêmicas26. 

O critério mais utilizado para a definição da obesidade é o Índice de Massa 

Corporal (IMC) atualmente adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo a 

seguinte classificação, de acordo com a gravidade: indivíduos com IMC acima de 30 kg/m² 

- obesidade; valores situados entre 30 e 34,9 kg/m² - obesidade grau I; entre 35 e 39,9 

kg/m²; obesidade grau II e acima de 40 kg/m² - obesidade grau III ou obesidade mórbida1. 

A população brasileira passou por diversas mudanças nos últimos 40 anos. Tais 

mudanças ocorreram na composição demográfica, e com o aumento na expectativa de vida 

e na proporção de idosos na população, também vivenciamos uma transição 

epidemiológica, com diminuição das doenças infecciosas e aumento das doenças crônicas e 

a transição nutricional, com uma inversão entre a desnutrição e excesso de peso, sendo 

observado diminuição da primeira e aumento acentuado do outro em todas as idades e 

classes de renda. Essa realidade tem consequências no que tange ao complexo quadro de 

saúde-doença do País, uma vez que os problemas ambientais, de violência e do processo de 

envelhecimento populacional, com aumento das doenças e agravos não transmissíveis, 
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somam-se aos problemas já existentes, como a morbimortalidade por doenças infecciosas e 

os problemas de saúde na infância27,28,29,30. 

Neste cenário epidemiológico do grupo de doenças crônicas não transmissíveis, 

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

outras doenças deste grupo, como a hipertensão e o diabetes, igualmente com taxas de 

prevalência em elevação no País31. 

As doenças e agravos não transmissíveis vêm aumentando e, no Brasil, são as 

principais causas de óbitos em adultos, sendo a obesidade um dos fatores de maior risco 

para o adoecimento neste grupo. A prevenção e o diagnóstico precoce da obesidade são 

importantes aspectos para a promoção da saúde e redução de morbimortalidade, não só por 

ser um fator de risco importante para outras doenças, mas também por interferir na duração 

e qualidade de vida, e ainda ter implicações diretas na aceitação social dos indivíduos 

quando excluídos da estética difundida pela sociedade contemporânea28. 

A obesidade mórbida passou a ser reconhecida como uma condição grave e que 

implica três consequências principais: piora da qualidade de vida, devido à alta frequência 

de comorbidades associadas; redução da expectativa de duração da vida; e altíssima 

probabilidade de fracasso dos tratamentos conservadores32. 

Os principais critérios para a elegibilidade para o processo cirúrgico são o IMC 

maior que 40 kg/m2 ou superior a 35 kg/m2 associado a outras doenças como diabetes 

mellitus, hipertensão arterial, apnéia do sono, dislipidemias e dificuldades de locomoção. 

Além desses, a seleção de pacientes requer um mínimo de cinco anos de evolução da 

obesidade com fracasso dos métodos convencionais de tratamento realizados por 

profissionais qualificados25.  

Diante de tais critérios, é preciso uma profunda reflexão sobre as indicações feitas 

atualmente para a realização do processo cirúrgico, visto que dificilmente um paciente 

obeso, no nosso sistema público de saúde, consegue um tratamento qualificado com equipe 

multiprofissional, por um período prolongado.  

O que vivenciamos na prática, é a indicação para cirurgia bariátrica apenas pelo 

critério do IMC, não levando em conta todos os outros critérios de indicação e 

principalmente as contraindicações. Tal fato, pode acarretar em diversas complicações no 

pré, trans e pós operatório, principalmente nos pós operatório tardio. 
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Ainda, segundo a SBCBM, em 2014 foram feitas 88 mil cirurgias bariátricas no 

Brasil, o que representa um aumento de 10% referente ao ano anterior, porém, a própria 

SBCBM, refere que a demanda é bem maior: 07 milhões de pessoas aguardam indicação 

da cirurgia22. 

Atualmente, o maior equívoco, por parte da sociedade em geral, com relação à 

Cirurgia Bariátrica (CB), é achar que ela é a cura para a obesidade. É importante que todos 

os pacientes que almejam realizar a cirurgia compreendam que ela é apenas uma parte da 

solução para a obesidade. Comer bem e praticar atividades físicas continuarão a ser 

importantes aspectos da saúde dos pacientes para suas vidas, pois as pessoas podem 

recuperar o peso e deficiências nutricionais pode ser um problema na recuperação pós-

operatória33. 

Entretanto, modificar atitudes e comportamentos, principalmente no que se refere a 

estilos de vida, é um processo complexo e que leva tempo, sendo fundamental uma 

abordagem integrada que afete as várias dimensões das causas do problema em se pretende 

intervir34. Nesse sentido, o trabalho em equipe é essencial para auxiliar a minimizar os 

danos à saúde desses pacientes e iniciar um processo de mudança de estilo de vida, que 

necessita ser duradouro, visto que a obesidade é uma doença crônica. 

Assim, é de extrema importância a atenção ao paciente obeso em todos os níveis do 

sistema de saúde e, quanto à organização da assistência cabe, particularmente à atenção 

básica, assumir uma atitude de promoção à saúde e de vigilância, prevenindo novos casos e 

evitando que indivíduos com sobrepeso venham a se tornar obesos35. 

Pelo exposto é recomendável, na maioria dos casos, uma abordagem 

interdisciplinar especializada em um enfoque multidimensional36.  

 

Diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade 

como linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas 

 

O panorama mundial e brasileiro de doenças crônicas não transmissíveis tem se 

revelado como um novo desafio para a saúde pública. A complexidade do perfil nutricional 

que ora se desenha no Brasil revela a importância de um modelo de Atenção à Saúde que 
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incorpore definitivamente ações de promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças 

crônicas não transmissíveis31. 

O excesso de peso tem como determinantes proximais o padrão alimentar e o 

dispêndio energético. O padrão alimentar atual identificado por pesquisas nacionais 

evidenciam o fenômeno da transição nutricional na população brasileira, que se caracteriza 

pelo elevado percentual de consumo de alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas, 

trans e sal e pelo baixo consumo de carboidratos complexos e fibras. A evolução do padrão 

de consumo da população brasileira entre as décadas de 1970 e 2009 mostra as seguintes 

tendências: aumento do consumo de alimentos ultraprocessados (biscoitos, embutidos, 

refrigerantes, refeições prontas). Estabilização do consumo de frutas e hortaliças (que 

representam menos da metade da recomendação de consumo) e redução de consumo de 

alimentos básicos como ovos, gordura animal, peixe, leguminosas, raízes e tubérculos e 

arroz31,37. 

O aumento da população que apresenta agravos crônicos não transmissíveis 

enfatiza a necessidade de organização do serviço de Saúde para atender a essa demanda de 

maneira organizada e qualificada. A globalização, o marketing exacerbado de alimentos 

processados, o consumismo, a necessidade de prazeres rápidos e respostas imediatas 

contribuem para o aparecimento da obesidade como uma questão social. A obesidade 

envolve complexa relação entre corpo, saúde, alimento e sociedade, uma vez que os grupos 

têm diferentes inserções sociais e concepções diversas sobre estes temas, que variam com a 

história31. 

Este complexo cenário traz grandes desafios para a Rede de Atenção à Saúde do 

SUS, em especial para a Atenção Básica. Por sua proximidade ao cotidiano de vida das 

pessoas, tem maior poder de compreensão da dinâmica social e dos determinantes de saúde 

de cada território, tornando-se local privilegiado para desenvolvimento de ações de 

promoção de saúde e enfrentamento do excesso de peso que acomete o indivíduo, as 

famílias e a população. Assim, as intervenções para a reversão do excesso de peso, das 

populações e dos indivíduos, precisam considerar as diversas concepções presentes na 

sociedade sobre alimentação, atividade física, corpo e saúde.  

A Atenção Básica, além de acolher e tratar o indivíduo com excesso de peso deve 

ser a ordenadora do cuidado e centro de comunicação entre os demais pontos da Rede de 

Atenção, garantindo o cuidado integral31. 
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Atualmente, o Ministério da Saúde preconiza que o cuidado dos indivíduos com 

obesidade seja organizado em Redes de Atenção à Saúde (RAS). As RAS provêm cuidados 

que visam melhorar a Atenção à Saúde em três níveis: no nível micro (os indivíduos e suas 

famílias), no nível meso (serviços de Saúde e a comunidade) e no nível macro (as 

macropolíticas de Saúde) 31,38.  

As necessidades dos pacientes com condições crônicas são distintas daqueles com 

condições agudas, pois precisam de apoio continuado, não apenas de intervenções 

biomédicas, o cuidado deve ser planejado e de atenção capaz de prever suas necessidades. 

Para esse grupo a atenção necessita ser integrada e, para sua efetividade, tem de envolver 

tempo, oferta de cuidados de saúde e o empoderamento para o autocuidado38. 

Assim, a prevenção e o controle da obesidade devem prever a oferta de um escopo 

amplo de ações que apoiem os indivíduos na adoção de modos de vida saudáveis que 

permita a manutenção ou a recuperação do peso saudável. Por isso, torna-se necessária a 

articulação da RAS com uma rede muito mais complexa, composta por outros saberes, 

outros serviços e outras instituições, não apenas do setor Saúde, ou seja, a busca da 

interdisciplinaridade e da intersetorialidade, e essencialmente a busca de parcerias na 

comunidade e equipamentos sociais, implementando novas formas de agir, mesmo em 

pequenas dimensões31. 

Para uma eficiente captação e acolhimento dessa demanda, os profissionais de 

Saúde devem estar capacitados e sensibilizados para essa temática, entendendo que o 

excesso de peso é um agravo à saúde, com grande influência no desenvolvimento de outras 

doenças crônicas e que a reversão desse quadro pode e deve ser na maioria das situações, 

realizada na Atenção Básica31. 

 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)  

 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada no ano de 1999, 

integra os esforços do Estado brasileiro, que por meio de um conjunto de políticas públicas 

propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. 

A completar-se dez anos de publicação da PNAN, deu-se início ao processo de atualização 

e aprimoramento das suas bases e diretrizes, de forma a se consolidar como uma referência 

para os novos desafios a serem enfrentados no campo da alimentação e nutrição39. 
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  Na publicação da edição em 2011, a PNAN tem o propósito de melhor as condições 

de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas 

alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o 

cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Para alcance de tais 

propósitos ela se organiza em diretrizes que abrangem o escopo da atenção nutricional no 

SUS com foco na vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral de agravos 

relacionados à alimentação e nutrição; atividades, essas, integradas às demais ações de 

saúde nas redes de atenção, tendo a atenção básica como ordenadora das ações40.  

 

Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade 

 

O Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: promovendo modos 

de vida e alimentação adequada e saudável para a população brasileira foi elaborado em 

2011 no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN) e contou com a participação oficial de diversos Ministérios (Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, Saúde, Educação, Cidades, Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento), além do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA) e da Organização Pan Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS) 41.  

Os Princípios41 desse Plano são: 

I. Universalidade, integralidade e equidade no acesso à alimentação adequada e 

saudável, nos programas e ações afins; 

II. Preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas;  

III. Participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento 

e controle das políticas e do plano; 

IV. Transparência no uso e destino dos recursos públicos;  

V. Dignidade da pessoa humana, princípio do qual ecoa as normas que disciplina os 

direitos humanos; 
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V. Compromisso social, considerado como as obrigações do Estado e as 

responsabilidades de diferentes atores sociais envolvidos no processo do Plano; 

VI. Sustentabilidade: os sistemas de produção e distribuição de alimentos devem 

respeitar e promover a biodiversidade; 

VII. Ética na relação entre o público e o privado. 

O objetivo do Plano50 é organizar uma estratégia articulada, conjunta e intersetorial 

para o enfrentamento do sobrepeso e obesidade e seus determinantes no País, considerando 

as políticas e programas setoriais vigentes, além de:  

– Prevenir e controlar a obesidade na população brasileira, por meio de ações intersetoriais, 

promovendo a alimentação adequada e saudável e atividade física no ambiente que 

vivemos. 

– Melhorar o padrão de consumo de alimentos da população brasileira de forma a reverter 

aumento de sobrepeso e obesidade; 

– Revalorizar o consumo dos alimentos regionais, preparações tradicionais e promover o 

aumento da disponibilidade de alimentos adequados e saudáveis à população; 

- Desenvolver estratégias que desloquem o consumo de alimentos processados, 

energeticamente densos e com altos teores de açúcares, gorduras e sódio para alimentos 

básicos, com destaque para grãos integrais, leguminosas, oleaginosas, frutas, hortaliças e 

pescados; 

– Promover a prática de atividade física, especialmente em ambientes de trabalho, 

ambientes urbanos seguros e escolas atingindo todas as fases do curso da vida; 

– Organizar a linha de cuidado para atenção integral à saúde do indivíduo com excesso de 

peso/obesidade; 

- Promover espaços de convivência (praças, parques e jardins) e usos de meios de 

transporte coletivos de qualidade que visem hábitos de vida sustentável. 

Ele tem os seguintes Eixos de ação: 

1. Disponibilidade e acesso a alimentos adequados e saudáveis 

2. Educação, comunicação e informação. 

3. Promoção de modos de vidas saudáveis nos ambientes/ territórios 
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4. Vigilância Alimentar e Nutricional 

5. Atenção integral à saúde do indivíduo com excesso de peso/obesidade 

6. Regulação e controle da qualidade e inocuidade dos alimentos. 

Diretrizes para a organização da prevenção, controle e tratamento do sobrepeso e 
obesidade 

A Portaria nº 424, de 19 de março de 2013, do Ministério da Saúde, redefine as 

diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como 

linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas42. 

Essa organização das ações e serviços de prevenção e tratamento do sobrepeso e 

obesidade na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas observará as 

seguintes diretrizes42: 

I - Diagnóstico da população assistida no SUS, de modo a identificar os indivíduos com 

sobrepeso e obesidade a partir da classificação de seu estado nutricional de acordo com a 

fase do curso da vida, ou seja, enquanto crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos; 

II - Estratificação de risco da população de acordo com a classificação do seu estado 

nutricional e a presença de outros fatores de risco e comorbidades; 

III - Organização da oferta integral de cuidados na Rede de Atenção a 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; 

IV - Utilização de sistemas de informação que permitam o acompanhamento do cuidado, 

gestão de casos e regulação do acesso aos serviços de atenção especializada, assim como o 

monitoramento e a avaliação das ações e serviços; 

V - Investigação e monitoramento dos principais determinantes do sobrepeso e obesidade; 

VI- Articulação de ações intersetoriais para promoção da saúde, de forma a apoiar os 

indivíduos, famílias e comunidades na adoção de modos de vida saudáveis que permitam a 

manutenção ou recuperação do peso saudável; 
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VII - Garantia de financiamento adequado para prevenção e tratamento do sobrepeso e 

obesidade na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas; 

VIII - Formação de profissionais de saúde para a prevenção, diagnóstico e tratamento do 

sobrepeso e obesidade, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde; 

IX - Garantia da oferta de apoio diagnóstico e terapêutico adequado para tratamento do 

sobrepeso e da obesidade, com efetivação de um modelo centrado no usuário, baseado nas 

suas necessidades de saúde, respeitando as diversidades étnico-raciais, culturais, sociais e 

religiosas; e 

X - Garantia da oferta de práticas integrativas e complementares para promoção da saúde, 

prevenção de agravos e tratamento das pessoas com sobrepeso e obesidade42. 

A Portaria 425, de 19 de março de 2013, estabelece regulamento técnico, normas e 

critérios para o Serviço de Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com 

Obesidade43.  

Em seu Artigo 1º Fica definido o Serviço de Assistência de Alta Complexidade ao 

Indivíduo com Obesidade como o estabelecimento que ofereça assistência diagnóstica e 

terapêutica especializada, condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos adequados ao atendimento aos indivíduos com obesidade43. 

 Diante dessa epidemia das DCNT e, principalmente da obesidade, que além de 

doença é fator de risco para diversas outras doenças, é preciso se pensar, para além da 

reabilitação dos pacientes já acometidos por esses agravos, visto que não existe cura para 

as DCNT e sim tratamento, e o mesmo necessita ser duradouro embora nem sempre possa 

levar aos resultados esperados pelos pacientes. Nessa perspectiva, reconhecer hábitos 

anteriores e tentar modifica-los torna-se imprescindível, na perspectiva de promover saúde 

para pacientes acometidos pelas DCNT, em especial, os obesos.  

 

A Promoção da Saúde 

Promoção da saúde pode ser definida como atividades que ajudam o individuo a 

desenvolver os recursos que irão manter ou aumentar seu bem-estar e melhorar sua 

qualidade de vida. A promoção da saúde tem o enfoque no individuo, e deve-se estimular 

seu potencial para o bem-estar e, encorajá-lo a modificar hábitos pessoais, estilo de vida e 

ambiente, de modo a reduzir os riscos e melhorar a saúde e qualidade de vida. A promoção 
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da saúde é um processo ativo, não deve ser imposta, tem que ser compartilhada, dando 

liberdade e poder de escolhe ao indivíduo, de decidir se deseja fazer ou não as mudanças 

que irão ajudar a promover sua própria saúde. 

O Conceito de promoção da saúde adquiriu ênfase na segunda metade do século 

XX, após ser pauta principal em discussões de encontros e conferências de saúde de 

âmbito mundial. Firmava-se neste período a mudança de orientação da questão da saúde, 

antes centrada na enfermidade10. 

A Conferência de Ottawa, no Canadá, foi a primeira de uma série de conferências 

internacionais, com o objetivo de discutir a promoção da saúde e motivar a criação de 

políticas públicas saudáveis. Seguiu-se a I Conferência em Ottawa em 1986, a de Adelaide 

em 1988, Sundsvall em 1991, Jacarta em 1997 e México em 1999 44,45. 

A I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, ocorrida no Canadá, 

apresenta sua Carta de Intenções para atingir saúde para todos no ano 2000 e uma 

definição de promoção da saúde como: “nome dado ao processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 

necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente ”45. 

Vale destacar que na Carta de Ottawa foi associado o conceito de saúde como uma 

produção social e não apenas individual, enfatizando que a responsabilidade pela saúde 

não é exclusiva do setor de saúde e transcende o estilo de vida saudável chegando a um 

bem estar global10. 

Todos estes encontros foram importantes para que o conceito de promoção da saúde 

evoluísse e ele passou a ser vinculado a outros valores além da própria saúde: 

solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria. 

Essa ideia de intersetorialidade torna-se mais uma das necessidades para construção do 

termo promoção da saúde que, também, está relacionado à ideia de responsabilização 

múltipla, envolvendo as ações do Estado (políticas públicas saudáveis), dos indivíduos 

(desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de saúde (reorientação do sistema 

de saúde) e de parcerias intersetoriais2. 

 

Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 
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Mudar os hábitos de vida prejudiciais, não objetiva apenas reduzir a morbidade e a 

mortalidade pelas DCNT ou diminuir os gastos públicos com tratamentos e com benefícios 

previdenciários, mas também pretende elevar a qualidade de vida. De acordo com 

definição na Carta de Ottawa, a Promoção da Saúde é o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo2.  

Promover a possibilidade de pensar criticamente sobre o estilo de vida prejudicial 

ao homem é um ato de promoção da saúde, pois implicará em mudanças para todas as 

gerações que se seguem44. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) prioriza ações no campo da 

alimentação saudável, atividade física, prevenção do uso do tabaco e álcool e também é 

uma prioridade do governo brasileiro2. 

Atentando para os dados sobre a situação das DCNT e atendendo às necessidades 

de implementação da PNPS, o Ministério da Saúde (MS), em parceria com outros 

Ministérios, elaborou o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-202244.  

O objetivo desse Plano de DCNT é promover o desenvolvimento e a 

implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em 

evidências para a prevenção e o controle das DCNT e de seus fatores de risco, e fortalecer 

os serviços de saúde voltados para a atenção aos portadores de doenças crônicas, tendo 

como principais diretrizes ou eixos: a) vigilância, informação, avaliação e monitoramento; 

b) promoção da saúde; e c) cuidado integral 41. 

Nesse sentido e com enfoque para a epidemia de sobrepeso e obesidade, foi 

elaborado o Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade, além da criação das 

Portarias ministeriais nº424 e 425/2013, que redefinem diretrizes para a organização da 

prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária da 

RAS das Pessoas com DCNT. 

 

Modelo Teórico de Promoção a Saúde de Nola Pender 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) indicou a estratégia da promoção da 

saúde como eixo norteador ao desenvolvimento de ações abrangentes capazes de estimular 
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a mudança do estilo de vida e das condições ambientais, econômicas e sociais consideradas 

determinantes da saúde, possibilitando assim a mudança no modelo de atenção e sendo, 

por isso, designada como guia para alcançar a meta Saúde para Todos no Século 2146.  

Visando promover a saúde dos pacientes obesos grau III, através da mudança de 

estilo de vida, pautada na alimentação saudável e de qualidade e incentivo a atividade 

física, optou-se por utilizar as concepções apontadas na Teoria de Nola Pender e seu 

modelo de Promoção a saúde nesse estudo. 

Nola J. Pender é Phd e professora Emérita da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade de Michigan47.  Nasceu em 1941, em Lansing, Michigan, EUA, era filha 

única de pais defensores da educação das mulheres. Aos 07 anos viveu experiência de ver 

sua tia receber a assistência de enfermagem, e assim teve “um grande fascínio para o 

trabalho de enfermagem”, tendo a ideia de que os cuidados de enfermagem devem ser para 

ajudar outras pessoas a cuidar de si mesmas. Sua família encorajou-a em seu objetivo de se 

tornar uma enfermeira, graças à qual ela se matriculou na Escola de Enfermagem do 

Hospital Suburban em Oak Park Illinois48. 

A autora recebeu seu diploma de enfermeira em 1962 e começou a trabalhar em 

uma unidade médico-cirúrgica em um hospital de Michigan. Em 1964, Pender ganhou o 

diploma de bacharel em enfermagem, da Universidade de Michigan. Obteve mestrado em 

crescimento e desenvolvimento humano pela Universidade Estadual de Michigan em 1965 

e PhD em Psicologia e Educação, em 1969, pela Universidade Northwestern, em Evanston, 

Illinois49. 

Pender desenvolveu o Modelo de Promoção da Saúde que é utilizado 

internacionalmente para a investigação, educação e prática. Segundo a autora, a Promoção 

da Saúde e Prevenção de Doenças devem ser os principais focos na área da saúde, e 

quando a promoção e prevenção da saúde não conseguem evitar problemas, cuidar na 

doença torna-se a próxima prioridade. Nola Pender definiu dois conceitos: Promoção da 

saúde e proteção da saúde50. 

Nola Pender se comprometeu com uma postura proativa de promoção da saúde e 

prevenção de doenças, pois tinha a convicção de que é muito melhor se experimentar o 

bem-estar exuberante da vida e prevenir a doença, do que deixar a doença acontecer 

quando é evitável e, em seguida, tentar e lidar com ela50. 
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Em 1975, a Dr. Pender publica "um modelo conceitual para cuidados preventivos 

de saúde”, o que constituiu uma base para o estudo de como os indivíduos tomam decisões 

sobre sua própria saúde no contexto da enfermagem. Este trabalho identificou os fatores 

que influenciaram as decisões e ações dos indivíduos para prevenir a doença50. 

Nola Pender começou a estudar a promoção da saúde, em meados da década de 

1970 e foi publicado pela primeira vez o Modelo de Promoção da Saúde em 1982. O 

modelo foi modificado duas vezes desde a sua publicação original, uma vez na década de 

1980 e, mais recentemente, em 199650. 

Em 1981 foi admitida como membro da Academia Americana de Enfermagem, 

onde foi presidente entre 1991 e 199346. 

 

Conceitos da Teoria  

O modelo de promoção à saúde de Nola Pender é composto por três grandes 

componentes46:  

1) As características e experiências individuais: compreendem o comportamento 

anterior, comportamento que deve ser mudado e os fatores pessoais, que são divididos em 

fatores biológicos (idade, índice de massa corpórea, agilidade); psicológicos (autoestima, 

automotivação) e socioculturais (educação, nível socioeconômico), avaliando a 

possibilidade de mudanças48. 

2) Os sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento devido às influências 

ambientais: cada plano é adaptado, levando em consideração as possíveis razões para o 

fracasso ou as causas que aumentam a dificuldade que pode atrapalhar o sucesso. - 

Perceber benefícios para ação: representações mentais positivas, que reforçam as 

consequências de adotar um comportamento; - Perceber barreiras para ação: percepções 

negativas sobre um comportamento são vistas como dificuldades e custos pessoais;  

- Perceber autoeficácia: julgamento das capacidades pessoais de organizar e executar 

ações; - Sentimentos em relação ao comportamento: reflete uma reação emocional direta 

ou uma resposta nivelada ao pensamento que pode ser positivo, negativo, agradável ou 

desagradável; - influências interpessoais: o comportamento pode ou não ser influenciado 

por outras pessoas, família, cônjuge, provedores de saúde, ou por normas e modelos 

sociais; - influências situacionais, o ambiente pode facilitar ou impedir determinados 

comportamentos de saúde48. 
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3) O resultado do comportamento abrange: o compromisso com o plano de ação, 

com ações que possibilitem o indivíduo a manter-se no comportamento de promoção da 

saúde esperado, isto é, as intervenções de enfermagem; - as exigências imediatas e 

preferências, onde as pessoas têm baixo controle sobre os comportamentos que requerem 

mudanças imediatas, enquanto que as preferências pessoais exercem um alto controle sob 

as ações de mudança de comportamento; - o comportamento de promoção da saúde, que é 

resultado da implementação do Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender48.  

Metaparadigmas 

Os metaparadigmas da Enfermagem são: saúde, ambiente, enfermagem e pessoa. 

No que tange a este aspecto, na Teoria da promoção da saúde de Nola J. Pender, estes são 

descritos e diluídos por toda a teoria. 

A saúde é tratada como um aspecto totalmente positivo, cuja definição tem mais 

importância que qualquer outro metaparadigma; visto na vertente de seus aspectos 

individuais, familiar e comunitário, visando à melhoria da qualidade de vida e no sentindo 

amplo da palavra, não puramente como ausência de doenças, mas como um processo de 

desenvolvimento que leva em consideração aspectos como raça, idade e cultura50. 

O segundo paradigma a ser descrito é o de ambiente, compreendido como resultado 

das relações entre individuo e seu acesso a recursos de saúde, sociais e econômicos, 

relatando que esta relação proporciona um ambiente saudável50. 

A enfermagem é entendida como uma especialidade que proporciona bem estar 

obteve seu auge na última década, cujo sua responsabilidade é o plano de cuidados do 

cliente, constitui-se como a principal categoria responsável por promover e motivar a 

saúde dos clientes. Relacionado ao processo de trabalho, voltado à promoção da saúde, 

sendo o estimulo do autocuidado uma das principais metas50.  

Quanto ao termo pessoa leva em considerações o sujeito como protagonista da 

tomada de decisão em relação à promoção a saúde, tomando decisões e mudando o 

comportamento. Mostra-se como o centro da teoria, sendo cada sujeito único levando em 

consideração seus fatores cognitivos- perceptuais48. 

 

Aplicação da teoria à prática de enfermagem 

 

  Para Pender, o objetivo de seu Modelo de Promoção da Saúde é o de "auxiliar os 
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enfermeiros na compreensão dos principais determinantes de comportamentos de saúde 

como base para o aconselhamento comportamental para promover estilos de vida 

saudáveis.” Uma das premissas da Pender em seu modelo é que os enfermeiros podem 

exercer influência sobre os pacientes, essas premissas podem durar por toda a vida48. 

 Os ensinamentos de saúde são sempre parte da experiência dos enfermeiros no local 

de trabalho. O cenário comunitário de saúde é o melhor caminho na promoção da saúde e 

prevenção de doenças. Se pode verdadeiramente construir um amanhã mais saudável 

através de uma boa prática de saúde da comunidade. A promoção da saúde e prevenção da 

doença pode ser mais facilmente realizada na comunidade. O Modelo não é muito usado 

para as pessoas na área rural, pois essas tendem a desviar os métodos médicos modernos, a 

maioria delas, devido a razões financeiras49. 

A teoria de Nola Pender se aplica a esse estudo justamente em seu conceito de 

características e experiências individuais, que: compreendem o comportamento anterior, 

comportamento que deve ser mudado e os fatores pessoais, que são divididos em fatores 

biológicos (idade, índice de massa corpórea, agilidade); psicológicos (autoestima, 

automotivação) e socioculturais (educação, nível socioeconômico), avaliando a 

possibilidade de mudanças50.     

O protocolo de atendimento a obesos grau III seria “o compromisso com o plano de 

ação”, com ações que possibilitem o indivíduo a manter-se no comportamento de 

promoção da saúde esperado, isto é, as intervenções de enfermagem; Este fornece uma 

estrutura simples e clara, em que o enfermeiro pode realizar um cuidado de forma 

individual, ou reunindo as pessoas em grupo, permitindo planejamento, intervenção e 

avaliação de suas ações. Comportamentos de promoção da saúde devem resultar em 

melhoria da saúde, capacidade funcional e melhor qualidade de vida em todos os estágios 

de desenvolvimento. 

Ao se pensar em um protocolo de atendimento de enfermagem a obesos grau III, 

visamos, além da reabilitação do obeso e suas comorbidades, a promoção da saúde desse 

individuo e principalmente a manutenção de hábitos saudáveis, para que esse não venha a 

reganhar peso e ter complicações metabólicas. O modelo de promoção da saúde de Pender 

observa que cada pessoa tem características pessoais e experiências únicas que afetam as 

ações subsequentes. O conjunto de variáveis para o conhecimento específico de 
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comportamento têm importante significado motivacional. Essas variáveis podem ser 

modificadas por meio de ações de enfermagem. 

 

Figura 03: Diagrama do Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender 

 
Fonte: SCHOOL OF NURSING FACULTY. Nola J. Pender, 2010. Disponível em: 

<http://www.nursing.umich.edu/faculty/pender/chart.gif>. Adaptado por, SOARES, Carla dos Santos. 

Condições socioeconômicas e obesidade: os desafios para enfermagem na promoção do autocuidado na 

contemporaneidade. 2010. 105f. Dissertação. 

 

O trabalho em equipe e a participação do enfermeiro  
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É fundamental a participação de uma equipe multidisciplinar composta por 

cirurgião, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, dentre outros profissionais, 

que tenham conhecimento das alterações provocadas pela obesidade, que possam auxiliar e 

motivar o paciente para o tratamento adequado, uma vez que a cirurgia atua na 

consequência da doença obesidade (peso) e não na sua causa24. 

A abordagem interdisciplinar da obesidade é considerada necessária devido à 

complexidade das alterações encontradas, sendo utilizado o tratamento psicoterápico 

grupal e/ou individual, e podendo ser necessário o uso de medicação34. No caso da 

obesidade o tratamento é um processo lento que requer uma intervenção interdisciplinar. 

Isto ocorre por ser uma doença crônica com possibilidade de recidiva, demandando 

alterações no estilo de vida que apenas poderão tornar-se duradouras se acompanhadas de 

mudanças no pensar e sentir do paciente obeso36.  

Para além de vários profissionais juntos em uma mesma equipe, deve-se buscar um 

trabalho em que as diversas áreas de conhecimento se interliguem, buscando um 

atendimento integral e qualificado para o paciente obeso.  

Como definição, a multidisciplinaridade pretende analisar cada elemento 

individualmente e cada profissional busca exprimir o parecer específico de sua 

especialidade. Diferente da transdisciplinaridade que procura identificar a interação e a 

integração de todos os elementos, ou seja, como há essa integração uns com os outros e 

como se afetam, buscando um conhecimento totalizante e único daquela realidade 

particular e dinâmica51.  Quanto à interdisciplinaridade, enfatiza-se que a equipe trabalha 

de forma que todos os profissionais funcionem de maneira uniforme e colaborativa, ou 

seja, os membros da equipe interagindo entre si, em busca de uma melhor qualidade de 

vida para os pacientes. Isso porque o principal aspecto positivo da atuação em equipe 

interdisciplinar é a possibilidade de colaboração de várias especialidades que denotam 

conhecimentos e qualificações distintas52. 

Talvez ainda estejamos distantes de um processo de trabalho transdisciplinar, 

porém o tratamento desenvolvido no CRO trás a perspectiva da interdiscipliaridade, onde 

as diversas áreas trabalham de forma uniforme, com troca de saberes, em prol do 

atendimento qualificado aos obesos grau III. O enfermeiro, sendo o primeiro contato dos 

usuários com o CRO, visa o cuidado integral dos mesmos, promovendo o acolhimento e 

estabelecendo vínculo, mediante uma escuta ativa. Além disso, realiza intervenções 
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clínicas, grupos/dinâmicas, educação em saúde, dentre outras atividades, sempre buscando 

motivá-los a iniciar e aderir a esse novo tratamento objetivando a melhora da qualidade de 

vida, tendo em vista os aspectos físico, psíquico e de socialização. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA 

 

Caracterização do Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, desenvolvida em um 

centro de referência em obesidade da Cidade do Rio de Janeiro, no período de Março de 

2014 a Julho de 2015, seguindo as seguintes etapas: 1. Revisão integrativa da literatura na 

Biblioteca Virtual em Saúde sobre a temática (Obesidade mórbida, Enfermagem, 

Avaliação em enfermagem); 2. Análise documental dos prontuários dos clientes com 

obesidade grau III atendidos no CRO; 3. Grupo focal com os profissionais da equipe 

multiprofissional do referido centro; 4. Elaboração de um protocolo de atendimento 

ambulatorial de enfermagem a obesos grau III. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 

Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado.      

Ou seja, trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes.  Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui 

como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas pensar 

sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilha 

com seus semelhantes53.  

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real. É usado para contribuir 

com o conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais e 

políticos de eventos da vida real.  A necessidade diferenciada dos estudos de caso surge 

para entender os fenômenos sociais complexos.  Essa metodologia de pesquisa é usada em 

diferentes disciplinas das ciências sociais, estando a saúde pública entre elas54.  

Os estudos de caso podem ser exploratórios, descritivos e explanatórios e lidam 

com uma ampla variedade de evidências – documentos, entrevistas e observações.  Das 

aplicações pertinentes ao estudo de caso identificamos: descrever uma intervenção e o 

contexto da vida real no qual ela ocorreu; e explorar as situações em que a intervenção 

sendo avaliada não possui um único e claro conjunto de resultados54. Essa pesquisa é do 

tipo estudo de caso único, entendido "se o caso se constituir em um evento raro ou 

exclusivo ou se servir a um propósito revelador"54. 
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O estudo vai ao encontro dos propósitos da Prática Baseada em Evidência (PBE), 

uma abordagem de solução de problema para a tomada de decisão que incorpora a busca 

da melhor e mais recente evidência, competência clínica do profissional e os valores e 

preferências do paciente dentro do contexto do cuidado. Envolve a definição de um 

problema, a busca e a avaliação crítica das evidências disponíveis, a implementação das 

evidências na prática e a avaliação dos resultados obtidos. Assim, essa abordagem encoraja 

a assistência à saúde fundamentada em conhecimento científico, com resultados de 

qualidade e com custo efetivo55,56. 

Nesse estudo o método possibilitou aprofundar a descrição da realidade e das 

necessidades de cuidado dos obesos atendidos no CRO. 

 

Aspectos Éticos 

  

A pesquisa segue o preconizado na Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) que normatiza as pesquisas envolvendo seres 

humanos57. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, via Plataforma 

Brasil, sob o CAAE nº 31288214.6.0000.5243 e aprovado pelo Protocolo n0 691.926 

(Anexo A). Os participantes foram esclarecidos sobre a pesquisa e quanto à assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). E o gerente da 

instituição assinou o termo de Autorização para pesquisa e divulgação do nome da 

instituição pesquisada (Apêndice B). 

 

Cenário da Pesquisa  

 

O Centro de Referência em Obesidade (CRO) 

 

O Centro de Referência em Obesidade, criado em Julho de 2011, pela Secretária de 

Saúde da Cidade do Rio de Janeiro, é formado por uma equipe multidisciplinar, composta 

por: Educador Físico, Enfermeiro, Médico Endocrinologista, Nutricionista e Psicólogo, 

sendo especializado no atendimento ambulatorial a pacientes com obesidade grau III e 
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comorbidades associadas. É coordenado tecnicamente pelo Instituto de Nutrição Annes 

Dias. Atualmente existem 03 CROs na cidade, situados dentro de Clinicas da Família. 

A Missão do CRO é acolher e assistir integralmente os usuários do SUS com 

obesidade grau III e alterações metabólicas relacionadas, além de desenvolver ações de 

promoção da saúde, prevenção, tratamento e pesquisa nesta área. 

Visão: Ser um centro de excelência na atenção primária à saúde para o tratamento 

da obesidade grau III e para o desenvolvimento e capacitação de recursos humanos nesta 

área.  

Equipe: Cada CRO conta com: Médico endocrinologista, enfermeiro, nutricionista, 

educador físico, psicólogo e Técnico administrativo. 

Localização: 

� Clinica da Família Marcos Valadão – Acari  - CAP 3.3 (início das atividades em agosto 

de 2011)  

� Clínica da Família Souza Marques – Madureira  - CAP 3.3 (início das atividades em 

maio de 2012) 

� Clínica da Família Fellipe Cardoso – Penha – CAP 3.1 (início das atividades em Junho 

de 2012) 

Regionalização:  

� Acari: Parte da Área Programática (AP) 3.3, 5.1, 5.2 e 5.3. Bairros: Acari, 

Anchieta, Barros Filho, Coelho Neto, Costa Barros, Guadalupe, Pavuna, Parque 

Columbia e Ricardo de Albuquerque. 

� Madureira: AP 3.3. Bairros: Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Colégio, 

Cavalcanti, Engenheiro Leal, Honório Gurgel, Irajá, Madureira, Marechal 

Hermes, Oswaldo Cruz, Quintino, Rocha Miranda, Turiaçu, Vaz Lobo, Vila 

Kosmos, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vista Alegre. 

� Penha: AP 3.1. Bairros: Penha, Brás de Pina, Olaria, Cordovil, Vigário Geral, 

Penha Circular, Ilha do Governador, Jardim América, Parada de Lucas, Maré, 

Complexo do Alemão, Ramos, Manguinhos e Bonsucesso. 
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Encaminhamento:  

Através de equipe de referência (Clinica da Família ou qualquer outra unidade de 

saúde do SUS), via Coordenação de Área Programática. Pacientes que não atendem ao 

critério: Encaminhamento para a unidade de saúde com nutricionista (NASF ou CMS) o 

mais próximo da residência. 

 

Sujeitos           

Para iniciar o tratamento no CRO, os clientes precisam atender os seguintes 

critérios de inclusão: 

� IMC≥ 40 com comorbidade (diabetes) 

� IMC ≥ 50 com ou sem comorbidade 

 

Produção de dados 

A produção de dados foi desenvolvida em 03 etapas: revisão integrativa, etapa 

exploratória e trabalho de campo, culminando na quarta etapa, com a elaboração do 

Protocolo de atendimento ambulatorial de enfermagem a obesos grau III. 

Na Primeira etapa da pesquisa, realizada no período de Março a Abril de 2015, foi 

realizada a revisão integrativa da literatura, um dos métodos de pesquisa utilizados na PBE 

que permite a incorporação das evidências na prática clínica. Esse método tem a finalidade 

de reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um determinado tema ou questão, de 

maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do 

tema investigado. A revisão integrativa tem o potencial de construir conhecimento em 

enfermagem, produzindo, um saber fundamentado e uniforme para os enfermeiros 

realizarem uma prática clínica de qualidade58. 

Para seleção dos estudos a serem analisados, foram estabelecidos como critérios de 

inclusão: Artigos publicados entre os anos de 2004 e 2014, que versassem sobre a temática, 

Tratamento Multidisciplinar a adultos obesos grau III, artigos publicados nos idiomas 

português, inglês, espanhol e francês; artigos disponibilizados na íntegra de forma gratuita 

nas bases de dados pesquisadas, estudos realizados com seres humanos adultos. Foram 

excluídos estudos que se encontravam em duplicidade nas bases de dados e que não 

contemplavam a temática proposta. 
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Na Segunda etapa, exploratória, foi realizada análise documental dos prontuários 

dos clientes com obesidade grau III atendidos no CRO. No total foram analisados 310 

prontuários, no período de maio de 2012 a fevereiro de 2015, a fim de caracterizar o perfil 

da clientela atendida no referido centro. 

A análise documental consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos 

com uma finalidade específica e, nesse caso, é preconizado a utilização de uma fonte 

paralela e simultânea de informações para complementar os dados e permitir a 

contextualização dos dados contidos nos documentos. A análise documental deve extrair 

um reflexo objetivo da fonte original, permitindo sua localização, identificação, 

organização e avaliação das informações contidas no documento, além da contextualização 

dos fatos, em determinados momentos59. 

Na Terceira etapa, ocorreu a realização do grupo focal (GF), que é uma forma de 

entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na interação cujo principal objetivo é 

reunir informações detalhadas sobre um tópico específico (sugerido por um pesquisador, 

coordenador ou moderador do grupo) a partir de um grupo de participantes selecionados62. 

Ele busca coletar informações que possam proporcionar a compreensão de percepções, 

crenças, atitudes sobre um determinado tema, produto ou serviços.  

O Grupo focal (GF) é uma técnica de pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas 

grupais, que coleta informações por meio das interações grupais60. O GF difere da 

entrevista individual por basear-se na interação entre as pessoas para obter os dados 

necessários à pesquisa61. Sua formação obedece a critérios previamente determinados pelo 

pesquisador, de acordo com os objetivos da investigação, cabendo a este a criação de um 

ambiente favorável à discussão, que propicie aos participantes manifestar suas percepções 

e pontos de vista62.  

Na Quarta etapa da pesquisa, os dados evidenciados na revisão integrativa da 

literatura científica, da caracterização do perfil dos clientes com obesidade grau III e do GF 

com os profissionais do CRO, integrando teoria e prática, dentro dos preceitos da Prática 

Baseada em Evidências, subsidiaram a construção do Protocolo de atendimento 

ambulatorial de Enfermagem a obesos grau III.  
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Organização e Análise dos dados 

 

Os dados coletados na análise documental foram referentes a primeira consulta de 

enfermagem, onde é realizada entrevista e exame fisico dirigido. Foi realizada análise 

estatística simples e a descrição dos resultados foi feita com base na confecção de gráficos 

e tabelas, utilizando-se o programa Microsoft Office Excel, versão 2007 (Apendice C).  

O GF foi realizado em agosto de 2014, teve a duração de uma hora e cinco minutos, 

foi moderado pelo próprio pesquisador, que observou todo o processo, além de registrar os 

depoimentos dos participantes em aparelho digital. O GF foi composto pelos 03 

profissionais da equipe multiprofissional atuantes no CRO, sendo: 01 Educador Físico, 01 

Nutricionista e 01 psicóloga. A equipe não contava com Endocrinologista no período de 

realização do GF. Roteiro para o Grupo Focal (Apêndice D). 

Quanto à idade dos participantes, esta variou entre 27 e 32 anos e o mínimo de 

experiência com pacientes obesos foi de três anos. Dois (2) profissionais são do sexo 

feminino e todos os participantes são solteiros. Os profissionais participantes do GF são 

especialistas no tratamento da obesidade.  

As falas provenientes do GF foram transcritas na íntegra pelo próprio pesquisador 

e, posteriormente, submetidas à análise de conteúdo, na modalidade temática, a qual 

trabalha as palavras e suas significações, descrevendo o conteúdo das mensagens e 

permitindo inferências63.   

De posse das entrevistas transcritas na íntegra e identificadas por codinomes de 

cidades brasileiras (Muniz Freire, Rio de Janeiro, Niterói) escolhidas pelo pesquisador, 

aleatoriamente, a fim de preservar a identidade dos profissionais.  

Os resultados foram agrupados em categorias temáticas, conforme semelhança nos 

temas comuns dos depoimentos, a partir dos quais emergiram as seguintes categorias 

temáticas: Trabalho em equipe: em busca de um cuidado qualificado e Grupos 

educativos: Estratégia para o cuidado. 
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CAPITULO III: RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Perfil dos clientes atendidos no CRO 

 

Em busca da qualidade na assistência é necessário que o enfermeiro, como membro 

de uma equipe especializada, conheça sua realidade de trabalho e a clientela atendida pelo 

serviço, com o objetivo de planejar e executar ações com enfoque no atendimento 

qualificado e individualizado.  

A partir dos resultados, é possível traçar estratégias de assistência individualizada, 

subsidiada pelo conhecimento das características relacionadas aos aspectos sociais e às 

comorbidades associadas à obesidade. 

Foram avaliados 310 prontuários de clientes atendidos na primeira consulta de 

enfermagem no CRO, através de formulario criado no microsoft Excel, pelo próprio 

pesquisador, com as variavéis de: sexo, IMC, faixa etária, raça, número de filhos, estado 

civil, escolariadade, renda, além das comorbidades mais prevalentes, Hipertensão Arterial 

e Diabetes Mellitus tipo II. 

 Constatou-se predominância do sexo feminino, com 234 (75,%) clientes, e 76 

(25%) clientes do sexo masculino. A idade variou entre 18 e 73 anos, com média e desvio 

padrão de 43,98 ± 12,41 anos. Quanto a Raça, 143 (46%) brancos, 108 (35%) negros e 59 

(19%) se declaram pardos. A maioria dos clientes, 107 (34,6%), não possuem filhos e 

apenas 37 (8%) concluíram o ensino superior. A renda predominante,  com 124 (40%) 

clientes, encontra- se entre 1000 e 2000 reais por familia, não foi avaliado o valor per 

capta. 

Tabela 01: Caracterização dos pacientes acompanhados pelo CRO 

   Variável n % 

Sexo 

Masculino 76 25% 

Feminino 234 75% 

Raça 

Branco 143 46% 
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Negro 108 35% 

Pardo 59 19% 

Número de Filhos 

Nenhum 107 34,6% 

Um 83 26,9% 

Dois 71 23,1% 

Três 31 9,6% 

Quatro 12 3,9% 

Cinco 6 1,9% 

Faixa etária 

De 18 a 30 anos 50 16,13% 

De 31 a 40 82 26,45% 

De 41 a 50 79 25,48% 

De 51 a 60 69 22,26% 

De 61 a 73 30 9,68% 

Estado Civil 

Casado 124 40% 

Divorciado 25 08% 

Solteiro 142 46% 

Viúvo 19 06% 

Escolaridade 

Ensino fundamental incompleto 77 25% 

Ensino fundamental completo 65 21% 

Ensino médio incompleto 70 23% 

Ensino médio completo 37 11,5% 

Ensino superior incompleto 37 11,5% 

Ensino superior completo 24 08% 

Renda 
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Sem renda 12 04% 

Até 1 mil 90 29% 

de 1 mil a 2 mil 124 40% 

de 2 mil a 3 mil 59 19% 

de 3 mil a 4 mil 19 06% 

Acima de 4 mil 6 02% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Ao separar a idade e sexo, dentre os clientes, 20 (26%) são homens entre 18 e 30 

anos e apenas 30  (13%) das mulheres estão nessa mesma faixa etária. Destaca-se ainda 

que 161 (51,93%) clientes são adultos em fase produtiva, na faixa etária de 30 e 50 anos, 

sendo 50 (16,13%) entre 18 a 30 anos, 82 (26,45%) entre 31 a 40 anos, 79 (25,48%) entre 

41 a 50 anos, 69 (22,26%) entre 51 a 60 anos e 30 (9,68%) com idade igual ou superior á 

61 anos.  

 

Tabela 02 – Perfil de idade e sexo 

Idade X Sexo 

Idade f %f f – Fem %f – Fem 
  f - 

Masc.             %f - Masc. 
18 a 30 anos 50 16,13% 30 13% 20 26% 
31 a 40 anos 82 26,45% 63 27% 19 25% 
41 a 50 anos 79 25,48% 58 25% 20 26% 
51 a 60 anos 69 22,26% 57 24% 13 17% 

61 a 70 anos 30 9,68% 26 11% 4 5% 

Total 310 100% 234 100% 76 100% 
           

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Com relação ao indice de massa corporal (IMC), obteve-se uma média de 51,70± 

7,73 kg/m2, sendo a maior frequência entre o IMC de 50,01 a 60kg/m2, tanto para o sexo 

feminino, com 108 (46%) clientes, quanto para o sexo masculino, com 37 (49%) clientes.  

Destaca-se que 13 (4,2%) dos clientes apresentam IMC entre 70,01 a 81,49 kg/m2, 

representando a gravidade e riscos a desenvolver doenças associadas que os clientes 

atendidos no CRO apresentam. 
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Tabela 03 – Perfil de IMC/ Sexo  

 

IMC X Sexo 

IMC Fem % Fem Masc % Masc Total 
40,01 - 50Kg/m2 105 45% 28 37% 133 

50,01 - 60Kg/m2 108 46% 37 49% 145 

60,01 - 70Kg/m2 13 6% 6 8% 19 

70,01 - 81,49Kg/m2 8 3% 5 7% 13 

Total 234 100% 76 100% 310 
                    
 Fonte: Dados da pesquisa. 

A obesidade está associada a diversas outras doenças, principalmente as do 

aparelho cardiovascular, tais como: Hipertensão Arterial Sistemica (HAS), Diabetes 

mellitus tipo II (DM), doenças respiratórias, doenças do trato digestório, câncer e outras. 

No presente estudo priorizou-se as comorbidades HAS e DM, devido prevalência,  

gravidade e complicações advindas das mesmas. 

 

Tabela 04 – Perfil de comorbidades/sexo 

Comorbidades x Sexo 

Doenças Fem %Fem 
   
Masc. 

  
%Masc.              Total 

Has 42 18% 14 18% 56 
Has + outros 39 17% 11 14% 50 
DM 5 2% 2 3% 7 
Dm + Outros 6 3% 0 0% 6 
Has + DM 53 23% 17 22% 70 
Has + Dm + outros 51 22% 15 20% 66 
Outros 20 9% 9 12% 29 
Sem comorbidades 18 8% 8 11% 26 
Total 234   76   310 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao realizar a estatística descritiva das comorbidades constatou-se que 42 (18%)  

clientes do sexo feminino e 14 (18%)  do sexo masculino apresentavam somente HAS, 07 

(2,5%) somente DM e 26 (8%) não tinham qualquer tipo doença associada.  Destaca-se 

que, do total, 242 (78%) clientes apresentam HAS, 149 (48%) DM e  136 (43%) possuem 

HAS e DM associadas. 
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Tabela 05 – Porcentagem de HAS e DM  

HAS e DM por sexo 

Doenças Fem %Fem. Masc. %Masc. Total          % Total 

HAS 185 79% 57 75% 242                78% 

DM 115 49,1% 34 44,7% 149                48% 

HAS + DM 104 44,4% 32 42,1% 136                43% 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O maior percentual do sexo feminino no presente estudo está em consonância com 

outras pesquisas, realizadas em ambulatórios de clientes submetidos ou em preparo para a 

cirurgia bariátrica12,24,65,64. A faixa etária mais prevalente nesse estudo se assemelha a 

outras pesquisas, como em um estudo retrospectivo com clientes atendidos no ambulatório 

de obesidade de um hospital universitário de Salvador que constatou que 65% dos clientes 

estavam no grupo etário entre 31 e 50 anos64. Porém, a média de idade e desvio padrão de 

43,98 ± 12,41 anos foi superior a média de outras pesquisas12,24.  

Em relação ao IMC, a média (51,7%) dos clientes deste estudo foi superior a de 

outras pesquisas, como a que traçou o perfil de clientes obesos grau III em um ambulatório 

de obesidade de Salvador64, com a média de IMC de 47 kg/m². Outro estudo, desenvolvido 

um hospital universitário de São Paulo65, encontrou média de IMC 44 kg/m² ao analisar o 

perfil de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e atendidos no ambulatório. Porém, a 

prevalência na faixa entre 50 e 60 kg/m², está em consonância com pesquisa realizada em 

um hospital de ensino no Espírito Santo12, onde 29,6% dos clientes apresentavam IMC 

acima de 50 kg/m².  

Referente ao percentual de clientes casados foi encontrada uma porcentagem 

menor, de (40%), que outros estudos12, sendo o número de solteiros (46%) e de pessoas 

sem nenhum filho (34,6%), maior nesse cenário.  

No tocante à etnia, a cor branca predominou no presente estudo, com 143 (46%) 

clientes, porém com o percentual muito menor que na pesquisa realizada em Mato Grosso 

do Sul, em que 86,53% dos clientes se auto denominaram da cor branca24. 
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No grupo pesquisado constatou-se predominância de clientes com ensino funda-

mental incompleto com 77 (25%) pessoas, dados semelhantes a outras pesquisas12, 65. Um 

destaque negativo, é que 61 (19,5%) dos clientes do CRO chegaram a iniciar o ensino 

superior, sendo que desses, apenas 24 (8%) concluíram.  

A renda prevalente, de 1000 até 2000 mil reais por família, com 124(40%) clientes 

nesse estudo, é semelhante ao encontrado em outros estudos 12,24. Porém, 102( 33%) 

clientes atendidos no CRO, não possuem renda ou recebem até 1000 reais, por família. 

Ao abordar as comorbidades de maior ocorrência, este estudo apresenta dados 

preocupantes referentes às DCNT, em que 242 (78%) clientes apresentam HAS e 149 

(48%) DM, sendo 136 (43%) diagnosticados com HAS e DM associadas. Nenhum estudo 

encontrado na literatura pesquisada e com público semelhante ao do CRO apresentou 

índices tão elevados dessas comorbidades. O mais próximo se deu em uma pesquisa com 

clientes atendidos no ambulatório de obesidade de um hospital universitário de Salvador, 

onde a Hipertensão arterial foi constatada em 66% dos participantes, dos quais 13,9% 

apresentavam DM64. Já em clientes candidatos à cirurgia bariátrica em um hospital do 

Mato Grosso do Sul, 63% apresentavam HAS24. 

Os critérios de inclusão do CRO podem estar associados com essa porcentagem 

mais elevada das comorbidades, porém tais dados evidenciam a obesidade como doença e 

fator de risco para outras doenças crônicas. 

 

As Categorias Temáticas 

 

A obesidade é doença e fator de risco. Ela está relacionada a prognósticos, além de 

incidir diretamente e de forma negativa na qualidade de vida dos indivíduos por ela 

acometidos. O seu tratamento deve ser centrado no sujeito e conduzido por uma equipe de 

saúde especializada, multiprofissional e com atuação interdisciplinar. 

A interdisciplinaridade consiste em um processo que necessita ser vivenciado. 

Implica em uma atitude interdisciplinar e envolve a elaboração de um projeto inicial claro 

e coerente para que as pessoas se sintam motivadas de fazer parte dele, pode ser aprendida 

e ensinada, pressupondo o fato de perceber-se interdisciplinar66. 

Os discursos dos profissionais do CRO, equipe qualificada para o tratamento de 

obesos grau III, aponta essa perspectiva, além de destacar a importância das ações do 
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enfermeiro nessa equipe, desde a escuta acolhedora, até a condução das atividades 

educativas em grupo. 

Atualmente, a compreensão do tratamento da obesidade extrapola o campo 

biomédico e passa a ser entendida de maneira complexa e multifatorial. Dessa forma, 

intervenções clínicas e/ou cirúrgicas que busquem sucesso para perda de peso devem estar 

alicerçadas no contexto multidisciplinar, enfocando questões relacionadas à tríade 

composta pela terapia comportamental, alimentação adequada e atividade física67. 

Após análise, emergiram dos dados duas categorias temáticas, com suas 

subcategorias, uma referente ao trabalho em equipe multiprofissional e o papel do 

enfermeiro nessa equipe Trabalho em equipe: em busca de um cuidado qualificado e a 

outra que demarca a importância das atividades educativas em grupo para o tratamento do 

obeso grau III Grupos educativos: Estratégia para o cuidado ao obeso grau III. 

 

Quadro 03: Categorias e Subcategorias 

Categorias Subcategorias 

 

O Trabalho em Equipe: em 
busca de um cuidado 

qualificado 

- Buscando a interdisciplinaridade 

- O Enfermeiro como articulador 

- Cuidado diferenciado 

 

Grupos Educativos: uma 
estratégia de cuidado ao 

obeso grau III 

- Obesidade é doença? 

- Expectativas: busca por uma resolução rápida 

- Em busca de objetivos em comum 

- O Enfermeiro no papel de Educador 

- Protocolo: Facilitador do Cuidado 

Fonte: Dados do pesquisador. 

Trabalho em equipe: em busca de um cuidado qualificado 

Por ser tratar de uma doença crônica determinada por diversos fatores, ambientais, 

genéticos e psicossociais, o tratamento do cliente obeso tem grande probabilidade de 

fracasso, se feito por apenas um profissional, seja ele de qualquer especialidade, sendo 

fundamental o apoio de uma equipe multiprofissional. 
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Como a obesidade é uma doença crônica de etiologia multifatorial, seu tratamento 

envolve vários tipos de abordagens tais como: orientação dietética, programação de 

atividade física e uso de fármacos antiobesidade que são os mais recomendados20. 

A tríade principal do tratamento clínico ao obeso consiste em apoio à mudança do 

estilo de vida, dieta para provocar déficit calórico e estímulo à atividade física rotineira, 

cujos objetivos devem ser viáveis respeitando os limites do paciente68. 

A abordagem interdisciplinar da obesidade é considerada necessária devido à 

complexidade das alterações encontradas, sendo utilizado o tratamento psicoterápico 

grupal e/ou individual e podendo ser necessário o uso de medicação35. 

Assim, vemos a necessidade, não só de uma equipe multiprofissional, mas que 

esses profissionais sejam qualificados com uma prática e discurso integrados com enfoque 

no obeso grau III. 

E, nesse sentido, como elemento da equipe, compete ao enfermeiro proporcionar 

consulta de enfermagem, com orientações para a saúde, monitorização dos dados 

antropométricos e solicitação de exames complementares para avaliar os casos de riscos e, 

quando necessário, encaminhar para um profissional especializado69. 

 

� Buscando a interdisciplinaridade 

 

O CRO surgiu de uma construção coletiva e os profissionais buscam o trabalho em 

equipe, a fim de qualificar o atendimento aos clientes obesos que, por vezes, chegam 

desestimulados a esse novo tratamento. A equipe é composta por profissionais de cinco 

categorias diferentes, a saber: Educador Físico, Enfermeiro, Endocrinologista, 

Nutricionista e Psicólogo. 

As falas dos profissionais da equipe definem uma equipe multiprofissional. 

Pra mim é uma equipe composta por profissionais de categorias diferentes. (Rio 
de Janeiro) 
 
O conceito de multi pra mim é esse. (Muniz Freire) 
 
 
 

Assim, a equipe do CRO, ao ser composta por diversas categorias, pode ser 

definida como uma equipe multiprofissional. 
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Porém, devido à multifatoriedade da obesidade é necessária uma equipe qualificada 

e com discurso alinhado, a fim de propiciar o melhor tratamento possível a cada cliente. 

Esse trabalho é evidenciado na fala dos profissionais do CRO, que buscam não ser apenas 

uma equipe com profissionais de especialidades diferentes.  

Ou seja, para que os resultados sejam favoráveis é extremamente importante o 

envolvimento de uma equipe multiprofissional16. 

O trabalho de equipe com vistas à interdisciplinaridade representa um desafio para 

os profissionais de saúde “na medida em que implica um caráter transformador nas práticas 

de saúde, tornando-as mais efetivas, resolutivas e integradas”70.  

 

Na equipe multi todos são importantes, ainda mais sendo um equipe 
diferenciada, com trabalho inter, trans, sei La. (Muniz Freire) 
 
Não somos uma equipe multi apenas, acho que somos inter (Niterói) 
 

Reforça-se também a necessidade de acompanhamento multidisciplinar em todas as 

fases do tratamento do cliente obeso grau III, tanto no sentido de se otimizar resultados 

quanto para serem pesquisados fatores preditivos mais confiáveis21.  

Mas não acho que esse acolhimento tem que ser função exclusiva do enf, outros 
profissionais podem desempenhar, até por se tratar de uma equipe né?! (Muniz 
Freire)  
 

A integração da equipe de saúde é imprescindível para que o atendimento e o 

cuidado alcance a amplitude do ser humano, transcendendo a noção de conceito de saúde.  

Assim, a saúde não seria de competência de um único profissional, mas uma prática 

interdisciplinar em que profissionais de diversas áreas, devem agregar-se em equipes de 

saúde, tendo como objetivos comuns estudar as interações somáticas e psicossociais para 

encontrar métodos adequados que propiciem uma prática integradora, tendo como enfoque 

a totalidade dos aspectos inter-relacionados à saúde e à doença71.  

Além das consultas individuais e grupos, os profissionais do CRO realizam 

interconsulta, que é uma ação de saúde interprofissional e interdisciplinar que tem por 

objetivo integrar e promover a troca de saberes de diferentes atores que atuam nos serviços 

de saúde, visado o aprimoramento da tarefa assistencial. A interconsulta pode ser feita por 

meio de pedido de parecer, discussão de caso e consulta conjunta72, por acharem 

importante para a construção do projeto terapêutico e para o atendimento integral dos 

pacientes.  
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Dentre as ações de nível de atenção primária, o tratamento é realizado de forma 

integral, com a promoção e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e 

abordagem nutricional, visando atingir alimentação saudável e prática de atividade física35. 

 

 Você pode fazer um atendimento mais amplo, acho que é até melhor para o 
paciente. Podíamos fazer mais vezes. (Niterói) 
 
Foi muito rico, conseguimos ver questões que não tínhamos evidenciado, o que 
proporcionou uma melhor conduta pro paciente. (Muniz Freire) 
 

Todas essas propostas terapêuticas para o tratamento dos clientes atendidos no 

CRO emergiram diante da dificuldade de tratamento a esse público especifico e com 

intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos mesmos. 

A proposta terapêutica deve ter o foco no sujeito obeso e o trabalho em equipe deve 

ser em busca de um cuidado compartilhado que vise à promoção de saúde. 

Diversas equipes voltadas ao tratamento da obesidade, não contam com 

enfermeiros como integrante, isso pode ser efeito da busca por tratamentos pautados nas 

especialidades, principalmente na figura da nutricionista e do endocrinologista.  

Para que se obtenha sucesso no cuidado com pacientes obesos, a educação em 

saúde, que é vista como um recurso para desenvolver habilidades pessoais e sociais 

associadas à divulgação de informação, como uma ação contínua, por toda a vida39, deve 

ser realizada e compartilhada por toda equipe multiprofissional. E essa educação deve ser 

pautada no afeto, escuta, persistência, carinho, amor, desejo, nas relações, no toque e 

principalmente respeito. 

Os ambientes para desenvolvimento das atividades de educação em saúde são 

variados, como escolas, lares, locais de trabalho e em diversos espaços comunitários e as 

ações devem ser realizadas por intermédio de organizações educacionais, profissionais, 

comerciais e voluntárias, e pelas instituições governamentais39. 

Ao integrar a equipe do CRO e com a necessidade de desenvolver um trabalho, que 

ainda não está protocolado ou previsto pela gestão, como membro de uma equipe multi, foi 

necessário aliar as competências profissionais do enfermeiro para instituir um lugar com os 

membros da equipe e principalmente com os pacientes.  

� O enfermeiro como articulador 
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Para os demais profissionais do CRO, o Enfermeiro tem um papel importante e 

fundamental na articulação do trabalho em equipe e definição da melhor terapêutica para 

os clientes. Isso ocorre pela relação estabelecida com os clientes e demais profissionais, 

além do manejo clinico.  

Com base em suas competências (atenção à saúde, tomada de decisões, liderança, 

entre outras) o enfermeiro delega e supervisiona as atividades através do planejamento das 

ações73. 

A primeira consulta fica muito marcada. O enf tem o papel importante na 
definição das prioridades!  (Rio de Janeiro) 
 
O enfermeiro tem papel importante! Nessa equipe é essencial. Coleta as 
informações que são importantes pras condutas de enfermagem, mas também 
são importantes pra definição de condutas de outros profissionais da equipe 
papel essencial também na sequencia do acompanhamento.. (Muniz Freire) 
 
E a condução e priorização para as próximas consultas , encaminha conforme a 
real necessidade do paciente, para a nutrição, psicologia. (Niterói) 
 

Outros autores também veem como determinante a presença do enfermeiro na 

equipe multiprofissional no atendimento a pacientes obesos74,75. Pois o enfermeiro, com 

suas competências, entre elas, a liderança, coordenação do cuidado, vinculo com os 

clientes, manejo clinico e protagonismo nos grupos educativos, torna-se fundamental na 

equipe multi no cuidado dos obesos. 

A presença do enfermeiro é determinante como membro da equipe 

multiprofissional74. 

As enfermeiras apontam o tratamento baseado em abordagens terapêuticas para 

redução do peso, com consequente melhora das comorbidades associadas e da qualidade de 

vida do paciente, como a primeira escolha a ser feita em busca da normalização75. 

Tem paciente que chega nas consultas subsequentes com perda de peso de mais 
de 10 kg, apenas com as orientações relacionadas as mudanças de estilo de vida 
feitas pelo enfermeiro. (Rio de Janeiro) 
 
 
O enfermeiro é essencial na monitorização desses pacientes, nas discussões de 
caso nas reuniões, aferição de PA, Glicemia. Acompanhamento e solicitação de 
exames laboratorias. (Muniz Freire) 
 

 A consulta de enfermagem norteia as condutas, através de anamnese e exame físico, 

a partir de uma avaliação criteriosa, faz-se os encaminhamentos necessários para outras 

especialidades, assim como o acompanhamento clinico e laboratorial de cada paciente. 
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 Assim como o enfermeiro e toda a equipe envolvida no tratamento do cliente obeso 

no CRO tem um olhar diferenciado, acolhedor e especializado, o que favorece o 

estabelecimento de vínculo com os clientes.  

A obesidade faz o individuo a viver de maneira diferente, pois o corpo obeso trás 

para além das limitações físicas, dificuldade de convívio social, adoecimento da saúde 

mental, o que leva a equipe a repensar a cada momento, sua maneira de cuidar. 

 

� Cuidado Diferenciado 

 

Os profissionais do CRO identificam que os clientes se queixam de tratamentos 

e/ou atendimentos prévios nos serviços de saúde. Estes relatam por vezes uma falta de 

sensibilidade dos profissionais, além de desrespeito e indiferença, o que por vezes, acarreta 

abandono no tratamento e piora do quadro clinico. 

 Diversos autores relatam a questão do despreparo e preconceito no manejo da 

obesidade. O autor76, diz que 80% dos pacientes de cirurgia bariátrica relataram ter sido 

tratados desrespeitosamente pela equipe multiprofissional devido ao seu peso e outro 

estudo21 afirma que os obesos são alvos de preconceito e discriminações importantes em 

países industrializados. Isso pode ser observado nas mais variadas e corriqueiras situações, 

como programas de televisão, revistas e piadas. 

 

Muitos relatam que os profissionais de saúde não veem a obesidade como 
doença. Falam que o problema é o peso, porém não dão suporte. (Rio de 
Janeiro) 
 
Isso causa o abandono ao tratamento de muitos. Os profissionais de saúde 
precisam ser mais acolhedores e entender a obesidade como uma doença. 
(Muniz Freire) 
 

Os clientes diferenciam o trabalho realizado no CRO e, segundo os participantes do 

GF, isso os ajuda na sequencia do tratamento e, principalmente, a alcançar os objetivos 

individuais. Portanto, escutar, acolher, ter sensibilidade por parte dos profissionais, 

favorece o vinculo e, consequentemente, a produção de cuidado. 

 

Eles identificam a diferença do trabalho do CRO para outros tratamentos que já 
fizeram...” falam que a equipe é cuidadosa, acolhedora, escutam eles entendem 
(...) isso é um padrão do serviço que precisa ter um protocolo para continuidade 
em caso de mudança. . (Rio de Janeiro) 
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O cuidado dos profissionais de saúde por meio de ações sistemáticas pode intervir 

positivamente no desenvolvimento do autocuidado20. 

O usuário chega ao serviço muitas vezes sem ser uma procura espontânea, não 

tendo o que dizer sobre si mesmo, não se percebendo, não se reconhecendo obeso, como se 

aquilo não lhe dissesse respeito. O trabalho com este usuário é conseguir que ele se 

aproprie do próprio corpo, do que se passa com ele e de sua própria vontade14. 

 Outra questão que emergiu foi a deficiência na formação profissional, surgindo 

também a necessidade de protocolos assistenciais pra outras categorias profissionais. 

Os profissionais de saúde ainda tem uma visão precária sobre a obesidade e o 
protocolo especifico pode servir para nortear os profissionais de enfermagem 
quando receberem um obeso. . (Rio de Janeiro) 

 

Tem essa deficiência grande na formação. Todas as áreas deveriam ter um 
protocolo para que se consiga manejar a doença e maneira mais adequada e se 
divulgar o trabalho a partir de uma experiência tão rica igual à do CRO. 
(Muniz Freire) 
 
Outros protocolos, além do de enfermagem, também seriam importantes. 
(Niterói) 

 

O papel da equipe de saúde vai além de orientar e informar. Deve se realizar 

educação em saúde de uma maneira simples, verdadeira, respeitando a capacidade 

intelectual e cultural de cada cliente20. 

Quando o tema é a obesidade, geralmente se culpabiliza individualmente os sujeitos 

em vez de se desenvolver uma luta política pela saúde, responsabilizando as empresas e 

interferindo sobre a propaganda e comercialização3. 

O tratamento á obesos grau III tornou-se um desafio para os profissionais de saúde 

em diversos âmbitos e, muitas vezes, o que esses clientes escutam é que precisam 

emagrecer, que o problema não é daquela especialidade procurada ou que a única solução 

para todos seus problemas é a realização da cirurgia bariátrica. 

 Esse discurso não é reproduzido pelos profissionais da equipe multi do CRO, e não 

deveria ser realizado na prática de nenhum profissional.  

É necessário acolher a demanda, cuidar em todos os níveis de atenção desses 

sujeitos. Uma estratégia exitosa para o cuidado dos obesos grau III são os grupos 

educativos. Grupos que devem ser centrados no sujeito e não nos profissionais, pois os 

clientes são os protagonistas. Grupos educativos e não aulas, palestras ou consultas 

coletivas, e sim uma estratégia voltada para as demandas e necessidades identificadas e 
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expressas pelos clientes que representam o centro e foco da atenção da equipe 

multiprofissional, quando se pensa na perspectiva da promoção da saúde dessa clientela. 

 

Grupos educativos: Estratégia para o cuidado 

 

As atividades em grupo foram eleitas como a estratégia mais eficiente e que traz 

maiores benefícios para os clientes. Os principais objetivos das atividades em grupo para 

clientes obesos são: proporcionar um aperfeiçoamento do trabalho coletivo, procurando 

atingir através dos grupos, metas socialmente desejáveis; transformar o potencial do grupo, 

fazendo-o crescer em igualdade harmônica de relacionamento interpessoal; oportunidade 

de obter conselhos práticos, compartilhar estratégias úteis ou apenas ouvir e encontrar 

motivação; desinibir a capacidade criadora dos participantes; aumentar e incentivar a 

adesão ao tratamento. 

Terapias em grupo baseadas em técnicas comportamentais são efetivas para perda 

de peso quando comparadas a orientações individuais68. 

Pesquisas demonstram que clientes obesos tratados em grupo perdem mais peso do 

que aqueles tratados individualmente. Isto se dá pela possibilidade de se trabalhar os 

conflitos e fantasias que impedem o emagrecimento desejado dentro de um campo em que 

atuam as forças internas grupais37. 

 

Os grupos contribuem muito para adesão ao tratamento, continuidade, terem 
suporte não só dos profissionais, mas dos outros pacientes! Faz amizade e leva 
para fora do serviço.  (Rio de Janeiro) 
 

A utilização da estratégia de grupo é de grande importância no tratamento da 

obesidade, além de permitir o reforço e a complementação da abordagem individual, esta 

estratégia pode ser utilizada exclusivamente isolada. 

Para melhor desenvolvimento das atividades, é preciso que o profissional entenda 

que o grupo não é um mero somatório de indivíduos.  É preciso reconhecê-lo como uma 

nova entidade, onde serão construídas novas leis e mecanismos próprios. Assim, reunidos, 

face a face, em torno de uma tarefa e de um objetivo comum os indivíduos encontram um 

momento oportuno de se enxergarem em seus pares, para troca de vivências e experiências 

adquiridas, além da ampliação da rede social e de apoio74. 
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Um dos alcances interessantes de um grupo é tratar de um mesmo tema e desse 

momento surgirem as dificuldades e soluções encontradas para elas por pessoas e de 

maneiras diferentes, dentro do grupo. 

 

Obesidade é doença? 

  

Muitos clientes, assim como alguns profissionais de saúde e a sociedade, não 

entendem a obesidade como uma doença e os espaços de grupo são importantes para a 

conscientização do sujeito sobre sua situação atual e a possibilidade de orientar quanto à 

multifatoriedade da obesidade, minimizando assim o sentimento de culpa. 

 

Reproduzem a fala que é falta de vergonha na cara, sabem o que tem que fazer e 
não o fazem se culpam (...) aí não se tratam. (Rio de Janeiro) 
G 
 

Por não entenderem a obesidade como um problema para sua saúde, muitos clientes 

acabam procurando tratamento apenas quando surgem outras doenças. Tirar essa 

responsabilização e culpabilização dos sujeitos diante de sua situação de saúde/doença é 

uma forma de cuidado e, principalmente, de promoção da saúde. 

A qualidade de vida de portadores de obesidade mórbida é comprometida devido a 

diversos prejuízos biológicos, psicossociais e às disfunções físicas, como dores nas 

articulações e na coluna, que impossibilitam atividades do dia a dia20. 

Geralmente a procura pela perda de peso é quando surgem as comorbidades, 
diabetes, hipertensão e dores pelo corpo(...)enquanto o corpo não “incomoda”, 
eles acham que não tem problema algum. (Muniz Freire) 
 
Geralmente, procuram tratamento quando surgem outra doença, principalmente 
a diabetes... (Rio de Janeiro) 
 
Chegam por outras doenças, principalmente diabetes, hipertensão o parte 
estética e também quando a mobilidade fica prejudicada(...)as dores. (Niterói) 
 
 

No que se refere às comorbidades, estas podem ser resumidas em endócrinas 

metabólicas, cardiovasculares, respiratórias, gastrintestinais, musculoesqueléticas, 

ginecológicas geniturinárias e câncer15. 

Como reflexo, encontramos na caracterização da clientela atendida no CRO, 78 % 

de hipertensos e 40 % de diabéticos, e quase 100% dos clientes acompanhados possuem 

alguma comorbidade. 
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 Isso mostra a importância de ações educativas desde o inicio do tratamento, a fim 

de que se compreenda a obesidade como doença, fator de risco e, principalmente, um 

problema que leva a uma piora progressiva da qualidade de vida. 

Os pacientes chegam às vezes sem informação nenhuma ou com muitas 
informações confusas. Às vezes eles têm hábitos muito arraigados e não se dão 
conta. (Rio de Janeiro) 
 
Decepcionaram-se com tratamentos anteriores, chegam resistentes, 
desestimulados. (Muniz Freire) 
 

Esses clientes apresentam uma tendência ao isolamento social e as atividades em 

grupo podem ser importantes para o enfrentamento dessa situação. Sair de casa fica difícil, 

devido a estrutura dos transportes e espaços públicos, o que desestimula e leva a um ciclo 

de ganho de peso e causa ainda mais isolamento. 

Eles tem dificuldade de falar, sentem vergonha em torno das questões deles. 
(Rio de Janeiro) 
 
Muitos relatam não ter lugar para socializar e ter contato com outras pessoas, 
sofrem preconceitos. (Niterói) 
 

                                            Afeta a vida social deles, evitam atividades sociais saírem na rua. (Muniz Freire) 
 

As atividades em grupo podem ser uma estratégia para promover a reinserção social 

desses clientes, além de possibilitar um espaço de troca de experiências e 

compartilhamento de problemas e soluções em comum. 

O cuidado de enfermagem ao paciente obeso, já acometido pelas morbidades 

associadas, precisa ser dirigido à promoção, manutenção e restauração da saúde, com 

enfoque na reinserção social do indivíduo.  

Importante, nesse aspecto, utilizar de outros espaços, que não só o do local de 

tratamento, para realização desses grupos: Parques, praias, dispositivos sociais próximos 

ao local de moradia, supermercados. Além de estimular a interação com outras pessoas, 

esses são lugares comuns os quais muitos clientes deixam de ir a esses espaços, por 

vergonha, preconceito ou medo. 

Autores77,78  relatam que após o início das atividades do grupo, houve perda de peso 

e, consequentemente, melhora na autoestima desses clientes. 

Diante de todas as dificuldades, isolamento e preconceito, muitos clientes buscam 

soluções milagrosas, rápidas para sair logo dessa situação e a cirurgia bariátrica é uma das 

maiores expectativas do sujeito com obesidade grau III. 

 



 

 

69 

 

� Expectativas: busca por uma resolução rápida 

 

A cirurgia bariátrica surgiu como um tratamento eficaz e resolutivo para os clientes 

com obesidade grau III e a expectativa por esse procedimento aparece na fala deles na 

chegada ao serviço. 

Eles tem expectativa da CB, tem expectativas “mágicas” em relação a perda de 
peso, embora alguns cheguem com expectativa quase zero! e falam: “vim 
porque o dr. Mandou, mas não tem solução”. parece que a vida só vai 
“recomeçar” depois que emagrecerem. (Rio de Janeiro) 
 
Alguns querem qualidade de vida, poucos querem emagrecer da noite pro dia, 
como mágica. (Niterói) 
 

 Os discursos na literatura pesquisada reafirmam a ineficiência do tratamento clinico 

e a resolutividade do procedimento cirúrgico, mesmo com poucas pesquisas voltadas ao 

tratamento clinico e o pós-cirúrgico tardio. 

Nos clientes que apresentam obesidade mórbida, a abordagem clínica geralmente é 

ineficaz e o tratamento cirúrgico se impõe como a única opção de tratamento15. 

Atualmente, a cirurgia bariátrica vem sendo o principal tratamento para a redução de peso 

e a melhora das comorbidades associadas a obesidade14. 

 Porém, a cirurgia não é uma possibilidade para todos esses clientes, os quais por 

diversos fatores, desde a falta de vagas para realização do procedimento, até as indicações 

e contras do procedimento e, nessa perspectiva, temos que pensar no tratamento clinico 

como uma possibilidade de melhora de qualidade de vida, prevenção e controle das 

comorbidades. 

Os erros mais frequentemente cometidos por pessoas tentando perder o peso são 

expectativas irreais (perder muito peso em pouco tempo), tentar emagrecer sem atividade 

física, descontinuar o tratamento após emagrecimento inicial, decepcionar-se quando 

comete algum abuso (e descontinuar o tratamento), abandonar a dieta. Os equívocos mais 

frequentes dos profissionais da saúde são não pesar as pessoas com obesidade ou 

sobrepeso, não oferecer ajuda para emagrecer e não manter tratamento clínico para 

pacientes candidatos à cirurgia bariátrica68. 

Muitos se assustam com sua situação e buscam sim a qualidade de vida e a 
saúde também! (Rio de Janeiro) 
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Quando esses clientes chegam ao CRO, trazem expectativas e frustrações, e é 

necessário um cuidado individualizado desses indivíduos, desde o acolhimento até os 

momentos de consultas individuais ou grupos. 

Cada pessoa deve ser entendida como única, com necessidades diferentes cuja 

busca de solução guia o processo de trabalho em saúde. Assim o conhecimento da história 

de saúde do cliente, presença de comorbidades associadas à patologia de base, sua rede 

social, são fatores que tornam o cuidado em saúde e o processo de trabalho únicos74.  

 

Em busca de objetivos em comum 

  

Nessa perspectiva, os grupos auxiliam no tratamento e tem o objetivo de esclarecer, 

informar, proporcionar interação e troca de experiências. 

A meta terapêutica é a perda de 5 a 10% do peso inicial em 3 a 6 meses. Considera-

se saudável uma perda de no máximo 0,5 kg por semana. Devemos ser francos sobre a 

importância do emagrecimento e sensíveis às dificuldades e frustrações dessa meta. 

Motivações atuais devem ser buscadas e barreiras identificadas68.  

 

Há várias questões relacionadas a obesidade né?! Dietas e atividade física da 
moda (...)então a parte educativa é super importante! (Rio de Janeiro) 

 

Observou-se uma melhor adesão ao tratamento entre os clientes que participam 

efetivamente dos diferentes grupos. 

Os grupos contribuem muito para adesão ao tratamento, continuidade, terem 
suporte não só dos profissionais, mas dos outros pacientes! Faz amizade e leva 
para fora do serviço. (Rio de Janeiro) 
 

Para a melhor adesão do cliente ao tratamento, busca-se a sua corresponsabilidade, 

por meio de orientações, atitudes sinceras e de respeito pelas escolhas que ele faz74.  

O perfil semelhante dos participantes acaba facilitando as trocas de experiências. E, 

nesse sentido, vemos uma maior interação entre os próprios clientes e deles com a equipe, 

o que facilita a continuidade e o sucesso do tratamento. 

Em grupo, ele vê que o outro também é parecido, fica mais a vontade, assumem 
coisas que não assumem nas consultas. Tem trocas de experiências também. A 
solução do problema do outro pode o ajudar a atividade de grupo tem essa 
função! (Muniz Freire) 
 
Bom pra tirar dúvidas que são comuns entre eles. É muito importante pra 
socialização deles também. (Niterói) 
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Eles tendem muito ao isolamento, por se sentirem julgados na sociedade. Aqui é 
o espaço que eles conseguem conviver mais a vontade, são iguais. Veem também 
os resultados positivos de quem esta a mais tempo! (Rio de Janeiro) 

 

O grupo propicia o compartilhar de experiências comuns e auxilia no processo de 

emagrecimento desses clientes obesos através da aquisição de atitudes internas que 

possibilitam mudanças nos hábitos e condutas. Os grupos de intervenções são estratégias 

importantes para oferecer, além de orientações, apoio emocional e ajudar na perda de peso 

e melhorar a qualidade de vida75. 

A educação pode transformar a realidade por conferir movimento reflexivo, 

emergindo sobre a consciência do indivíduo atitudes e ações que irão incidir sobre suas 

condições de saúde ou doença, resultando em autonomia. A promoção da saúde se 

diferencia porque transcende as atividades e decisões individuais para ser uma atividade 

coletiva, envolvendo prevenção, educação, participação de diferentes setores da 

sociedade79. 

Entende-se que a educação em saúde e promoção da saúde caminham juntas, onde a 

conscientização é o primeiro passo para o autocuidado. O modelo de promoção da saúde 

de Nola Pender se amplia para abranger as condutas que fomentam a saúde, e se aplica de 

forma potencial ao longo de toda a vida44,79. 

Os obesos demandam no sentido de obter informações compreensivas sobre seus 

problemas de saúde, levando assim a um processo que deve envolver interação entre os 

mesmos com a equipe multidisciplinar promotora do cuidado. Não basta transmitir 

conhecimentos adquiridos na academia, seja nas consultas ou em atividades em grupo, é 

necessário uma cooperação mútua e participação ativa do sujeito obeso no 

desenvolvimento do seu projeto terapêutico. 

 

Enfermeiro no papel de educador 

  

Os enfermeiros, seja na academia ou na assistência, são desafiados não só a 

fornecer educação específica e cuidado para o paciente e família, como também a enfocar 

as necessidades educacionais da comunidade.  

Assim, a chave para os resultados bem-sucedidos dos clientes submetidos à cirurgia 

bariátrica é a educação. Dada a complexidade do procedimento cirúrgico, associado à 
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natureza dos riscos e o compromisso a longo prazo necessário para que a pessoa modifique 

o seu estilo de vida, é imperativo que recebam uma educação abrangente, em cada fase do 

processo78. 

Para a enfermagem é um repto implementar programas e projetos educativos, tendo 

em conta a diversidade sociocultural das pessoas e as comunidades, por meio de um 

trabalho interdisciplinar e intersetorial, que contribua ao bem-estar das pessoas obesas e 

suas famílias75.  

 As falas dos profissionais reafirmam o papel do enfermeiro do CRO como 

educador, fato que se inicia na formação profissional e é levada para a prática assistencial. 

Função primordial na educação em saúde (...)realização de grupos, a 
enfermagem tem uma atuação importante nesse aspecto. (Muniz Freire) 
 
O enfermeiro aqui no CRO é essencial (...)ele conduz quase todas as atividades 
em grupo e os pacientes gostam muito. (Niterói) 
 
Contribui muito com a parte educativa e as questões que surgem nos grupos 
podem dar um panorama da saúde do individuo para o enfermeiro. Ajuda muito 
na adesão. (Rio de Janeiro) 

 

O enfermeiro é um dos profissionais da equipe multidisciplinar que acompanha o 

cliente e as ações em âmbito ambulatorial é essencialmente educativa e de orientação12. 

Embasado na teoria de Nola Pender, a educação em saúde é importante para o 

cuidado de enfermagem, uma vez que pode determinar como os indivíduos e as famílias 

são capazes de aprender com comportamentos anteriores e a terem novos comportamentos 

que conduzam a promoção da sua própria saúde, ou seja, favorece os sujeitos a 

desenvolverem recursos próprios que irão manter ou aumentar seu bem-estar e melhorar 

sua qualidade de vida. 

 

Protocolo: Facilitador do Cuidado 

 

É interessante no tratamento da obesidade e, para impedir suas complicações, 

equipes multidisciplinares desenvolvem protocolos no sentido de melhorar a qualidade de 

vida desses clientes, visando obter melhores resultados e torná-los mais duradouros80. 

Os profissionais consideram importante o desenvolvimento de um protocolo de 

enfermagem para os clientes com obesidade grau III, por entenderem que são um público 

especifico e que um protocolo pode nortear o trabalho e dar maior segurança para eles, no 
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caso de mudança de profissional e, também, na perspectiva de sistematizar o trabalho de 

outras equipes que atendem esse público. 

Alguns autores enfatizam a relevante contribuição de tecnologias educativas no 

contexto da educação em saúde e o papel desse recurso para a promoção da saúde: prevenir 

complicações, desenvolver habilidades e favorecer a autonomia e confiança do paciente81. 

Orienta o trabalho! É um público especial, dá um suporte bom para o manejo 
com o paciente.eles são muito inseguros, tem dificuldade de vinculo. Com o 
protocolo, se o profissional mudar, o tratamento segue um padrão.  (Rio de 
Janeiro) 
 
Para continuidade do trabalho...não é um livro de receitas, mais norteia o 
trabalho. (Niterói) 
 

Não foram encontradas na busca feita na literatura, pesquisas referentes ao 

atendimento clínico a obesos grau III. Publicações voltadas pra esse público trazem a 

temática da cirurgia bariátrica, desde o pré até o período pós-operatório, imediato e tardio. 

Porém, alguns autores destacam a importância da produção de protocolos voltados para 

esse púbico14,17. 

No processo da cirurgia bariátrica, é na consulta de enfermagem que o enfermeiro 

realiza a coleta de dados para o histórico de saúde e o exame físico e organiza as 

intervenções de enfermagem a serem realizadas em todo o período perioperatório. Desta 

forma, uma orientação de enfermagem em nível ambulatorial, provavelmente, pode 

oferecer um resultado mais efetivo e individualizado77.  

Considera-se o desenvolvimento do protocolo um importante recurso para 

instrumentalizar as orientações prestadas pelos enfermeiros ao cliente bariátrico, com 

vistas ao autocuidado, além de dar subsídios para sistematizar a assistência de enfermagem 

a ser prestada14. 

Sistematizar a rotina é importante, até para que o trabalho desenvolvido não se 
perca e se consiga reproduzir isso é também para servir de base para outros 
serviços que atendem a um público que é muito especifico (Muniz Freire) 
 
 

 
Assim, considera-se importante a criação do protocolo, que servirá de subsidio para 

profissionais de enfermagem que trabalham com clientes obesos.  
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Apresentação: 

Este protocolo foi desenvolvido com o objetivo de orientar e nortear o enfermeiro 

visando o atendimento de qualidade aos clientes com obesidade grau III atendidos no 

CRO, assim como orientar futuras consultas dos demais profissionais da equipe em relação 

às práticas desenvolvidas e os materiais utilizados pelos enfermeiros do serviço.  

 Para além dos profissionais dos CROs, esse instrumento pode subsidiar e guiar 

outros enfermeiros que atuem no campo da obesidade, visto que quase 20 % da população 

possui diagnóstico de obesidade e essa população especifica necessita de cuidados 

qualificados e individualizados de acordo com suas necessidades e demandas de cuidado.  

As informações deste protocolo não exclui a utilização de outros instrumentos que 

possibilitem atualização dos profissionais, com o intuito de garantir sempre o melhor 

atendimento aos usuários.  

Enfermagem é a arte de cuidar e a ciência que tem por sua essência o cuidado 

integral, tanto no âmbito individual quanto coletivo, assim busca desenvolver 

individualmente ou em equipe, atividades de promoção, proteção, prevenção, reabilitação e 

recuperação da saúde. 

Enquanto integrante da equipe multidisciplinar, cabe ao enfermeiro participar da 

elaboração, execução e avaliação do programa de saúde e planos assistenciais e atividades 

de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 

prioritários e de alto risco. 

O enfermeiro é o primeiro contato do usuário com o Centro de Referência em 

Obesidade (CRO) e visa o cuidado integral do mesmo, promovendo o acolhimento e 

estabelecendo vínculo, por meio de uma escuta ativa. Além disso, realiza intervenções 

clínicas, grupos/dinâmicas, educação em saúde, entre outras atividades, sempre buscando 

dar suporte e incentivar o cliente a aderir a esse novo tratamento objetivando a melhora da 

sua qualidade de vida, tendo em vista os aspectos físico, psíquico e de socialização.  

 

Fluxograma 01: Dinâmica de acompanhamento no CRO 
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Seguidas as etapas de revisão integrativa da literatura, caracterização dos clientes 

obesos grau III atendidos no CRO e análise dos discursos dos profissionais da equipe 

multiprofissional após realização de GF do referido centro, acrescidos da experiência.  

profissional na assistência direta a esse público do pesquisador, foi elaborado o protocolo 

de atendimento ambulatorial de enfermagem a obesos grau III. 

 

 Encaminhamento 
Atenção Básica  

Acolhimento 

Grupo do Conhecimento 

Nutrição Psicologia 

Endocrinologia 

Atividade 
Física 

Consulta de 
Enfermagem 

Projeto Terapêutico 
Grupo Terapêutico 

Grupos Educativos 

  

  

Matriciamento Treinamentos 
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Assim são funções e ações do Enfermeiro no CRO: 
 

� Realizar Grupo de Recepção do CRO:  
 

Acolhimento dos usuários encaminhados pela Coordenação de Área Programática 

(CAP), Clínicas da Família ou Unidades de Saúde do Município do Rio de Janeiro; 

apresentação do CRO, das atividades desenvolvidas pela equipe multidisciplinar e da 

modalidade de tratamento; verificar se os encaminhamentos estão dentro dos critérios 

(IMC acima de 40 kg/m2 com diabetes mellitus ou superior á 50 kg/m2); agendamento do 

grupo de Conhecimento em Saúde e da primeira consulta de enfermagem; registro dos 

dados do usuário e abertura de prontuário.  

� Realizar o Grupo de Conhecimento em Saúde 

Orientação sobre a obesidade e as principais comorbidades associadas (DM2, HAS, 

dislipidemia, dores pelo corpo, dificuldade de locomoção, entre outros); tratamento 

medicamentoso e importância de mudança de estilo de vida (MEV), associando uma 

alimentação saudável com atividade física. Utilizar dinâmicas e/ou recursos multimídia 

(vídeos interativos, power point) e discussão dialogada. 

� Realizar a Primeira Consulta de Enfermagem:  

De acordo com a Resolução COFEN número 159/93, que dispõe sobre a consulta 

de enfermagem, incorpora a consulta como um processo da prática de enfermagem, 

composta por histórico, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição, 

implementação da assistência e evolução; que, na perspectiva da concretização de um 

modelo assistencial adequado às condições e necessidades de saúde da população, em 

todos os níveis de assistência, é considerada atividade privativa do enfermeiro9. 

Em instrumento próprio deve ser feita a identificação e o inicio da caracterização 

dos perfis social, familiar, profissional e de saúde/doença atual e pregresso do usuário;  

realizar a interpretação e agrupamento dos dados; determinar os resultados que se espera 

alcançar através da implementação das ações de enfermagem junto ao usuário; além de 

posterior avaliação do processo para verificar possíveis ajustes nas ações dos usuários no  
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auto-cuidado. Solicitação de exames, realizar orientações acerca do controle glicêmico e de 

pressão arterial em usuários com alterações na glicemia e na pressão arterial.   

Durante a primeira consulta devem ser levantadas as demandas dos clientes e 

esclarecidas às dúvidas referentes ao tratamento da obesidade, outros tratamentos e 

encaminhamentos a outras especialidades, quando necessário (exemplo as mulheres que 

necessitam fazer exame preventivo, mamografia e outras demandas referentes à sua saúde, 

e que por motivos diversos como, acesso, falta de maca que sustente o peso, vergonha, não 

o fazem). Incentivar e reforçar a importância da continuidade do vinculo com sua unidade 

de referência, visto que o CRO é um serviço especializado em obesidade, e todas as outras 

demandas de saúde devem continuar sendo atendidas nas unidades de referência.  

 

� Realizar Consulta de Enfermagem Subsequente:  

Reavaliação do tratamento e evolução dos usuários de acordo com o plano 

terapêutico individualizado estabelecido na primeira consulta; de acordo com os achados e 

condutas adotadas na primeira consulta, após os devidos esclarecimentos e 

encaminhamentos, verificando o andamento dos tratamentos indicados e resultados 

esperados. 

� Atenção à Saúde da Mulher: 

 Investigação de questões relevantes à saúde da mulher, realização de preventivo e 

mamografia, quando a cliente apresentar nas consultas sinais ou sintomas e queixas, além 

de fatores referentes à saúde sexual e reprodutiva da mesma, como irregularidades 

menstruais, exames colpocitológicos e mamografias. As clientes deverão ser orientadas e 

referenciadas às clinicas de referência para procederem com os exames e avaliações. 
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� Realizar Interconsulta Com os Demais Profissionais do CRO: 

Em casos específicos, que demandem tal terapêutica, a equipe pode solicitar o 

apoio de outros profissionais para uma consulta interdisciplinar, conferindo uma 

visão holística ao caso. 

� Realização de Procedimentos Clínicos: 

Exame físico, antropometria, glicemia capilar, aferição de PA, curativos em casos 

específicos, coleta de amostra sanguínea para exames laboratoriais em usuário de difícil 

acesso venoso. 

� Realizar a Avaliação Trimestral dos Usuários Cadastrados: 

 Todos os usuários que passaram por todos os profissionais e completaram três 

meses de frequência no serviço são reavaliados com instrumento próprio de avaliação 

trimestral. É feito a mensuração da circunferência de pescoço, peso no dia da avaliação, 

calcula-se o IMC, aplica-se o instrumento de avaliação de qualidade de vida (SF-36), a 

Escala de Compulsão Alimentar (BES), o instrumento de avaliação corporal (Stunkard), 

além de solicitação de exames. A avaliação trimestral visa à reavaliação dos casos e das 

ações adotadas, para verificar a eficácia das condutas já adotadas e nortear novas propostas 

para o tratamento. 

 

� Realizar Treinamento para Insulinoterapia em Usuários Diabéticos 

Acompanhados no CRO: 

 Em momento oportuno, em abordagem solicitada pela equipe multidiscliplinar, 

agendada por encaminhamento ou por livre demanda, realizar orientações referentes à 

insulinoterapia; desde o armazenamento nos locais adequados, ao descarte dos materiais 

utilizados na terapia, principais complicações (sinais e sintomas de hiper e hipoglicemia, 

lipodistrofias, úlceras diabéticas, perda da sensibilidade), manuseio correto dos materiais, 

locais de aplicação, método de verificação de glicemia capilar (hemoglucoteste) e registro.  
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� Realizar a Avaliação do Pé Diabético em Usuários Diabéticos: 

A avaliação dos diabéticos é essencial para o devido acompanhamento da evolução da 

doença, principalmente no que se refere à neuropatia e a vasculopatia diabéticas, 

responsáveis pela diminuição e perda progressiva da sensibilidade tátil e fluxo sanguíneo 

periférico, o aparecimento, morosidade e manutenção das lesões, que geralmente estão 

presentes nos membros inferiores. 

 Fazer ectoscopia direcionada, orientações para prevenções de lesões e cuidados 

com as lesões já existentes, higiene adequada, teste de sensibilidade tátil (teste de 

monofilamento de Semmes-Weinstein) e registro em instrumento específico. 

 

� Planejamento, Organização e Realização de Atividades Educativas: 

 Planejar, organizar e realizar, juntamente com os demais membros da equipe 

multiprofissional, grupos de educação em saúde.  

� Integração Com Redes de Apoio Social: 

 Buscar, avaliar e desenvolver parcerias como rede de apoio na comunidade, 

visando à reinserção social dos usuários do serviço (SESC, SENAC, Clubes, Igrejas e 

espaços comunitários nas áreas próximas ao CRO). 

� Reuniões Multidisciplinares Com a Equipe do CRO: 

 Participar de reuniões semanais e das discussões de casos dos usuários mais graves 

do CRO além de questões administrativas; propor novas ações e avaliar as já empregadas 

até o momento, através do Projeto Terapêutico Individualizado.  

� Capacitação e Matriciamento: 

 Realizar, em conjunto com outros membros da equipe, capacitação dos 

profissionais da atenção básica sobre temas inerentes a obesidade e Matriciamento, em 

casos específicos. 
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� Produção Científica: 

Desenvolvimento de produção científica e participação em eventos e congressos 

relacionados à obesidade. O CRO, enquanto referencia no tratamento clínico da obesidade 

mórbida no município do Rio de Janeiro e pioneiro nesta modalidade de tratamento, tem 

como uma de suas atribuições fornecer dados sobre a obesidade na cidade, além de 

contribuir com a produção científica na área. Planejar e realizar anualmente o Seminário de 

Enfrentamento a obesidade da cidade do Rio de Janeiro. 

 

� Instrumentos utilizados pelo Enfermeiro no CRO: 

 

Seguem alguns instrumentos utilizados pelo enfermeiro do CRO no acolhimento dos 

clientes, primeira consulta de enfermagem e consultas subsequentes. 
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Acolhimento 

 

 

 

 

 

         INFORMAÇÕES PESSOAIS   DATA: _____/____/____ 

Prontuário: __________________ 

 

Nome:__________________________________________________________CPF:__________________________ 

Nome da Mãe: _________________________________________________________________________________ 

DN:  _____/_____ /________    Idade: ________   Sexo:  (   ) M   (   ) F   Raça: ___________Conjugal__________  

Religião: _____________________________ Renda Familiar: ____________________________________________ 

N° de pessoas na casa (          )_______________________________________________________________________ 

Naturalidade:_________________Grau de Instrução: _________________Profissão: __________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________________ 

Bairro ________________________________________Município:__________________CEP: ________________ 

Tel: (     ) ___________________ /  Celular:  (     )____________________ Recado: (      ) ______________________ 

Email:________________________________________________________________________________________ 

Local de Encaminhamento: __________________________________________________________________ 

Locomoção / Acesso ao CRO: (  )Dependente (  )Independente OBS:__________________________________ 

Meio de transporte: (   )Ônibus  (   )Van/Kombi   (   ) Taxi    (   )Trem   (   )Carro Próprio     (   )Caminhada 

 Tempo:_________________________________________ Gasto/Dia: R$_________________________________ 

H.P.P:  (    ) HAS (    ) Pré-Diabetes   (    ) DM2   (    ) Dislipidemia  
(    ) Asma (    ) Apnéia do sono  (    ) Doença pulmonar  (    ) Insuf. Cardiáca 
(    ) Gastrite (    ) Refluxo    (    ) Esteatose hepática  (    ) Artropatias  
(    ) Erisipela (    ) Insuf. Venosa  (    ) Dificuldade de deambulação  

 
Outras: ______________________________________________________________________________________ 

Exame Físico 

Peso Max.:__________ Kg        Peso:__________ Kg      Alt: _________ m       IMC: _________Kg/m² 

Medicamentos       Dosagem 

  
  
  
  
  
  

Disponibilidade:  (    ) Manhã     (    ) Tarde    (    ) Total   Dia da Semana____________________________________ 

Frequência:   (    ) Mais de uma vez na semana      (    ) Semanal      (    ) Quinzenal 

Observação:___________________________________________________________________________________ 
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CRO-MADUREIRA 
PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMAGEM 

 
 

Data: ____/____/_____                              ENF:_Ian Nicolau                            Prontuário:____________________________  
 

1. DADOS PESSOAIS:                        

1.1. Nome: _____________________________________________________________________________________________ 

1.2. Preferência de horário: (  ) Manhã  (  ) Tarde  Obs:___________________________________________________________  
  
1.2. 1. Interesse em grupos: (  ) Sim    (  ) Não      Obs:___________________________________________________________ 
 

1.3. Locomoção / Acesso ao CRO: (  )Dependente (  )Independente OBS:____________________________________________ 
 
 

1.3.1.  Meio de transporte: (   )Ônibus  (   )Van/Kombi   (   ) Taxi    (   )Trem   (   )Carro Próprio     (   )Caminhada 
 
 Tempo:_________________________________________           Gasto/Dia: R$______________________________________ 
 

1.4. Motivação para participar do CRO: 

_________________________________________________________________________ 
 

2. ANAMNESE SOCIAL: 
 

2.1. Condições de habitação: 
 

(  ) Água encanada  (  ) Rede de esgoto  (  ) Filtro (  )TV  (  )Geladeira   (  )Fogão  (  )Computador   (  )Acesso Internet 
 N° Cômodos: ___________N° Quartos:_________ N°Banheiros:_________OBS:_____________________________________ 
  

2.2. Participa de atividades sociais: (   ) Sim. Quais? _____________________________________________________________ 
 
(   ) Não. Por quê?_________________________________________________________________________________________ 
 
2.3. Costuma realizar alguma atividade de lazer? (   )Sim. Qual?_________________________Frequência__________________  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 (  ) Não. Por quê?_________________________________________________________________________________________ 
 
2.4. Você é feliz com seu trabalho? Sim (  ) Não (  ) Por que?_______________________________________________________ 
 
 

3. ACOMPANHAMENTOS E INCLUSÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:  
 

3.1. Acompanhamento pela ESF : (   ) Não    (   ) Sim. Equipe de Referência:_________________________________________ 
 
3.2. Acompanhado por UBS (CMS): (   ) Não   (   ) Sim, Qual?____________________________________________________  
 

3.3. Plano de saúde / Acompanhamento Particular: (   ) Não (   ) Sim, Qual(is)_________________________________________  
 

3.4. Tratamentos prévios para obesidade: _____________________________________________________________________      

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

4. PERCEPÇÃO DO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE PESO:  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

4.1. Peso Máximo Atingido:_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
5. ATIVIDADES FÍSICAS E DIÁRIAS:____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
6. HISTÓRIA SEXUAL/REPRODUTIVA : Menarca:_______ anos / Menopausa:________anos / Histerectomia:__________ 
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Gesta:_______Para: _______Aborto: __________ Espontâneo (  )Sim  (  ) Não,  Causa_________________________________ 
 

6.1. Data do ultimo preventivo: __________________Mamografia:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

7. SAÚDE DO HOMEM: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

8. HÁBITOS DE VIDA: 
 

8.1. Tabagismo: (   ) Não (   ) Sim  (    ) ex tabagista,   Unidades/Dia______________  Tempo: __________________________ 
 

8.2. Etilismo: (  ) Não (   ) Sim (   ) Ex Etilista  Tipo: ___________________  Frequência: ______________________________ 
 

8.3. Substâncias ilícitas: (   ) Não     (   ) Sim, Tipo: ______________   Frequência:____________________________________ 
  
 

8.4. Sono:  (    ) Apneia (    ) Sono Diurno (    ) Insônia (    ) Acorda para urinar, frequência:______________________________ 
 

(    ) Uso de medicamentos para dormir, quais: _________________________________________________________________ 

(    )  Horas dormidas__________________    OBS: _____________________________________________________________ 

8.6. Cuidados com o corpo: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

9. HISTÓRIA PREGRESSA: 
 

9.1. Procedimentos cirúrgicos pregressos: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
9.2. Ultima internação/motivo: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

9.3. Histórico de quedas/acidentes: 
______________________________________________________________________________________ 
 

10. HISTÓRICO FAMILIAR DE DOENÇAS:   
 

Pai: (  ) sobrepeso  (  ) obeso   (  ) HAS   (  ) DM (  ) IAM   (  ) AVC , Obs:______________________________________________________ 
 

Mãe: (  ) sobrepeso  (  ) obeso   (  ) HAS   (  ) DM (  ) IAM   (  ) AVC , Obs:_____________________________________________________ 
 

Irmãos: N°_______, Obs:_____________________________________________________________________________________________ 
 

Filhos :N°_______, Obs:_____________________________________________________________________________________________ 
 

11. TEMPO DO DIAGNÓSTICO DAS PRINCIPAIS COMORBIDADE S INFORMADAS:  
 

(   ) HAS_______________________(   ) DM2_________________________(   ) Dislipidemia_________________________  
 

(   ) Obs:______________________________________________________________________________ 
 

12. ALERGIAS: 
 

(   ) Medicamentos: _______________________________________________________________________________________ 

 (   ) Alimentos: _________________________________________________________________________________________ 

(   ) Outros: ____________________________________________________________________________________________ 
 
13. DOR MUSCULAR/ARTICULAR: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

14. ROTINA ALIMENTAR: 
 

14.1. N° Refeições/Dia: (      ), Quais? (   ) café  (   ) Colação   (   )  Almoço   (   ) Lanche   (    ) Jantar   (   ) ceia 
 

Obs:__________________________________________________________________________________________________ 
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14.2. Ingestão de água diária: (     )  <  1 litro (     ) 1 litro (      ) 2 litros (      ) > 2 litros  
 

14.3. Consumo de F.L.V (Incluindo acesso): 

(    ) Frutas     (      ) Unidades/Dia,  Obs:__________________________________________________ 
(    ) Legumes, Obs:_____________________________________________________________ 
(   ) Verduras, Obs:  _____________________________________________________________ 
   

15. PERFIL ELIMINAÇÕES: 
 

15.1. Vesicais:___________________________________________________________________________________________ 
 

15.2. Intestinais:_________________________________________________________________________________________ 
 
16. EXAME FÍSICO CÉFALO-CAUDAL (OBSERVAÇÃO E RELATO  DO PACIENTE): 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

17. AVALIAÇÃO SINAIS VITAIS/ HGT:  
 
18.1. PA: _____X______mmHg    18.2. HGT: ______mg/dl,  às: _______/ Última refeição às: _________                    
 
18.3. FC: _______________Bpm      18.4. FR: _______________ Irpm       18.5. Saturação de O2:_____________ % 
  

18. ÚLTIMO EXAME LABORATORIAL: DATA:____/_____/____ _____ OBS:_________________________________ 
 
18.1. Alterações Relevantes:_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
18.2. Exames laboratoriais solicitados: 
 

(   )Hemograma Completo  (   )TGO/TGP  
(   )Hemoglobina Glicada  Acometimento Tireóide: (   )T4 LIVRE  (   )TSH 
(   )Bioquímica   Hipotireoidismo: (   )antiTPO  (   )antitireoglobulina 
(   )EAS    Hipertireoidismo: (  )T3total  (   )T3livre  (   )TRAB 
(   )Parasitológico  (   )Outros__________________________________________________________________ 
 
19. Plano de Cuidados: 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Projeto Terapêutico 

 

 

 

 

  CENTRO DE REFERÊNCIA EM OBESIDADE - Madureira 
    

  Projeto Terapêutico 
    

  
Nome: 
_____________________________________________________ 

Prontuário: 
_________________ 

    

  
Motivação do Paciente: 
_____________________________________________________________________ 

  
Objetivo do Tratamento: 
____________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 
    

  Data         

  Frequência dos Atendimentos 

  Enfermagem         

  Psicologia         

  Nutrição         

  Educação Física         

  Endocrinologista         

  Indicação de Atendimento em Grupo 

  Operativo         

  Mensal         

  Terapêutico         

  Atividade Física         

  Oficina Culinária         

  Indicação de Atividade Externa 

  Que tipo?         

  Indicação de Atendimento à Família 

  Familiares:         

  Individual         

  Grupo         

  Outros 

  Exames Laboratoriais         

  BES         

  SF-36         

  

Observações: 
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Uso correto de Insulina 

 

 

 

 

 

 

Técnica de preparo da mistura das insulinas NPH e Regular, na mesma seringa: 

1. Lavar e secas as mãos; 

2. Reunir a insulina prescrita, seringa com agulhas, algodão e álcool 70%; 

3. Homogeneizar a insulina suspensão. Para homogeneizar corretamente as suspensões de insulina 

NPH recomenda-se rolar o frasco, gentilmente entre as mãos, de 10 a 20 vezes para misturá-la, antes 

de aspirar seu conteúdo; 

4. Proceder a desinfecção da borracha do frasco de insulina com algodão embebido em álcool 70%; 

5. Manter o protetor da agulha; 

6. Aspirar ar até a graduação correspondente à dose de insulina NPH prescrita; 

7. Injetar o ar no frasco de insulina NPH. Retirar a agulha do frasco sem aspirar à insulina NPH. A 

injeção do ar no frasco de insulina, antes do preparo da dose, na quantidade correspondente à dose 

de insulina a ser aspirada do frasco, quando se usa seringa, evita a formação de vácuo. A formação 

de vácuo dentro do frasco dificulta a aspiração dose correta, dificulta o total aproveitamento da 

insulina na mesma seringa, provoca a aspiração da primeira insulina já contida dentro da seringa, 

para dentro do frasco da segunda insulina a ser aspirada; 

8. Aspirar o ar até a graduação correspondente à dose de insulina Regular; 

9. Injetar o ar no frasco de insulina R, virar o frasco e aspirar a insulina Regular correspondente à dose 

prescrita; 

10. Retornar o frasco de insulina Regular para a posição inicial e retirar a agulha; 

11. Posicionar de cabeça para baixo o frasco de insulina NPH, pegar a seringa que já está com a insulina 

Regular, introduzir a agulha e aspirar a dose correspondente à insulina NPH. O total de insulina na 

seringa deve corresponder à soma das doses das duas insulinas; 

12. Retomar o frasco para a posição inicial; 

13. Remover a agulha do frasco, protegendo-a até o momento da aplicação; 

 

OBS: Se a dose aspirada na seringa for maior que a soma das doses prescritas, o excesso não deve 

ser devolvido aos frascos. Descartar a seringa com a insulina e reiniciar o procedimento com nova 

seringa. Quando cometer erros, nunca devolva para nenhum dos frascos as insulinas já misturadas. 

Não faça nenhum tipo de mistura sem prescrição e orientação médica. 
Após aberto, o frasco de insulina, o mesmo deve ser utilizado em um período de no Maximo 30 dias. Caso 
esse prazo se estenda, o frasco deverá ser inutilizado. 
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Sinais e Sintomas da Hipoglicemia 

 

 

 

HIPOGLICEMIA 

Hipoglicemia é causada pela baixa concentração de glicose no sangue. É considerada 
hipoglicemia valores abaixo de 70mg/dL. 

 

Os sintomas iniciais não são tão importantes. Você sente fome e fica um pouco trêmulo e 

nervoso, conseguindo se tratar de forma rápida e sem precisar de ajuda, mas logo você começa 

a se sentir tonto e precisa se sentar. O seu coração bate forte. Você pode ficar confuso e falar 

de forma incoerente com visão embaçada. Talvez precise da ajuda de alguém para conseguir 

ingerir alimentos e melhorar. Em casos extremos, a hipoglicemia causa convulsão e até coma.     

COMO TRATAR A HIPOGLICEMIA?COMO TRATAR A HIPOGLICEMIA?COMO TRATAR A HIPOGLICEMIA?COMO TRATAR A HIPOGLICEMIA?    

 

QUAIS SÃO OS SINAIS E SINTOMAS

HIPOGLICEMIA GRAVE

� FOME
�

�

�

�

�

�

 PALIDEZ
 FRAQUEZA
 TREMORES
 ANSIEDADE
 TAQUICARDIA
 SUOR INTENSO

�TONTURAS
VISÃO TURVA�

�

�

�

�

�

�

�

ESQUECIMENTO
RACÍOCINIO LENTO
DOR DE CABEÇA
IRRITABILIDADE
CHORO
CAMINHADA DESCOORDENADA
SONOLÊNCIA

�FALA CONFUSA
AGRESSIVIDADE�

�

�

�

INCONSCIÊNCIA
CONVULSÕES
COMA

HIPOGLICEMIA MODERADAHIPOGLICEMIA LEVE

Depois de verificar a 
glicose no sangue e tratar 
sua hipoglicemia, deverá 
esperar de 15 a 20 minutos 
e verificar o seu sangue 
novamente. Se a glicose no 
sangue ainda é baixa e os 
sintomas de hipoglicemia 
não foram embora, repita o 
tratamento. Depois que 
você se sentir melhor, não 
se esqueça de comer as 
suas refeições regulares e 
lanches como o planejado 
para manter o seu nível 
adequado de glicose no 
sangue.    
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Avaliação Trimestral 

 

                    

Avaliação Trimestral   
Data:         /         /                   .               

Nome     
 
  
 

  Prontuário:       
Altura   Sexo F         M Data de Nasc.:     /             /                    
      
                    

Entrada   

              
Qual. de 

Vida   
Peso   1     
IMC   2     
C.Pescoço:   3     
  4     
Exames Solicitados:_________________________________________________________________ 5     
__________________________________________________________________________________ 6     
__________________________________________________________________________________ 7     
  8     
Imagem Corporal: Estar Ser Saudável 9     
            
        BES:     
                    

3 Meses               

              
Qual. de 

Vida   
Peso   1     

IMC   2     
C.Pescoço:   3     
  4     
Exames Solicitados:_________________________________________________________________ 5     
__________________________________________________________________________________ 6     
__________________________________________________________________________________ 7     
  8     
Imagem Corporal: Estar Ser Saudável 9     
            
            BES:     

6 Meses               

              
Qual. de 

Vida   
Peso   1     
IMC   2     
C.Pescoço:   3     
  4     
Exames Solicitados:_________________________________________________________________ 5     
__________________________________________________________________________________ 6     
__________________________________________________________________________________ 7     
  8     
Imagem Corporal: Estar Ser Saudável 9     
            
            BES:     
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Avaliação de Grupos 

 

 

 

 

 

FFIICCHHAA  DDEE  AAVVAALL II AAÇÇÃÃOO  ––  GGRRUUPPOOSS  MM UULL TTII DDII SSCCII PPLL II NNAARREESS  
 
Data:____________ 
 
Coordenadores:____________________________________________________________________  
Hora de início da atividade:____________  Hora de término da atividade:_____________ 
 
No total de participantes no encontro:______        no homens_____   no mulheres_____ 
 
Tema(s) 
trabalhado(s):______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Objetivo(s):_______________________________________________________________________ 
 
Técnicas e estratégias utilizadas:_______________________________________________________ 
 
Houve participação efetiva (realizaram atividades, se posicionaram frente aos temas; problematizaram as 
questões colocadas, apontaram limites das técnicas e estratégias, fizeram contribuições – de que tipo, como)?  
_________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
O grupo manteve interesse pelas atividades? 
_________________________________________________________________________________ 
 
As tarefas propostas foram entendidas? Houve algum tipo de intercorrência? Qual(is)?  
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
O(s) objetivo(s) foi(ram) alcançado(s)? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Fala significativas: 
_________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Surgiram novos interesses ou perguntas que não foram respondidas? Quais? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

E aí, o que achou do nosso encontro? 

             
(   )        (   )         (   )           (   )             (   ) 

                            Ótimo       Bom       Regular      Ruim      Muito ruim 
 
Você tem alguma sugestão para melhorar nossos encontros? 
                                (   ) Sim      (   ) Não 
Se sim, qual? 
____________________________________________________________________________________
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com a transição demografica e nutricional dos ultimos 40 anos, temos pela 

primeira vez na historia de nosso país, mais da metade da população com sobrepeso e 

obesidade. A epidemia da obesidade trás implicações para toda a sociedade, desde os 

individuos acometidos por ela e suas comorbidades, até o sistema de saúde e seus 

profissionais, que precisam estar preparados e capacitados para atender tal demanda.  

Nessa perspectiva, torna-se necessario o reconhecimeto desse problema em todos 

os niveis de atenção, o conhecimento das caracteristicas únicas desse público e a  

qualificação dos profissionais para um atendimento individualizado, centrado no sujeito, 

visando promoção de sua sáude e melhora da qualidade de vida.  

Conhecer a individualidade de cada cliente é essencial, pois a partir disso, é 

possível traçar estratégias de assistência, não esquecendo das características relacionadas 

aos aspectos biologicos, geneticos e sociais.  As intervenções de Enfermagem devem ir em 

busca da mudança de estilo de vida, para adoção de hábitos saudaveis, assim, promovendo 

efetivamente a saúde do individuo com obesidade. 

O trabalho em equipe é essencial para auxiliar a minimizar os danos à saúde de 

clientes obesos mórbidos, a promover saúde e iniciar um processo de mudança de estilo de 

vida, que necessita ser duradouro, visto que a obesidade é uma doença crônica. 

Este estudo possibilitou identificar as evidências científicas sobre a necessidade da 

equipe multiprofissional no tratamento de obesos grau III, destacando a importância do 

enfermeiro em todas as etapas do acompanhamento, desde a atenção básica até o pré, trans 

e pós-operatório, imediato e tardio. Além de ter evidenciado as características dos clientes 

atendidos no CRO, o que poderá facilitar ações futuras e planejamento dos projetos 

terapêuticos individuais no referido centro. 

Não foi identificado na literatura trabalho semelhante ao desenvolvido no CRO, 

serviço este que foi criado pela prefeitura do Rio de Janeiro, porém planejado, pensado e 

colocado em prática, pela equipe multiprofissional do mesmo.  

Isso representa um grande desafio, pois tudo o que foi encontrado referente ao 

tratamento de obesos grau III, está associado à cirurgia bariátrica e alguns não possuem o 

Enfermeiro na equipe. O que me levou, junto aos demais componentes do CRO, a pensar 

uma forma de cuidar desses clientes, que até então vagavam pelos serviços de saúde, que 
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apesar de ter critérios, segundo o IMC, para realização da CB, não tinham acesso à mesma 

ou tinham contra indicações, que os impedem de realizar o sonho da CB, o que para muitos 

acarreta o fim das esperanças. 

Pensar no cuidado ao obeso grau III na perspectiva da mudança de estilo de vida, 

visando adoção de hábitos saudáveis, para promover a saúde, diante de tanta informação, 

nem sempre confiáveis, de dietas da moda, pílulas mágicas e pessoas adoecidas e 

fragilizadas, é um desafio diário pessoal e de toda a equipe do CRO. 

Cuidar de um sujeito que não tem um lugar no mundo, pois, não consegue utilizar 

transporte público, tendo em vista que as cadeiras são frágeis para o seu peso, roletas de 

transportes coletivos pequenos, macas, leitos de hospitais, equipamentos de imagem 

laboratorial, balanças, esfigmomanômetros inadequados ou que não suportam seu peso, 

torna se uma verdadeira luta e uma bandeira. 

Ao iniciar o trabalho no CRO, dei inicio a uma nova etapa de minha vida, pessoal e 

profissional, as histórias que ouvi, vivenciei, me envolvi, sem dúvida alguma, me fizeram 

repensar na pessoa e profissional que eu era e o que poderia ser e, até hoje, a cada troca, 

cada história, reflito sobre como podemos cuidar do outro, como transmitir o conhecimento 

que obtivemos na formação em prol do cuidado integral e adequado a esses clientes. 

Muitas vezes escutei, no acolhimento dos usuários no CRO, que ali era sua última 

esperança, a “luz no fim do túnel”, que já tinham desistido da própria vida e, nesse 

momento em que a doença e a morte sobressaem ao desejo de viver plenamente, eu os 

encorajo a pensar na vida e no viver, a fechar os olhos e pensar nas famílias, amigos ou 

algo que seja importante para eles e, principalmente, a olhar para si próprio, se tocar e se 

amar, pois apenas eles podem encontrar o caminho, a esperança perdida e o desejo de 

viver, mesmo que seja em um corpo obeso, porém em uma alma feliz. 

Ser Feliz é uma Arte! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

 

REFERÊNCIAS  
 

1. World Health Organization. Report of a WHO consultation on obesity. In: Obesity: 

preventing and managing the global epidemic. p. 265, 2000. Disponível em: 

<http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=1&codcol=10&cod

cch=894 > Acesso em: 9 de Jun. 2014.  

 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 

2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 

Acesso em: 11 de Novembro de 2013. 

 

3. Marie, NG et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in 

children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2013. Lancet, 384: 766–81. May 29, 2014. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60460-8. Acesso em 25 de Maio de 2015. 

 

4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Política Nacional de Alimentação e Nutrição / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 1. ed., 1. reimpr. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2013 Disponivel em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao_2ed.pd

f. Acesso em 13 de novembro de 2013. 

 

5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Vigitel Brasil 

2014: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 

Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2015. Disponivel em: 



 

 

95 

 

http://www.abeso.org.br/uploads/downloads/72/553a243c4b9f3.pdf . Acesso em 25 de 

junho de 2015. 

 

6. Association of perioperative registered nurses (AORN). Bariatric Surgery Guideline. 

AOURN Journal, v. 79, n. 5, p. 1026-52, 2004. Disponivel em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15176451.  

 

7. Renquist, K. Obesity Classification. Obesity Surgery, v. 7, n. 6, p. 523-523, 1997. 

Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9731686. Acesso em 17 de 

Novembro de 2013.  

 

8. Batista, FM, Rissin, A.  A transição nutricional no Brasil: tendências regionais e 

temporais. Cad saúde pública 2003, v.19, n.sup 1, p.181-191. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2003000700019. Acesso em 10 de Dezembro de 

2013. 

  

9. Conselho Federal de Enfermagem (Brasil). Resolução COFEN-159/1993. Dispõe sobre 

a consulta de Enfermagem. Portal COFEN. 2013. Disponível em: 

http://novo.portalcofen.gov.br/resoluo-cofen-1591993_4241.html. Acesso em 12 de 

Dezembro de 2014. 

 

10. Fonseca A. Jogos educativos para escolares. Dissertação (Mestrado Profissional de 

Enfermagem Assistencial). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

11. Souza, MT, Silva, MD, Carvalho, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. 

Einstein. 2010, v. 8, n.1, p. 102-126. Disponivel em: 

http://pt.scribd.com/doc/56528038/A2-Revisao-integrativa-o-que-e-e-como-fazer#scribd. 

Acesso em 02 de Junho de 2015. 

 

12. Oliveira, MS, Lima, EFA, Marabotti, CLF, Primo, CC. Perfil do paciente obeso 

submetido à cirurgia bariátrica. Cogitare Enferm. 2013 Jan/Mar, v. 18, n.1, p.90-94. 



 

 

96 

 

Disponível em: http://dx.doi.org/10. 5380/ce.v18i1.31312. Acesso em 23 de Março de 

2014. 

 

13. Santos, AA, Carvalho, CC, Chaves, ECL, Goyatá, SLT.  Qualidade de vida de pessoas 

com obesidade grau III: Um desafio comportamental. Rev. Soc. Bras. Clín. Méd, v.10, n.5 

p.384/9, set-out. 2012. Disponível em: http://files.bvs.br/upload/S/1679-

1010/2012/v10n5/a3149.pdf. Acesso em 23 de Março de 2014. 

 

14. Felix, LG, Soares, MJGO, Nobrega, MML. Protocolo de assistência de enfermagem ao 

paciente em pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica. Rev. bras. Enferm, Brasilia 

 Jan./Feb. 2012, v.65(1): 83-91. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-

71672012000100012 . Acesso em 23 de Março de 2014. 

 

15. Tanaka, DS, Peniche, ACG. Assistência ao paciente obeso mórbido submetido à 

cirurgia bariátrica: dificuldades do enfermeiro. Acta paul. Enferm, São Paulo Sept. 

/Oct. 2009 v. 22, n.5, p.618/23 Disponível em: http://dx.doi.org/10. 1590/S0103-

21002009000500004. Acesso em 23 de Março de 2014. 

 

16. Bennicoff, G. Perioperative Care of the Morbidly Obese Patient in the Lithotomy 

Position. AORN J. 2010 setembro, v.92, n. 3, p. 297-309. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.aorn.2010.04.016. Acesso em 25 de abril de 2014. 

 

17. Lorentz, MN, Albergaria, VF, Lima, FAS. Anestesia para Obesidade Mórbida. Rev. 

Bras. Anestesiol, Campinas Mar./Apr. 2007, v. 57, n. 2, p.199-213.  Disponível em: 

http://dx.doi.org/10. 1590/S0034-70942007000200010. Acesso em 23 de Março de 2014. 

 

18. Rico Hernández MR, E. Martínez Sancho, M. Armero Fuster, J. Díaz Gómez1 y I. 

Calvo Viñuela. Comparación a 5 años de dos técnicas de cirugía bariátrica en pacientes 

con obesidad mórbida seguidos en consulta enfermera. Nutr. Hosp. v.24, n.6, Madrid nov.-

dic. 2009. Disponível em: DOI: 10.3305/nh. 2009.24.6.4550. Acesso em 23 de Março de 

2014. 

 



 

 

97 

 

19. Moreira, RAN, Barros, LM, Rodrigues, AB, Caetano, JA. Diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Rev. Rene. 2013, v. 14, 

n.5, p. 960-70. Disponível em: 

http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/1268/pdf. Acesso em 

25 de abril de 2014. 

 

20. Santos AT, Panata CH, Schmitt J, Padilha MI, Amante LN. A história de pessoas com 

obesidade mórbida: uma experiência no sul do Brasil. Enfermagem em Foco 2010, v. 1, 

n.3, p. 109-113. Disponível em: http://revista.portalcofen.gov.br/index. 

php/enfermagem/article/view/38/38. Acesso em 23 de Março de 2014. 

 

21. Segal, A, Fandiño, J. Indicações e contra-indicações para realização das operações 

bariátricas. Rev. Bras Psiquiatr. 2002, v.24, n. Supl. 3, p.68-72. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10. 1590/S1516-44462002000700015. Acesso em 19 de novembro de 

2014. 

 

22. Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Consenso Bariátrico. 

Disponível em: http://www.sbcb.org.br/membros_consenso_bariatrico. php. Acesso em 15 

de dezembro de 2014. 

 

23. Felix, LG, Nobrega, MML, Soares, MJGO. Nursing process fundament in the nursing 

theory of Orem’s self-care to a patient submitted to bariatric surgery. Rev. Enferm UFPE 

On Line. 2009, v.3, n, 4, p.26-34. Disponível em: 

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index. 

php/revista/article/viewFile/89/pdf_944 .Acesso em 10 de Novembro de 2014. 

 

24. Costa, ACC et al. Obesidade em pacientes candidatos a cirurgia bariátrica. Acta Paul 

Enferm. v. 22, n. 1, p. 55-9, 2009. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

21002009000100009. Acesso em 06 de Maio de 2014. 

 

25. Pinheiro, ARO, Freitas, SFT, Corso, ACT. Uma abordagem epidemiológica da 

obesidade. Rev. nutr., 2004, v.17, n.4, p.523-533. Disponível em: 



 

 

98 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S1415-52732004000400012.  Acesso em 19 de novembro de 

2014. 

 

26. Lima, LP, Sampaio, HAC. Caracterização socioeconômica, antropométrica e alimentar 

de obesos graves. Ciênc. saúde coletiva. Rio de Janeiro. Agosto2007. 12(4). Disponível 

em: http://dx.doi.org/10. 1590/S1413-81232007000400022. Acesso em 14 de Dezembro de 

2013. 

 

27. Paim, J et al. The Brazilian health system: history, advances, and challenges. Lancet, 

[S.l.], v. 377, n. 9779, p. 1778-1797, May 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10. 

1016/S0140-6736(11)60054-8. Acesso em 19 de novembro de 2013. 

 

28. Schmidt, MI. et al. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current 

challenges. Lancet, [S.l.], v. 377, n. 9781, p. 1949-1961, June 2011. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10. 1016/S0140-6736(11)60135-9. Acesso em 19 de novembro de 2013. 

 

29. Barreto, ML et al. Successes and failures in the control of infectious diseases in Brazil: 

social and environmental context, policies, interventions, and research needs. Lancet, [S. 

l.], v. 377, n. 9780, p. 1877- 1889, May 2011. Epub 2011 May 9. Disponível em: DOI: 

10.1016 / S0140-6736 (11) 60202-X. Acesso em 11 de Maio de 2014. 

 

30. Victora, CG et al. Maternal and child health in Brazil: progress and challenges. Lancet, 

[S.l.], v. 377, n. 9780, p. 1863-1876, May 2011. Disponível em: 

 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60138-4. Acesso em 11 de Maio de 2014. 

 

31. Brasil. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: Obesidade. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de Atenção Básica, n. 38). Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca. php?conteudo=publicacoes/cab38. Acesso em 

24 Agosto de 2014. 

 



 

 

99 

 

32. Garrido Junior, AB. Cirurgia em obesos mórbidos: experiência pessoal. Arq Bras 

Endocrinol Metab,  São Paulo,   v.44, n.1,   Feb. 2000. Disponível em: http://dx.doi.org/10. 

1590/S0004-27302000000100017. Acesso em 14 de Março de 2014. 

 

33. Harrington, L. Postoperative care of patients undergoing bariatric surgery. Medsurg 

Nursing, v. 15, n. 6, p. 357-363, dez. 2006. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17305111. Acesso em 14 de Março de 2014. 

 

34. Faria, FC, Bonito, J. Excesso de peso e a obesidade infantil numa escola portuguesa In 

Silva, GTR, Espósito, VHC. Educação e Saúde: cenários de pesquisa e intervenção. São 

Paulo: Martinari, 2011. p. 135-148. 

 

35. Brasil. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Obesidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Cadernos de Atenção Básica, n. 

12). Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca. 

php?conteudo=publicacoes/cab12. Acesso em 14 Maio 2013. 

 

36. Mattos, MIP. Os Transtornos Alimentares e a Obesidade numa Perspectiva 

Contemporânea: Psicanálise e Interdisciplinaridade. Contemporânea. Psicanálise e 

Transdisciplinaridade, Porto Alegre, n.02, Abr/Mai/Jun, 2007 Disponível em: 

www.contemporaneo.org.br/contemporanea.php. Acesso em 02 de Junho de 2015. 

 

37. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009: Análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011. 

 

38. Mendes, EV. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da 

Saúde, 2011. 549 p.  

 

39. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília, 

2012. (Série B. Textos Básicos de Saúde). 

 



 

 

100 

 

40. Brasil. Portaria nº 2.715 de 17 de novembro de 2011. Atualiza a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição. 2011. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2715_17_11_2011.html>. Acesso 

em: 09 Abr. 2014. 

 

41. Brasil. Ministério da Saúde. Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: 

promovendo modos de vida e alimentação adequada e saudável para a população 

brasileira. Brasília, 2011. 

 

42. Brasil. Portaria nº 424 de 19 de março de 2013. Redefine as diretrizes para a 

organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de 

cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 

Disponível em: http://www.sbcb.org.br/legislacao. php?menu=4. Acesso em: 17 mar. 

2014. 

 

43. Brasil. Portaria nº 425 de 19 de março de 2013. Estabelece regulamento técnico, 

normas e critérios para o Serviço de Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com 

Obesidade. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0425_19_03_2013.html. Acesso em: 

17 mar. 2014. 

 

44. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 

Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília: Ministério da 

Saúde; 2011. 148 p. 

 

45. Ministério da Saúde (Brasil), Secretaria de Políticas de Saúde, Projeto Promoção da 

Saúde. As Cartas da Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2002. 56 p. 

 

46. O´dwyer, G, Tavares, MFL, De Seta, MH. O desafio de operacionalizar as ações de 

vigilância sanitária no âmbito da promoção da saúde e no locus saúde da família. Interface 



 

 

101 

 

Comunic. Saúde. Educ. set/dez 2007.v.11, n.23, p.467-84. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10. 1590/S1414-32832007000300006. Acesso em 24 de Maio de 2014. 

 

47. Meiriño, JL, Mendez, MV, Simonetti, C, Palácio, MM, Nola Pender. < 

http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com.br/2012/06/nola-pender.html> Acesso em 28 

de Fevereiro de 2014. 

 

48. School of Nursing University of Michigan. Nola J. Pender. Disponível em: < 

http://nursing.umich.edu/faculty-staff/nola-j-pender >. Acesso em 28 de Fevereiro de 2014. 

 

49. Whitlock, EP, Orleans, CT, Pender, N, Allan, J. Evaluating Primary Care Behavioral 

Counseling Interventions: An Evidence-based Approach. Am J Prev Med. 2002; v.22, n.4, 

p.:267-284. Disponível em: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11988383>. Acesso 

em 28 de Fevereiro de 2014. 

 

50. Victor, JF, Lopes, MVO, Ximenes, LB. Análise do diagrama do modelo de promoção 

da saúde de Nola J. Pender. Rev. Acta Paul Enfermagem. 2005; v.18, n.5, p. 715-20. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002005000300002. Acesso em 28 de 

Fevereiro de 2014. 

 

51. Tavares, SO, Vendrúscolo, CT, Kostulski, CA, Gonçalves, CS. Interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade ou transdisciplinaridade. 

http://www.unifra.br/eventos/interfacespsicologia/Trabalhos/3062.pdf. Acesso em 02 de 

Junho de 2015. 

 

52. Angerami-Camon, VA. (org.). Psicologia da saúde: um novo significado para a prática 

clínica. São Paulo: Pioneira, 2001. 

 

53. Minayo, MCS. (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 29 ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2010.  

 



 

 

102 

 

54. Yin, RK. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4ª edição.  Porto Alegre: Bookman, 

2010. 

 

55. Hennington, EA. Gestão dos processos de trabalho e humanização em saúde: reflexões 

a partir da ergologia. Rev. Saúde Pública, Jun 2008, v.42, n.3, p.555-561. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rsp/v42n3/6707.pdf. Acesso em 26 de Maio de 2014. 

 

56. Amestoy et al. A humanização do trabalho para os profissionais de enfermagem. Acta 

paul. Enferm, v.19, n.4, p. 444-449, out.-dez. 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ape/v19n4/v19n4a13.pdf. Acesso em 26 de Maio de 2014. 

  

57. Brasil. Ministério da Saúde.  Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466 de 12 de 

dezembro de 2012. Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. Disponível 

em:<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 18 de maio 

de 2014. 

 

58. Galvão, CM, Sawada, NO, Mendes IA. A busca das melhores evidências. Rev. Esc. 

Enferm USP. 2003 Dez; v. 37, n.4, p. 43-50. Disponível em: http://dx.doi.org/10. 

1590/S0080-62342003000400005. Acesso em 26 de Maio de 2014. 

 

59. Souza, J, Kantorski, LP, Luis, MAV. Análise documental e observação participante na 

pesquisa em saúde mental. Rev. Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 25, n. 2, p. 221-228, 

maio/ago. 2011. Disponível em < http://www.portalseer.ufba.br/index. 

php/enfermagem/article/viewArticle/5252> Acesso em: 03 de jul. 2014 

 

60. Leny, AB. Trad. Grupos focais: conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em 

experiências com o uso da técnica em pesquisas de saúde. Phisis,2009. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10. 1590/S0103-73312009000300013. Acesso em 26 de Maio de 2014. 

 

61. Kitzinger, J. Focus groups with users and providers of health care. In: Pope C, Mays, 

N. (Org.). Qualitative research in health care. 2. ed. London: BMJ Books, 2000.  



 

 

103 

 

 

62. Minayo, MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11ª. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2014. 

 

63. Bardin, L. Análise de Conteúdo. Edições 70, LDA. Lisboa, 2009. 

 

64. Porto, MCV, Brito, IC, Calfa, ADF, Amoras, M, Villela, NB, Araújo, LMB. Perfil do 

obeso classe III do ambulatório de obesidade de um hospital universitário de Salvador. 

Arq. Bras. Endocrinol e Metab. 2002, v. 46, n. 6, pp. 668-673. Disponível: 

http://www.scielo.br/pdf/abem/v46n6/a11v46n6.pdf. Acesso em 12 de Outubro de 2014. 

 

65. Oliveira, APF, Malheiros, CA, Santos, AS, Jesus, SR, Manuel, J. Perfil de pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica atendidos em um hospital universitário do município de 

São Paulo. Saúde Coletiva. 2009, v.35, n, 6, p227-279. Disponível: 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/842/84212201005.pdf. Acesso em 12 Outubro 2014. 

 

66. Fazenda, ICA. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 2. ed. São Paulo: 

Papirus, 2002. 

 

67. Jensen, MD, Ryan, DH, Hu, FB, Stevens, FJ, Hubbard VS, Stevens, VJ, &Yanovski, S 

Z. AHA/ACC/TOS. Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults. J 

Am CollCardiol. 2013,v.01, 70 pag. 

 

68. Brasil. Ministério da Saúde. TelessaúdeRS. Regula SUS. Resumos Clínicos: 

Obesidade, 2015. Disponivel em: http://www.ufrgs.br/telessauders. Acesso em 02 de Julho 

de 2015. 

 

69. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da Família: uma estratégia para a re orientação do 

modelo assistencial. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

 

70. Fontoura, LF, Wietzke, M, Moreira, IJB, Garcia, EL, Krug, SBF. Interdisciplinaridade 

(além da multidisciplinaridade): em busca da integralidade através do trabalho em grupo 



 

 

104 

 

nas ações de educação em saúde. Rev. UNIABEU Belford Roxo v.7, n. 15, p. 66-75, 

janeiro- abril 2014. Disponível em: http://www.uniabeu.edu.br/publica/index. 

php/RU/article/view/1271/pdf_60. Acesso em: 25/07/2015. 

 

71. Maldonado, MT, Canella, P. Recursos de Relacionamento para Profissionais de saúde: 

a boa comunicação com clientes e seus familiares em consultórios, ambulatórios e 

hospitais. Ribeirão Preto, SP: Editora Novo Conceito, 2009. 

 

72. Mello Filho, Júlio de; Silveira, Lia Márcia da. Consulta Conjunta: uma estratégia de 

capacitação para a atenção integral à saúde. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de 

Janeiro, 2005. 

 

73. Peres, AM, Ciampone, MHT. Gerência e competências gerais do enfermeiro. Texto 

Contexto Enferm. 2006 Jul-Set; v.15, n.3, p.492-9. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072006000300015. Acesso em 12 de Março de 2014. 

74. Morales, CLP et al. A comunicação no período perioperatório sob a ótica dos Pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica. Texto contexto – enferm, Florianópolis, v. 23, n.2, Apr. 

/June 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072014003150012. Acesso 

em 10 de Junho de 2015. 

75. Kruse, MHL et al. Saúde e Obesidade: Discurso das Enfermeiras. Chía, colômbia, 

agosto 2012 l 109-121. Disponível em: 

http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v12n2/v12n2a03. Acesso em 03 de abril de 2015. 

 

76.  Zimerman, D. A importância dos grupos na saúde, cultura e diversidade. Vínculo v.4 

n.4, São Paulo dez. 2007. 

 

77. Cecílio, HPM, Sanches RCN, Radovanovic CAT, Marcon, SS. Percepções de mulheres 

obesas sobre a sexualidade. Disponível em: http://www.dx.doi.org/10.5935/1415-

2762.20140070. Acesso em 03 de abril de 2015. 

 



 

 

105 

 

78. Garza, SF. Bariatric Weight Loss Surgery patient education, preparation, and Follow-

up. Crit Care Nurs Q. v.26, n. 2. p. 101-104, 2003. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12744590. Acesso em 03 de abril de 2015. 

 

79. Santos I, Soares CS, Berardinelli LMM.  Promovendo autocuidado em clientes com 

coronariopatia: aplicação do diagrama de nola pender. R. pesq.: cuid. fundam. online 2010. 

out/dez. 2(Ed. Supl.):266-270. DOI: http://dx.doi.org/10.9789/2175-

5361.2010.v0i0.%25p. Acesso em 11 de Novembro de 2015. 

 

80. Maya, MAS, Duque TNH; Acevedo, LB. Percepção de qualidade de vida de um grupo 

de pessoas operadas de cirurgia bariátrica. Invest. educ. enferm vol.32 no. 1 Medellín 

janeiro / abril 2014. Disponível em: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072014000100003. 

Acesso em 03 de abril de 2015. 

 

81. Oliveira, M.SO, Fernandes, AFC, Sawada, NO. Manual educativo para o autocuidado 

da mulher mastectomizada: um estudo de validação. Texto Contexto Enferm, v. 17, n.1, 

p.115-123, jan/mar. 2008. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

07072008000100013. Acesso em 03 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

APENDICE A: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -EQUIPE  

Dados de identificação: 
Título do Projeto: “Atuação do Enfermeiro em Equipe Multidisciplinar no Atendimento a 
Obesos Grau III: Uma Proposta de Protocolo”   
Pesquisador Responsável: Ian Rigon Nicolau 
Orientadora: Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 99383-4308 
Email: ian.nicolau@hotmail.com 
Voluntário:________________________________________________________________ 
Idade:__________________Telefones:_________________________________________ 
 

O (a) Srº (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Atuação do 
Enfermeiro em Equipe Multidisciplinar no Atendimento a Obesos Grau III: Uma 
Proposta de Protocolo”, vinculada ao curso de Mestrado Profissional de Enfermagem 
Assistencial da Universidade Federal Fluminense e de responsabilidade do pesquisador Ian 
Rigon Nicolau. Os objetivos da referida pesquisa são: Elaborar e aplicar um protocolo 
direcionado ao atendimento ambulatorial de enfermagem a pacientes adultos com 
obesidade grau III; Identificar na literatura científica como é realizado o tratamento 
ambulatorial multidisciplinar a obesos grau III; Discutir o papel do enfermeiro em uma 
equipe multidisciplinar para o tratamento ambulatorial da obesidade grau III; Caracterizar 
o perfil da clientela com obesidade grau III atendida no Centro de Referência em 
Obesidade.  Participando desta pesquisa, o (a) Senhor (a) estará contribuindo para a 
ampliação dos conhecimentos em relação ao cuidado de pessoas com obesidade grau III e 
melhoria da qualidade da assistência as mesmas. A pesquisa será realizada através de 
entrevista gravada em aparelho digital. A presente pesquisa não oferece riscos ou danos 
físicos, econômicos ou sociais. Caso o (a) Sr. (a) tenha qualquer dúvida relacionada a 
pesquisa, poderá entrar em contato com o pesquisador, por telefone ou pessoalmente. O 
pesquisador garante o acesso às informações atualizadas durante todo o estudo. Sua 
participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento e deixar 
de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações 
relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial. Ao final do estudo, 
as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos científicos da área 
de saúde. 
Declaração de consentimento 

Eu, _______________________________, RG nº _______________ declaro ter 
sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 
descrito. 

Rio de Janeiro, RJ, _____ de ____________ de _______. 
 

______________________________             ____________________________ 
    Ass. voluntário                                              Ass. Pesquisador 
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APENDICE B: 

Autorização para pesquisa e divulgação do nome da instituição pesquisada 

De: Ian Rigon Nicolau 
      Fátima Helena do Espírito Santo. 
Para: Gerência da Clinica da Família Souza Marquês/ SMSDC. 
Assunto: Autorização para pesquisa e divulgação do nome da instituição pesquisada. 
 

Vimos por meio desta solicitar autorização de V.S.ª para o desenvolvimento do 
projeto de pesquisa “Atuação do Enfermeiro em Equipe Multidisciplinar no 
Atendimento a Obesos Grau III: Uma Proposta de Protocolo” Integrante do Mestrado 
Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), bem como a divulgação do nome do Centro de Referência em Obesidade- Clinica 
da Família Souza Marquês/ SMSDC, cenário da realização da pesquisa. 

O referido pesquisador é também profissional contratado, enquanto enfermeiro, 
neste serviço, que corresponde a um terreno profícuo para o desenvolvimento do trabalho 
de campo do projeto supracitado, conforme descrição metodológica. A pesquisa tem 
grande originalidade, pois vincula a temática trabalho e obesidade e cria novas 
perspectivas metodológicas e teóricas em um campo, até o momento, pouco estudado. A 
coleta de dados será realizada através de entrevista gravada. Todos os procedimentos éticos 
serão observados e preservados o anonimato dos depoentes. 
 
Contando com vossa autorização desde já agradecemos. 
Atenciosamente. 
 
Ian Rigon Nicolau. 
Enfº do CRO / Aluno MPEA - UFF. 
 
Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo. 
MPEA - UFF / Orientadora. 
 
Ciente e de acordo em ___ /___ / 2014. 
 

__________________________________________ 

Gerente da CFSM 
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APENDICE C 

Formulário de coleta de dados  

 

CARACTERIZAÇÃO DOS CLIENTES ATENDIDOS NO CRO  

Nome:  Idade:         Sexo: 

Peso:  Altura:  IMC:  

Cor: ( ) negra ( ) branca ( ) parda ( ) amarela ( ) indígena  

Ocupação:  Grau de instrução:  

Estado Civil:                           Tem filhos?           Nº: 

Nº de Pessoas na casa:                                          Renda da casa:  

Tabaco? ( ) sim ( ) não  Quantos cigarros por dia?  Há quanto tempo?  

Bebida alcoólica? ( ) sim ( ) não  Quantas vezes por semana?  

HPP:  

( ) HAS  

( ) DM  

( ) AVE  

( ) IAM  

( ) CA  

( ) DPOC  

Possui alguma outra doença?  

(  ) sim ( ) não  

 

Qual?  
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APENDICE D 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

1– IDENTIFICAÇÃO                                                   Data_____/_____/______                                                                     

Nome:_____________________________________________________________ 

Idade:______________Profissão: _______________________________________ 

 

Questões:  

1. Qual seu entendimento sobre equipe multiprofissional? 

2. Como você vê o papel do enfermeiro na equipe multiprofissional? 

3. Você realiza atividades educativas em grupo no seu trabalho? 

4. Como você vê as atividades educativas em grupo para o tratamento dos obesos no 

CRO?  

5. Qual a importância da inserção do profissional de enfermagem nas atividades em 

grupo? 

6. Quais as principais expectativas dos pacientes ao chegar no CRO? 

7. Já realizou a interconsulta com outros profissionais da equipe? Com qual 

profissional? Fale sobre isso. 

8. Você considera importante o desenvolvimento de um protocolo para atendimento 

ambulatorial de enfermagem a obesos grau III? Por quê? 

 

 

 

Impressões do Pesquisador: 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa HUAP/UFF 
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