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◼ O Núcleo de Obesidade do CEDEBA tem por finalidade atender 
pacientes na faixa etária entre 18 e 65 anos, portadores de 
obesidade grau 2 e grau 3, com IMC (Índice de Massa Corporal) 
acima de 40 mesmo sem comorbidades ou IMC entre 35 e 40, com 
pelo menos duas comorbidades (diabetes, hipertensão arterial, 
apneia do sono, hiperlipidemia, hérnia discal). 

◼ Atualmente,  ambulatório tem cerca de 4215 pacientes cadastrados, 
sendo que 37% desse número provém do interior do estado.



◼ Considerada uns dos maiores problemas de saúde pública;
◼ Desordem complexa, de etiologia multifatorial : Resultado da 

interação de genes, ambiente, estilos de vida e fatores 
emocionais e comportamentais.

◼ 52,5% dos brasileiros estão acima do peso – índice era 43% em 
2006 e 17,9% da população está obesa (Vigitel 2021).





◼ 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 história.

 Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica : obesidade / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.



◼ Em 2018, os custos totais de hipertensão, diabetes e obesidade no SUS alcançaram 
3,45 bilhões de reais;

◼ Desses custos, 59% foram referentes ao tratamento da hipertensão, 30% ao do 
diabetes e 11% ao da obesidade;

◼ No total 72% dos custos foram com indivíduos de 30 a 69 anos de idade; 

◼ Considerando separadamente a obesidade como fator de risco para hipertensão e 
diabetes, os custos atribuíveis a essa doença chegaram a R$ 1,42 bilhão, ou seja, 
41% dos custos totais.

Fonte: Nilson EAF, Andrade RDCS, de Brito DA, de Oliveira ML. Custos atribuíveis a obesidade, hipertensão e diabetes 
no Sistema Único de Saúde, Brasil, 2018. Rev Panam Salud Publica. 2020;44:e32. Published 2020 Apr 10





◼ O cuidado em saúde é realizado a partir das relações entre os sujeitos, 
situando-se em torno de tecnologias leves como acolhimento, vínculo com 
responsabilização, possibilitando ao profissional criar espaços que considere 
desejos e afetos, seus e do usuário.

◼ Os resultados esperados dessa prática é compreender as vulnerabilidades dos 
indivíduos, conhecer as possíveis explicações para sua condição e estabelecer um 
horizonte comum de cuidados entre os atores do processo, assim, produzindo 
menos sintomas, complicações e incapacidades (BRASIL, 2014a; 2014b).

Brasil. Ministério da Saúde. Perspectivas e desafios no cuidado às pessoas com obesidade no SUS: resultados do Laboratório de Inovação no manejo da obesidade nas 
Redes de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014



◼ MODELO TRANSTEÓRICO
"Tem como premissa básica que a mudança de 

comportamento é um processo e não acontecimento e 
que os indivíduos têm níveis diferentes de motivação, ou 
disposição para mudarem“

 Prochaska e Diclemente,1983; Glanz,1999





• Pré- contemplação/pré ponderação: Não está pronto para mudar, nem pensa 
nisso;

• Contemplação/ponderação: pensa tanto em mudar como em conservar  o 

comportamento atual;

• Preparação/ determinação: está se preparando para mudar; 

• Ação: está realizando a mudança;

• Manutenção: Está integrando a mudança ao seu estilo de vida;

• Deslizes e recaídas: mudou mas voltou ao comportamento anterior de 

forma transitória ou permanente.
Fonte: Autocuidado apoiado: manual do profissional de saúde/Organização Ana Maria Cavalcanti e Ângela Cristina Lucas de Oliveira.- Curitiba: 
92p.;21cm



PROPOSTA DE ALGORITMO PARA AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS DE 
MUDANÇA EM RELAÇÃO À PERDA DE PESO



1. Anamnese Nutricional;

2. Avaliação dos exames bioquímicos e solicitação quando necessário; 

3. Avaliação do estado nutricional e diagnóstico nutricional;

4. Construção conjunta de um planejamento de reeducação alimentar; entrega do 

Plano Alimentar (PA) com lista de substituição de alimentos e orientações 

nutricionais específicas de acordo com condição clínica do paciente;

 



5. Orientação quanto à mudança do estilo de vida;

6. Consultas realizadas mensalmente, ou conforme a necessidade/possibilidade de cada 

paciente;

7. Encaminhamento para os grupos educativos ou psicoeducativos; 

8. Encaminhamento para outras especialidades (no próprio serviço ou em outros centros  

de atenção à saúde);

 



▪ É importante conhecer o perfil de consumo alimentar dos indivíduos para valorizar 
os pontos positivos da sua dieta e estabelecer mudanças e metas;
▪ Um instrumento é o questionário de consumo alimentar do Sisvan,  organizado 

por fase do curso da vida e permite avaliar tanto a frequência de alimentos 
saudáveis como de alimentos ricos em açúcar, gorduras e sódio; disponível para a 
AB( Atenção Básica);
▪ Realizar recordatório alimentar de 24h;
▪ Solicitar o registro alimentar, realizado pelo próprio paciente.

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica : 
obesidade / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de 
Atenção Básica, n. 38)



AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR





• PA que promova redução de 500 a 1000Kcal do inquérito alimentar, progressivamente;

• Valor da dieta não pode ser inferior a 1200Kcal;

• Carboidratos: 55-60 % do VET   (com cerca de 20% de absorção simples) 

• Proteínas: 15 – 20 % do VET(não menos que 0,8g/Kg de peso desejável)

• Gordura: 20-30% do VET

• Fibras: Aumentar oferta (Mínimo 20 e 30g/dia)

DIETOTERAPIA

Diretrizes brasileiras de obesidade 2016 / ABESO - Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. – 4.ed. - 
São Paulo, SP



GUIA ALIMENTAR DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Orientação Alimentar com vistas à promoção do peso saudável

Síntese das Diretrizes do Guia Alimentar





• O manejo da obesidade demanda a oferta de um escopo amplo de ações que 
apoiem os usuários e deve ser realizado a partir da integração de abordagens 
coletivas e individuais;

• É importante que a atividade educativa seja atrativa e participativa. Bons encontros 
(profissionais-participantes e participantes-participantes) potencializam o agir e 
contribuem para que o usuário queira estar ali e retornar, por possibilitar a circulação 
de afetos alegres, capazes de romper rancores, ressentimentos, mistificações, 
estigmatização, entre outros entraves, para emergir o que está por vir: a mudança 
positiva. 

Brasil. Ministério da Saúde. Instrutivo de Abordagem Coletiva para manejo da obesidade no SUS / Ministério da Saúde, Universidade Federal de Minas Gerais. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2021.



Brasil. Ministério da Saúde. Instrutivo de Abordagem Coletiva para manejo da obesidade no SUS / Ministério da Saúde, Universidade 
Federal de Minas Gerais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2021.



◼ Superar o modelo biomédico que vê o indivíduo e organiza o cuidado de maneira 
fragmentada;

◼ Mudar a perspectiva culpabilizadora dos profissionais em relação aos indivíduos com 
obesidade, o que dificulta o tratamento adequado e acolhimento; 

◼ Propor inovações e um novo olhar aos indivíduos dentro da atenção à saúde no SUS;
◼ As intervenções para a reversão do excesso de peso, precisam considerar as diversas 

concepções presentes na sociedade sobre alimentação, atividade física, corpo e 
saúde;

◼ Para abordagem ser efetiva é necessário equipe multiprofissional;
◼ Protagonismo do indivíduo, participação familiar e da comunidade.

DESAFIOS



◼ Devemos estar preparados para captar o estado 
emocional do cliente/paciente (ansiedade, 
nervosismo e insatisfação) declarado verbalmente ou 
por meio de gestos, postura, movimento do corpo, 
expressões faciais, qualidade da voz e o silêncio;

WITT, Juliana da Silveira Gonçalves Zanini Sept. 2011

QUAL O PAPEL DA EQUIPE ? 



◼  É necessário, saber ouvir, olhar com respeito, a fim de criar um ambiente 
favorável para a construção de estratégias que favoreçam o 
desenvolvimento de ações que auxiliem a resolver dificuldades alimentares 
e a potencializar seus recursos pessoais por meio de estratégias 
individualizadas que estimulem a responsabilidade para o auto cuidado. O 
conselheiro nutricional é apenas um facilitador das mudanças de 
comportamento. 

Alvarenga, Marle; et al; Nutrição Comportamental  Barueri-SP: Manole, 2015; pág: 162

QUAL O PAPEL DO NUTRICIONISTA? 



◼ "Orientar e informar sobre hábitos alimentares é um desafio que se 
impõe àqueles que acreditam que o corpo pode e deve ser visto em 
suas diferentes formas, não se restringindo a padrões modulares 
estéticos. Estabelecer juntos os objetivos possíveis de serem 
alcançados é  de fundamental importância.“

WITT, Juliana da Silveira Gonçalves Zanini Sept. 2011

QUAL O PAPEL DO NUTRICIONISTA? 
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