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RESUMO 

O crescente aumento da obesidade no perfil epidemiológico da população do Distrito 

Federal levou a Secretaria de Saúde a adotar a estratégia da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade (LCSO) com a finalidade de diminuir a morbimortalidade por este agravo de saúde. 

A implantação desta linha foi iniciada no ano de 2016 na Região de Saúde Central do DF. 

Considerando a recente implantação da intervenção, bem como as potencialidades do uso da 

avaliação em saúde para a melhoria das ações propostas, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar o grau de implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade voltada para os 

adultos obesos na Região de Saúde Central do Distrito Federal. Para tanto, foi realizada uma 

avaliação normativa das dimensões da estrutura e do processo de trabalho para definição do 

grau de implantação, assim como identificado os fatores dificultadores/facilitadores para a 

implantação da Linha de Cuidado. Foi construído um modelo lógico considerando os três níveis 

de atenção, a partir de informações constantes em documentos oficiais e normas. O modelo 

lógico subsidiou a construção da matriz de análise e julgamento, que por sua vez contribuiu 

para a elaboração dos instrumentos de coleta de dados. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com gestores e profissionais relacionados à Linha de Cuidado do Sobrepeso 

e Obesidade, e aplicados questionários com profissionais. Os principais achados apontam para 

um grau de implantação parcial (26%) da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade na 

Região de Saúde Central, com a dimensão estrutura obtendo melhor desempenho (44,44%) que 

a dimensão processo (15,15%). A implantação da Linha sofre interferência de vários fatores 

dificultadores como o perfil dos profissionais da atenção primária, falta do matriciamento, 

dificuldade de comunicação entre os níveis de atenção, dentre outros e facilitadores como a 

existência do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão, equipe 

multiprofissional capacitada, e demais. Ressalta-se a interdependência que os níveis de atenção 

da Linha de Cuidado possuem entre si, e com a própria rede que dá sustentação à Linha sendo 

necessário melhorar a sua integração de forma a alcançar os melhores resultados na saúde do 

usuário com sobrepeso e obesidade. 

 

 

Palavras-chave: obesidade, linha de cuidado, avaliação em saúde. 

  



 

ABSTRACT 

The growing increase of obesity in the epidemiological profile of the population of the 

Federal District led the Secretariat of Health of the Federal District to consider the strategy of 

the Line of Care for Overweight and Obesity in order to reduce morbidity and mortality due to 

this health problem. The implementation of the Line began in 2016 in the Central Health Region 

of the Federal District. Considering the recent of the implementation of this intervention, as 

well as the potential of using health evaluation to improve the proposed actions, the present 

study aims to evaluate the degree of implementation of the Line of Care for Overweight and 

Obesity aimed at obese adults in the Central Health Region of the Federal District. To this end, 

a normative evaluation of the dimensions of structure and work process was carried out to 

define the degree of implementation, as well as to identify the hindering/facilitating factors for 

the implementation of the Line of Care. The logic model subsidized the construction of the 

analysis and judgment matrix, which in turn contributed to the preparation of the data collection 

instruments. Semistructured interviews were carried out with managers and professionals 

related to the Line of Care for Overweight and Obesity, and questionnaires were applied with 

professionals. The main findings point to a degree of partial implementation (26%) of the 

Overweight and Obesity Care Line in the Central Health Region, with the structure dimension 

performing better (44,44%) than the process dimension (15,15%). The implementation of the 

Line suffers interference from several complicating factors, such as the profile of primary care 

professionals, lack of tabulation, difficulty of communication between levels of care, among 

others and facilitating such the existence of CEDOH, trained multidisciplinary team, and 

awesome. It is noteworthy the interdependence that the levels of care in the Line of Care have 

among themselves, and with the health care network that supports the Line, it is necessary to 

improve their integration in order to achieve better health outcomes for overweight and obese 

patients. 
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1. INTRODUÇÃO: HISTÓRICO – A IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DO 

SOBREPESO E OBESIDADE NO DF 

A obesidade é uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

distribuída pelo corpo e que pode provocar prejuízos à saúde do indivíduo (FAGUNDES et al., 

2008). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o diagnóstico de obesidade se dá a 

partir do parâmetro do Índice de Massa Corporal (IMC), que é a relação entre peso corpóreo 

(kg) e estatura (m²), sendo considerado obeso o indivíduo que apresentar IMC com valor igual 

ou superior a 30kg/m² (WANDERLEY; FERREIRA, 2010). 

No Brasil, a Portaria GM/MS nº 424/2013, estabelece a classificação do estado 

nutricional segundo dados do IMC (figura 1), nos seguintes parâmetros: entre 25,0 a 29,9 

Kg/m²: Sobrepeso; entre 30,0 a 34,9 Kg/m²: Obesidade Grau I; entre 35,0 a 39,9 Kg/m²: 

Obesidade Grau II; e ≥40,0 Kg/m²: Obesidade Grau III (DISTRITO FEDERAL, 2015). 

 

Figura  1 - Classificação do IMC segundo a Portaria GM/MS nº424. 

 

Fonte: Portarias GM/MS 424 e 425 de 19/03/2013 

 

Importa ressaltar que, entre os fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade, 

destacam-se o hábito recorrente de alimentação não saudável e o exercício físico insuficiente 

em todas as faixas etárias (FERREIRA; SZWARCWALD; DAMACENA, 2019). 

Do ponto de vista epidemiológico, a obesidade vem sendo considerada um grave 

problema de saúde pública, em função das progressivas alterações respiratórias, de locomoção 

e no metabolismo que podem se instalar no indivíduo, sendo que, de forma secundária, também 
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está relacionada ao desenvolvimento ou agravamento de outras doenças crônicas não 

transmissíveis relevantes, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, câncer e doenças 

cardiovasculares (SOUZA et al., 2018). 

A ascensão da ocorrência da obesidade pode ser compreendida como resultante do 

fenômeno da transição nutricional das sociedades, caracterizada pela passagem de casos de 

desnutrição para casos de obesidade, por conta de modificações contínuas no padrão de 

alimentação e de atividades físicas da população (WANDERLEY; FERREIRA, 2010). 

As modificações alimentares podem ser observadas na grande prevalência de consumo 

excessivo de açúcares e de gorduras saturadas, cujas inadequações de consumo se apresentam 

em 61% e 82% da população, respectivamente, assim como na baixa ingestão de fibras, que 

apresenta consumo insuficiente em 68% da população. Tais fatos contribuem para a inadequada 

ingestão de macro e micronutrientes por grande parte dos brasileiros, o que, aliado à diminuição 

progressiva da atividade física, convergem para o aumento no número de casos de obesidade 

em todo o mundo (MARIATH et al., 2007) 

De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica (ABESO), no ano de 2025, haverá no mundo cerca de 2,3 bilhões de adultos com 

sobrepeso e mais de 700 milhões de obesos, sendo que o número de crianças com sobrepeso e 

obesidade no mundo poderá chegar a 75 milhões nesse período (ABESO, 2019). A estimativa 

é de que cerca de 2,8 milhões de pessoas morram a cada ano no mundo em consequência do 

excesso de peso ou da obesidade (REIS, 2018). 

Em relação ao cenário mundial, a obesidade vem aumentando, para ambos os gêneros, 

tanto em países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento das Américas. Na  Europa, 

verificou-se incremento entre 10% a 40% da obesidade num período de 10 anos. Na região 

Oeste do Pacífico, abrangendo a Austrália, o Japão, Samoa e China, também foi  observado um 

aumento na prevalência da obesidade, ainda que China e Japão, apresentem as menores 

prevalências mundiais em comparação com outros países desenvolvidos, apesar do verificado 

aumento de casos. Nos continentes africano e asiático, a obesidade é ainda relativamente 

incomum, sendo que sua prevalência é mais elevada na população urbana em relação à 

população rural. Porém, nas regiões melhor posicionadas economicamente destes continentes, 

a prevalência de obesidade se apresenta tão alta quanto nos países desenvolvidos 

(WANDERLEY; FERREIRA, 2010). 

No que se refere ao cenário nacional, os estudos de base populacional demonstram que 

o sobrepeso e a obesidade aumentaram na população brasileira, principalmente entre os adultos 

(FILHO; RISSIN, 2003).  De acordo com o sistema de Vigilância de Doenças Crônicas por 
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Inquérito Telefônico (Vigitel) para o ano de 2019, a frequencia de adultos obesos foi de 20,3%, 

ocorrendo de forma semelhante entre homens e mulheres no Brasil, com variações  entre 15,4%, 

verificada na cidade de Palmas/TO e o maior percentual verificado na cidade de Manaus/AM, 

com índice de 23,4% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020a). 

Esse cenário descrito acima é consequência das transformações demográficas, 

epidemiológicas e nutricionais vivenciadas no Brasil e em diversas partes do mundo. 

Dentre essas transformações, estão as alterações metabólicas e fisiológicas que levam 

ao sobrepeso e a obesidade se configurando como importantes fatores de risco para as DCNT 

(Doenças Crônicas Não Transmissíveis), com especial recorte para a Diabetes Mellitus, cuja 

prevalência é mais que o dobro na população obesa em relação à população com peso 

normal/baixo. Vários estudos mostram que a obesidade também aumenta o risco de Hipertensão 

Arterial e de diversos tipos de câncer (FERREIRA; SZWARCWALD; DAMACENA, 2019). 

Tudo isso demonstra a complexidade de ocorrência da obesidade, sua relação com as 

transformações acima mencionadas e seus reflexos extremamente graves do ponto de vista 

psicológico, social, econômico, contribuindo para a redução da expectativa de vida das pessoas 

em virtude da alta morbimortalidade associada às DCNT (DINIZ et al., 2008). Soma-se que o 

impacto social, familiar e financeiro do indivíduo e sua família, se reflete, ainda, nos gastos 

associados com as comorbidades, considerando que os custos totais com os procedimentos 

associados ao sobrepeso e à obesidade custam cerca de 2,1 bilhões de dólares anualmente no 

Brasil (SOUZA et al., 2018). 

O cenário nacional se reflete também no Distrito Federal, onde os casos de obesidade e 

de excesso de peso apresentam aumento importante, considerando que a frequência de adultos 

com excesso de peso em 2017 era de 47,6%, chegando a 55% em 2019, e a ocorrência de 

obesidade em adultos passou de 15,3% no ano de 2017 para 19,6% em 2019, alertando sobre 

os riscos atuais e para o agravamento do problema (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a). 

No Distrito Federal, no mesmo ano de 2019, a ocorrência de adultos, com 18 anos e 

mais, com excesso de peso, representado pelo IMC ≥ 25 kg/m2, foi de 55%, com o percentual 

de 55,8% entre os homens e 54,3% para as mulheres. Em relação a ocorrência de obesidade 

para o mesmo grupo etário, considerando o IMC ≥ 30 kg/m2, foi de 19,6% da população, sendo 

de 18,6% entre os homens e de 20,4% para as mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020a). 

Com base no panorama mundial e brasileiro descrito, ficam evidentes as razões que 

colocam a obesidade na condição de enorme desafio para a saúde pública agravada ainda pela 

transição demográfica e nutricional vivenciada nos últimos anos. 
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Posto isso, frente a esse desafio, se faz necessário a organização do sistema de atenção 

à saúde em sistemas integrados com a finalidade de prestação de serviços baseado nas reais 

necessidades de saúde da população de maneira efetiva, eficiente, segura, com qualidade e 

equidade, sendo as Redes de Atenção à Saúde (RAS) a alternativa adotada formalmente pelo 

Ministério da Saúde (MENDES, 2011). 

A implantação das RAS tem como orientação de base, a organização e a 

operacionalização de linhas de cuidado prioritárias definidas a partir dos agravos de maior 

magnitude, conforme diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria 

GM/MS nº 4.279, publicada em dezembro de 2010 (CONASS, 2015). 

Neste sentido, a Linha de Cuidado (LC) contempla as ações preventivas, curativas e de 

reabilitação, delineando os fluxos assistenciais para a atenção ao indivíduo que apresente 

índices de sobrepeso ou de obesidade, de modo a resolver o problema de saúde naquele nível 

ou encaminhar o paciente para outro nível de atenção, de forma tempestiva e segura. 

Desde o princípio, considera-se que o desafio a ser enfrentado para a implantação da 

Linha de Cuidado para a Prevenção e Tratamento do Sobrepeso e Obesidade em todas as sete 

Regiões de Saúde do DF, envolve o entendimento por parte dos gestores, sobre a necessidade 

de integração entre os pontos de atenção, com estabelecimento de fluxos de comunicação que 

permitam a superação da fragmentação dos serviços de saúde, contribuindo assim para o acesso 

e para a continuidade da assistência à população. 

Os principais desafios são o diagnóstico precoce e o tempestivo tratamento da 

obesidade, promovendo a redução da morbidade e da mortalidade, considerando que tal 

tratamento busca reduzir a massa corporal e em especial a gordura visceral, diminuindo de 5 a 

10% do peso corporal do indivíduo (DISTRITO FEDERAL, 2015) 

Nesse sentido, o propósito do presente estudo consiste na avaliação normativa da 

implantação e compreensão dos níveis de atenção da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade, a partir da construção de um Modelo Lógico, considerando a análise de estrutura e 

de processo de todos os seus níveis. 

Torna-se oportuno destacar que a aproximação com o tema se deveu a formação da 

autora dessa dissertação como enfermeira, e sua inserção na Diretoria de Planejamento da 

SES/DF, local que ofereceu todo o aporte metodológico às áreas técnicas, possibilitando o 

planejamento com base em dados demográficos e epidemiológicos. Dessa forma, pode-se 

participar desde o momento inicial da elaboração da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade, representando o planejamento no Grupo Condutor Central da SES, despertando o 

interesse em contribuir para a melhoria da implantação dessa Linha, considerando que a 
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obesidade além de ser um grave problema de saúde pública contribui também para as altas taxas 

de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis no DF. 

Com base nos dados disponíveis, na magnitude do problema e no seu impacto para o 

sistema de saúde, desde 2015 a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) 

vem mobilizando a gestão e a assistência para o enfrentamento da ocorrência da obesidade, com 

o objetivo de prevenir e tratar precocemente. 

Tais esforços culminaram na elaboração da Linha de Cuidado para a Prevenção e 

Tratamento do Sobrepeso e Obesidade no DF, por meio do Grupo Condutor Central (GCC). A 

Linha de Cuidado foi aprovada pelo Colegiado de Gestão da SES/DF (CGSES), em 2016, por 

meio da Deliberação nº 4, de 21/03/2016 e sua efetiva implantação foi iniciada na Região de 

Saúde Central, no ano de 2016 (DISTRITO FEDERAL, 2015). 

Considerando o processo de implementação das RAS e, em seu bojo, das Linhas de 

Cuidado, a linha do tempo da normatização da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade no 

Distrito Federal, em alinhamento com a instituição das RAS pelo Ministério da Saúde pode ser 

observada graficamente na Figura 2. 
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Figura 2- Principais marcos históricos da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como pode ser verificado na Figura 2, na sequência da Portaria que definiu as diretrizes 

para a implantação das RAS (Portaria GM/MS nº4.279/2010), foi lançado o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil para o 

período de 2011 a 2022, com o objetivo de implementar políticas públicas visando a prevenção, 

controle e tratamento dessas doenças e seus fatores de risco (DISTRITO FEDERAL, 2015). 

Em 2013, foi instituída a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, 

por meio da Portaria GM/MS nº 252/2013, revogada pela Portaria GM/MS nº 483/2014, que 

redefiniu esta RAS e estabeleceu as diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, 

com a finalidade de realizar a atenção de forma integral aos usuários com doenças crônicas, em 

todos os pontos de atenção, com realização de ações e serviços de promoção e proteção da 

saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e 

manutenção da saúde (DISTRITO FEDERAL, 2015). 

Ainda em 2013, foi publicada a Portaria GM/MS nº 424/2013, por meio da qual foram 

redefinidas as diretrizes da organização, da prevenção e do tratamento do sobrepeso e da 

obesidade, que se destaca como uma das linhas de cuidado prioritária da Rede de Atenção à 

Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. (DISTRITO FEDERAL, 2015). 

Tais encaminhamentos justificaram a instituição do Grupo Condutor Central (GCC) 

para a Linha de Cuidado do Sobrepeso e da Obesidade no âmbito da SES/DF, por meio da 

Portaria n.º 184, de 18 de setembro de 2014, criando assim, as condições para a 

operacionalização das ações necessárias ao atendimento das normativas federais, diante da 

necessidade de intensificar e organizar as ações relativas ao agravo em tela e suas consequências 

(DISTRITO FEDERAL, 2015). 

Em 2015 o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS nº 670/2015, que definiu 

sobre a manutenção da habilitação dos estabelecimentos de saúde como Unidade de Assistência 

em Alta Complexidade ao Paciente Portador de Obesidade Grave. Neste mesmo ano, como 

produto do GCC, foi apresentado o Plano de Organização Regional da Linha de Cuidado para 

a Prevenção e Tratamento do Sobrepeso e Obesidade no DF, e em 2016 ocorreu a aprovação 

pelo Colegiado de Gestão da SES/DF, do Plano de Ação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade, por meio da Deliberação nº 4, de 21 de março de 2016 (DISTRITO FEDERAL, 

2015). 

Na sequência, e conforme demonstrado na Figura 2, foi inaugurado o Centro 

Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (CEDOH), definido como serviço de 

referência para o tratamento e acompanhamento da obesidade. 
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Apesar da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade no Distrito Federal contemplar 

as sete Regiões de Saúde, sua implantação foi iniciada em 2016 na então denominada Região 

de Saúde Centro-Norte, atual Região de Saúde Central, com a ação de capacitação dos 

profissionais de saúde, abrangendo os níveis de atenção primária, secundária e hospitalar, e 

visando ofertar ações de promoção e prevenção à saúde, controle e tratamento da obesidade de 

acordo com a gravidade da doença. 

Em cada um dos níveis de atenção à saúde, foram definidos serviços de referência para 

os usuários com sobrepeso/obesidade, a saber: na atenção primária as Unidades Básicas de 

Saúde; na atenção secundária o CEDOH; e na atenção hospitalar, o Hospital Regional da Asa 

Norte (HRAN), sendo a assistência ao paciente com sobrepeso ou obesidade segundo a 

classificação do IMC, descrita na Figura 3. 

 

Figura  3 - Fluxograma descritivo dos Níveis de Atenção segundo classificação do IMC. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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cuidados individuais, tendo como elemento estruturante a produção da saúde e a integralidade 

da atenção do usuário, considerando suas múltiplas necessidades (FRANCO; JÚNIOR, 2004). 

Considerando que a atenção deve ter foco na prevenção e no controle do sobrepeso e 

obesidade e de seus fatores de risco, com o objetivo de incidir sobre o crescimento epidêmico 

das DCNT, o cuidado deve ser realizado nos diferentes níveis de atenção, considerando a 

gravidade do problema apresentado, e atendendo aos critérios de encaminhamento e referência 

da atenção primária para a atenção secundária e atenção hospitalar e vice-versa, estabelecendo 

a contrarreferência do paciente, com cada nível de atenção assumindo as responsabilidades 

específicas em relação à doença e ao paciente. 

Neste sentido, a Atenção Primária à Saúde (APS) tem importante papel na organização 

das ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, se configurando como principal 

porta de entrada e centro de comunicação entre todos os pontos de atenção da RAS (OLIVEIRA 

et al., 2020). 

Na APS, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) se configuram em estabelecimentos 

privilegiados para a entrada do usuário no sistema de saúde, com oferta de serviços e ações de 

prevenção, promoção da saúde, diagnóstico e tratamento de doenças, por meio de Equipes de 

Estratégia de Saúde da Família (eSF), assim como dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) (OLIVEIRA et al., 2020). 

Dentre as ações a serem desenvolvidas pelas equipes da APS na atenção ao usuário com 

sobrepeso e obesidade, estão a busca ativa, o acolhimento, a aferição de pressão arterial, peso, 

altura, IMC e da circunferência da cintura, além de consultas, grupos de discussão sobre hábitos 

de vida saudáveis e práticas integrativas em saúde, definindo reuniões periódicas e de 

manutenção com todos os membros da equipe multiprofissional, incluindo as equipes do NASF, 

onde estiver disponível. 

A Linha de Cuidado estabelece que o usuário deve ser acompanhado com vistas à 

redução de 5 a 10% do peso corporal, sendo que, após um ano de acompanhamento na atenção 

primária, o usuário que não conseguir perder peso e tiver diagnóstico de Obesidade Grau 2 

(IMC ≥ 35 a 39,9 kg/m²) e diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, doença 

osteoarticular degenerativa, doença cardiovascular (infarto do miocárdio, acidente vascular 

cerebral, oclusão arterial aguda, trombose venosa profunda), câncer e apneia do sono 

diagnosticado por polissonografia, deverá ser referenciado para o CEDOH, via Complexo 

Regulador do Distrito Federal (CRDF), por meio do panorama três da regulação (DISTRITO 

FEDERAL, 2015). 
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Na atenção secundária, o CEDOH representa atualmente o principal local de 

acompanhamento e tratamento da obesidade grave para a Região de Saúde Central e constitui-

se um ponto de atenção importante da implementação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade no Distrito Federal. Ao acessar o Centro o usuário é inserido no programa inicial 

coletivo, com abordagem educativa sobre Obesidade, com duração de seis semanas, realizado 

por equipe composta de endocrinologista, nutricionista, psicólogo, entre outros. O tratamento 

propriamente dito compreende quatro etapas: acolhimento, oficinas educativas em grupo, 

atendimento individual e oficinas de manutenção, sendo a alta orientada para a continuidade do 

tratamento (LUZ; FARIAS, 2017). 

O acolhimento é realizado no primeiro encontro coletivo e compreende a explicação da 

dinâmica do Programa de Obesidade, a definição do cronograma dos atendimentos coletivos e 

os critérios de permanência, a coleta de dados pessoais, tais como peso, altura e circunferências, 

preenchimento da Escala de Estágio de Mudança de Comportamento para Perda de Peso, além 

da solicitação de exames. Após a realização dos seis encontros coletivos o usuário é agendado 

para o atendimento individual, com duração aproximada de 60 minutos para a primeira consulta 

e 30 minutos para as consultas subsequentes, com periodicidade mensal e com especialidades 

diferentes, tais como nutrição, psicologia, endocrinologia, no total de três consultas com cada 

especialidade. As consultas com outros profissionais da equipe de apoio, tais como 

enfermagem, educação física, cardiologia, psiquiatra dentre outros, poderão permear as 

consultas individuais com a equipe básica (LUZ; FARIAS, 2017). 

Dessa forma, resumidamente, o Programa de Obesidade conta com 25 encontros, sendo 

seis encontros coletivos, nove consultas individuais no primeiro ano e nove no segundo ano, 

além da consulta individualizada com a equipe ao final do primeiro ano para avaliação (LUZ; 

FARIAS, 2017). 

Importante destacar que a permanência no Programa de Obesidade depende da 

frequência nos encontros coletivos e nos atendimentos individualizados, podendo haver no 

máximo duas faltas na etapa coletiva, que deverão ser repostas na turma seguinte ou em data 

estabelecida para reposição, e no máximo uma falta por ano para cada especialidade na etapa 

individual. Quando as faltas apresentarem justificativas pertinentes, poderão ser abonadas 

(LUZ; FARIAS, 2017). 

Após o primeiro ano de atendimento, com o término dos encontros coletivos e das 

consultas individuais, é realizada a avaliação de cada participante pela equipe, que, a depender 

dos resultados, poderá adotar um dos seguintes caminhos: contrarreferência para a APS, 
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manutenção no Programa de Obesidade por mais um ano, ou será referenciado para a cirurgia 

bariátrica (LUZ; FARIAS, 2017). 

Após dois anos de acompanhamento no CEDOH, nova avaliação é realizada e se o 

usuário apresentar boa resposta ao tratamento clínico será referenciado aos serviços de APS, 

dando continuidade ao cuidado nos grupos coletivos semestrais de manutenção. Já os que não 

tiverem uma boa resposta serão referenciados para a equipe de Cirurgia Bariátrica no HRAN, 

via regulação (LUZ; FARIAS, 2017). 

Para os usuários referenciados para o serviço do HRAN, a equipe do hospital solicita os 

exames pré-operatórios para os que estiverem aptos a realizar a cirurgia, e que deverão 

participar de reunião pré-cirúrgica. Após a realização da cirurgia, o usuário será acompanhado 

pela equipe da Cirurgia Bariátrica por até 18 meses, período após o qual, em não havendo 

intercorrências, será encaminhado para a equipe da APS, onde será dada sequência da atenção, 

com a participação em grupos coletivos semestrais de manutenção. 
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2. AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

O ato de avaliar é uma atividade antiga e guarda relação com a própria ação humana, 

sendo que a especificidade da avaliação em relação aos programas e políticas públicos surge 

após a 2ª Guerra Mundial, ao longo da década de 1950, diante da necessidade emergente de que 

os Estados Nacionais melhorassem a performance no planejamento e na utilização dos recursos 

financeiros (CONTANDRIOPOULOS; CHAMPAGNE; DENIS, 1997). 

Na América Latina, a avaliação na gestão pública tem origem também na década de 

1950, no âmbito das discussões e proposições da Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL), que estabeleceram o planejamento, em todas as suas fases, como estratégico na busca 

da superação das condições deterioradas em relação à posição dos países centrais e os 

periféricos. Tais reflexões e orientações proporcionaram que, em 1965, o Centro de 

Desenvolvimento (CENDES) e a Organização Panamericana da Saúde (OPAS) propusesse o 

estabelecimento do Planejamento em Saúde, como forma de qualificar o uso de recursos 

públicos para o setor  (GIOVANELLA, 1991). 

Neste contexto, a avaliação vai se tornando uma atividade técnica e profissionalizada, 

ganhando status de ciência e com isso gerando diversas conceituações, dentre elas, a que 

encontra amplo consenso atual, na qual se compreende que o ato de avaliar consiste 

fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre 

qualquer um de seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões.  

(CONTANDRIOPOULOS; CHAMPAGNE; DENIS, 1997). 

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a avaliação dos programas e serviços em 

saúde é imprescindível para o processo de implementação e consolidação da própria política de 

saúde, uma vez que seu estabelecimento proporciona reflexões sobre o cotidiano das equipes 

de saúde na atenção ao usuário, seu fim desejado, facilitando a compreensão sobre os avanços, 

gargalos e possíveis reformas e mudanças de rumos necessários. Tais expectativas fazem com 

que a avaliação em saúde, apesar de ser um meio de adquirir informações sobre a forma de 

funcionamento, a qualidade, efetividade, segurança e a satisfação dos usuários do sistema de 

saúde, ainda seja considerada um desafio na prática sanitária dos gestores, profissionais de 

saúde e atores sociais (FIGUEIRÓ; FRIAS; NAVARRO, 2010). 

Entre as diversas classificações, no que refere ao objeto da intervenção, a avaliação pode 

ser de dois tipos: a avaliação normativa ou a pesquisa avaliativa. A avaliação normativa, a partir 

dos critérios e normas, visa apreciar cada um dos componentes da intervenção, comparando por 

um lado os recursos empenhados e sua organização (estrutura), os serviços e os bens produzidos 
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(processo) e os resultados. Trata-se de medir o grau de conformidade dos componentes da 

intervenção em relação a um ou a diversos referenciais de critérios e de normas (BROUSSELLE 

et al., 2013). 

A pesquisa avaliativa, por sua vez, busca compreender as relações de causalidade entre 

os diferentes componentes da intervenção, analisando a pertinência, a lógica, a produtividade, 

os efeitos e a eficiência de uma intervenção, bem como as relações existentes entre a 

intervenção e o contexto em que se desenrola visando estudar o como e o porquê dos resultados.  

Este tipo de avaliação pode ser subdividida em seis tipos de análises: a análise estratégica, a 

análise lógica, a análise da produção, a análise dos efeitos, a análise da eficiência e a análise da 

implantação (BROUSSELLE et al., 2013). 

Em relação à abordagem, o pesquisador Avedis Donabedian (1988), sistematizou 

diversas propostas baseada na tríade estrutura-processo-resultados, demonstrando preocupação 

em avaliar a qualidade. Na sistematização proposta, a estrutura corresponde às características 

relativamente estáveis como os recursos materiais, humanos e organizacionais; o processo se 

refere ao conjunto de atividades desenvolvidas na relação profissionais e pacientes, e os 

resultados são o produto das ações e as modificações no estado de saúde de indivíduos e da 

população. A qualidade é, portanto, um conjunto de atributos do processo que favorecem o 

melhor resultado possível tendo em vista os conhecimentos, a tecnologia, as expectativas e as 

normas sociais, sendo que a fase de processo de Donabedian (1988) se configura na melhor 

abordagem para avaliar a qualidade do cuidado, ressaltando a importância da estrutura para o 

desenvolvimento dos processos e, consequentemente, de seus resultados. (DONABEDIAN, 

1988; BROUSSELLE et al., 2013). 

Quanto à modalidade, a avaliação somativa se propõe a avaliar a eficácia e efetividade 

da intervenção, procurando determinar o quanto ela atendeu a demanda social e a política que 

motivou sua proposição, assim como buscando dimensionar seus outros efeitos – positivos e 

negativos - não antecipados quando do seu desenho inicial. Assim, a avaliação somativa permite 

aos gestores políticos apreciarem o mérito da política ou programa, tomando decisões pela 

continuidade da intervenção, sua modificação, sua expansão ou até mesmo pela sua eventual 

descontinuidade (JANNUZZI, 2018). 

Posto isso, é fundamental entender que qualquer tipo, abordagem ou modalidade de 

avaliação exige a sua necessária institucionalização, entendida como a incorporação dessa 

atividade no cotidiano dos gestores e dos profissionais de saúde, como condição para o alcance 

do avanço na correta implantação e implementação das políticas pública. A institucionalização 

permite que a avaliação passe a ser uma demanda interna de acompanhamento de todo o 
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processo de planejamento e gestão das políticas ou programas, permitindo o direcionamento de 

prioridades e o acompanhamento de seus resultados (FELISBERTO, 2006). 

Dessa forma, a institucionalização da avaliação tem como objetivo primeiro e final, a 

consolidação do SUS por meio da qualificação das práticas de saúde, uma vez que seu uso 

rotineiro tem potencial de auxiliar os gestores e profissionais de saúde a planejar, implantar 

intervenções e a aferir se os objetivos e os resultados esperados foram alcançados, além de 

estimular o interesse dos cidadãos em atribuir valor aos serviços públicos e contribuir com o 

gerenciamento dos resultados, na perspectiva de uma maior eficiência nos gastos 

(FELISBERTO, 2006; TANAKA; MELO, 2002). 
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3. JUSTIFICATIVA 

Entendendo que é na definição dos propósitos que se encontra a razão de ser da 

avaliação, justifica-se o presente estudo nos seguintes fatos: 

(1) a obesidade se caracteriza como uma doença crônica relacionada a fatores de risco 

modificáveis e se configura como grave problema de saúde pública do ponto de vista 

epidemiológico; 

(2) o verificável aumento progressivo da ocorrência de obesidade na população do 

Distrito Federal, alinhado ao aumento mundial da patologia; 

(3) na relevância de proceder avaliação da implantação da Linha de Cuidado do 

Sobrepeso e Obesidade na Região de Saúde Central, de modo a aferir os avanços e os limites 

vivenciados pela equipe, visando aprimorar a assistência nos três níveis de atenção com vistas 

à prevenção e ao atendimento do paciente com obesidade; 

 (4) pelo tempo de implantação da Linha de Cuidado pela equipe da Região de Saúde 

Central e levando-se em conta a complexidade da assistência na prevenção e tratamento da 

obesidade nos três níveis de atenção; 

 (5) que apesar da capacitação realizada envolvendo profissionais de saúde que atuam 

nos três níveis de atenção, a implantação da Linha de Cuidado ainda apresenta muitas lacunas 

a serem superadas para a efetivação da prevenção, controle e tratamento da obesidade, em face 

do aumento crescente da sua ocorrência em todas as faixas etárias e níveis sociais. 

Considerando a importância de estabelecer o direcionamento da presente avaliação, 

assim como para fixar os alicerces da pesquisa de campo, o estudo se propõe a responder às 

seguintes perguntas: 

 

a) Em que medida a Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade voltada para adultos obesos 

está implantada na Região de Saúde Central? 

b) Quais os fatores que facilitam e/ou dificultam a implantação da Linha de Cuidado do 

Sobrepeso e Obesidade na Região de Saúde Central? 
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4. OBJETIVOS 

Para alcançar respostas coerentes com as perguntas avaliativas elaboradas, o estudo 

propôs os seguintes objetivos: 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o grau de implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade voltada 

para os adultos obesos na Região de Saúde Central do Distrito Federal. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Verificar a disponibilidade de estrutura (recursos e insumos) para a execução das ações da 

Linha de Cuidado; 

b) Verificar se as atividades/processos estão acontecendo em conformidade com as normas 

técnicas; 

c) Verificar quais os fatores facilitadores e/ou dificultadores para a implantação da Linha de 

Cuidado. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 ÁREA DO ESTUDO 

O Distrito Federal (DF) é uma das 27 unidades federativas autônomas do Brasil, 

localizado na Região Centro-Oeste, ocupando área de 5.783 km², corresponde a 0,06% da área 

do território brasileiro (CODEPLAN, 2017). 

Demograficamente, apresenta uma população estimada, em 2020, de 3.052.546 

habitantes, segundo a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) a partir 

da última atualização feita pelo IBGE. 

Pela sua natureza, o DF não conta com munícipios, sendo organizado em 33 Regiões 

Administrativas (RA), sendo as mais recentemente criadas a RA Sol Nascente/Pôr do Sol (RA 

XXXII), conforme Lei nº 6.359/2019 e a RA Arniqueira (RA XXXIII), conforme Lei nº 

6.391/2019. 

Do ponto de vista da organização territorial sanitária, sob gestão da Secretaria de Saúde 

do Distrito Federal (SES/DF), por meio do Decreto nº 37.057/2016 

foram definidas sete Regiões de Saúde, que com a atualização por meio do Decreto nº 

38.982/2018, ficaram assim estabelecidas: Região de Saúde Central, Região de Saúde Centro-

Sul, Região de Saúde Norte, Região de Saúde Sul, Região de Saúde Leste, Região de Saúde 

Oeste e Região de Saúde Sudoeste, demonstradas graficamente, na Figura 4. 

Figura  4- Mapa das Regiões de Saúde do Distrito Federal contendo as Regiões 

Administrativas. 

 
Fonte: Plano Distrital de Saúde do Distrito Federal 2020-2023. 
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Para o presente estudo foi definido o recorte das ações realizadas no âmbito dos serviços 

sob gestão da Região de Saúde Central, considerando o fato desta Região apresentar altas 

prevalências de obesidade e por ter sido a primeira a implantar a Linha de Cuidado do 

Sobrepeso e Obesidade no âmbito do DF, no ano de 2016. 

A Região de Saúde Central é composta pelas RA Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Lago 

Norte, Lago Sul, Sudoeste/Octogonal e Varjão, que apresentam perfil heterogêneo no que diz 

respeito à renda per capta domiciliar e ao acesso aos serviços de saúde. Tais diferenças podem 

ser percebidas pela desigualdade social de renda, com a RA Varjão apresentando menor renda, 

assim como na concentração dos serviços de saúde, que se dá nas RA Asa Sul e Asa Norte. 

A população da Região é de 392.698 habitantes, correspondendo a 12,86% da população 

total do DF, assim distribuída entre as RA que a compõe: 

 

Quadro 1- Distribuição da população da Região de Saúde Central por RA. 
Região Administrativa % População 

Asa Norte 33,20% 

Asa Sul 25,45% 

Sudoeste 14,07% 

Cruzeiro 7,86% 

Lago Norte 9,45%, 

Lago Sul 7,72% 

Varjão 2,25% 

Fonte: InfoSaúde (https://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/populacao/) 

 

As faixas etárias mais prevalentes nesta Região ficam entre pessoas de 35 a 39 anos 

representando 8,83% do total da população, a de pessoas entre 30 a 34 anos com 8,81% e a de 

pessoas entre 40 a 44 anos com 8,37%. 

Do ponto de vista da gestão cada Região de Saúde está organizada nas 

Superintendências das Regionais de Saúde apresentando em sua estrutura administrativa a 

Diretoria Regional de Atenção Primária (DIRAPS), a Diretoria Regional de Atenção 

Secundária (DIRASE) e a Diretoria Hospitalar (DH). Cada DIRAPS é constituída por suas 

respectivas Gerências de Serviços de Atenção Primária à Saúde (GSAP), e Gerência de Áreas 

Programáticas de Atenção Primária a Saúde (GAPAP). 

A DIRAPS da Região de Saúde Central está organizada em uma GAPAP e em oito 

GSAP, aos quais estão vinculadas as Unidades Básicas de Saúde UBS, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Relação de GSAP e UBS vinculadas para a Superintendência da Região de Saúde 

Central. 

Gerência de Serviços de Atenção Primária (GSAP) Unidade Básica de Saúde (UBS) 

https://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/populacao/
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GSAP nº 01 do Cruzeiro UBS n° 1 Cruzeiro 

GSAP nº 02 do Cruzeiro UBS n° 2 Cruzeiro 

GSAP nº 01 do Lago Norte UBS n° 1 Lago Norte 

GSAP nº 01 da Asa Norte UBS n° 1 Asa Norte 

GSAP nº 02 da Asa Norte UBS n° 2 Asa Norte 

GSAP nº 03 da Asa Norte UBS n° 3 Asa Norte 

GSAP do Varjão UBS n° 1 Varjão 

GSAP nº da Asa Sul UBS n° 1 Asa Sul 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

E a atenção terciária, sob gestão da Diretoria Hospitalar, é organizada em cada Hospital 

da Rede, conforme Decreto nº 37.057/2016. A atenção secundária foi criada por meio do 

Decreto nº 38.982/2018, sendo, portanto, mais recente e sob gestão da DIRASE. 

No que diz respeito aos serviços voltados para o controle e tratamento da obesidade, na 

Região de Saúde Central, organizados três níveis de atenção: primária, secundária e terciária, 

estão assim distribuídos: 

 Atenção Primária: oito UBS; 

 Atenção Secundária: Centro Especializado de Diabetes, Obesidade e 

Hipertensão (CEDOH); e 

 Atenção Hospitalar: Hospital Geral da Asa Norte (HRAN). 

5.2 DESENHO DA AVALIAÇÃO 

Trata-se de um estudo avaliativo de caráter normativo e somativo que tem como foco 

os componentes de estrutura e de processo de uma intervenção. 

Considerando que uma intervenção pode ser uma técnica, um programa, um tratamento, 

uma organização, uma determinada política, torna-se necessário compreender que não se pode 

falar em intervenção sem levar em conta os diferentes atores envolvidos, uma vez que são eles 

que dão sua forma particular em dado momento ao objeto a ser avaliado 

(CONTANDRIOPOULOS et al, 1997). 

A presente pesquisa utilizou métodos e técnicas quantitativas e qualitativas de análise, 

possibilitando verificar em que medida a Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade foi 

implantada e a influência dos contextos em relação a essas ações. Segundo Santos (2015), a 

análise do contexto influencia na distância entre o planejado e o executado, sendo fundamental 

para se alcançar uma compreensão maior da implantação da intervenção, uma vez que a 
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presença de atores e os interesses diversos, assim como o cenário político-institucional podem 

explicar o sucesso ou o fracasso da implantação. 

Por se tratar de uma avaliação normativa a escolha foi pelo Estudo de Caso que permite 

utilizar ampla variedade de técnicas de coletas, tais como documentos, artefatos, entrevistas e 

observações, podendo ser os métodos quantitativos e qualitativos. (YIN, 2001). 

5.2.1 Caso e Unidades de Análise do Estudo de Caso 

O caso definido para o estudo foi a implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade no DF, especificamente na Região de Saúde Central do Distrito Federal, sendo as 

unidades de análise, os três níveis de atenção à saúde: primária, secundária e hospitalar, 

compreendendo que há uma inter-relação entre esses três níveis de atenção, ainda que os 

serviços referidos a cada nível de atenção possuam diferentes competências e atribuições, assim 

como distintos determinantes contextuais. 

Em relação às unidades de análise, o trabalho inicial buscou conhecer a estrutura e o 

processo, na condição de componentes da intervenção proposta. No quesito estrutura buscou-

se entender sobre quais estruturas os profissionais de saúde dispunham para desempenhar suas 

funções relacionadas à Linha de Cuidado, em cada um dos níveis de atenção, assim como sobre 

quais ações e atividades, no âmbito de suas atribuições, eram efetivamente executadas. 

Após o reconhecimento inicial, as unidades foram estudadas quanto ao Grau de 

Implantação (GI) da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade na Região de Saúde Central, 

sendo também analisados os fatores contextuais facilitadores e dificultadores que 

influenciavam o GI da Linha de Cuidado, servindo, portanto, ao estudo do contexto dessa 

implantação. 

 Para tanto, as unidades de saúde incluídas no estudo foram: a UBS nº 1 da Asa Sul, a 

UBS nº 2 da Asa Norte, escolhidas por terem equipes de NASF completas, o CEDOH e o 

HRAN, agrupadas de acordo com o Quadro 3. 

Quadro 3 - Distribuição das unidades de saúde estudadas por unidade de análise. 
Unidade de Análise Unidade de Saúde Número de Unidades 

Atenção Primária à Saúde UBS 2 

Atenção Secundária CEDOH 1 

Atenção Hospitalar  HRAN 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.3 ESTRATÉGIA DE ESTUDO 

 Para se chegar ao Grau de implantação (GI) da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade na Região de Saúde Central no DF foram adotadas as seguintes etapas: 

4.3.1) Construção do Modelo Lógico; 

4.3.2) Construção da Matriz de Relevância e Indicadores; 

4.3.3) Construção da Matriz de Análise e Julgamento; 

4.3.4) Avaliação da estrutura; 

4.3.5) Avaliação dos processos; 

4.3.6) Determinação do Grau de Implantação (GI); 

5.3.1 Construção do Modelo Lógico 

O modelo lógico é um esquema visual utilizado para a avaliação de uma intervenção, e 

é por meio dele que se permite visualizar como um programa deve ser medido e qual é a parcela 

de contribuição do programa nos resultados alcançados (MEDINA et al., 2005). 

A modelização norteia as perguntas avaliativas a serem feitas, detalhando a cadeia das 

hipóteses causais, estabelecendo um vínculo entre os recursos, as atividades e os seus 

resultados, e atribuindo os efeitos a mecanismos específicos, para que ao final a avaliação 

possam contribuir para a tomada de decisão. A avaliação se desenvolveu a partir do modelo de 

“caixa-preta” que rapidamente mostrou seus limites, e se fez necessário descrever os vínculos 

entre os recursos, as atividades e os efeitos para que os avaliadores pudessem medir seus efeitos 

(BROUSSELLE et al., 2013). 

Neste estudo, a elaboração do Modelo Lógico foi norteada pela necessidade de proceder 

a identificação e detalhar os níveis de atenção envolvidos na Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade. 

 Para a elaboração do Modelo Lógico foi realizada pesquisa documental, considerando 

os seguintes documentos: 

a) Memórias das reuniões do Grupo Condutor Central da Linha de Cuidado do Sobrepeso 

e Obesidade do DF; 

b) Plano de Organização Regional da Linha de Cuidado para Prevenção e Tratamento do 

Sobrepeso e Obesidade no DF; 

c) Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010 – estabelece diretrizes para a 

organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 
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d) Portaria GM/MS 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; 

e) Portaria GM/MS nº 483, de 1º de abril de 2014 – revoga a Portaria nº GM/MS nº 252 

de 19 de fevereiro de 2013 e redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes 

para a organização das suas linhas de cuidado; 

f) Documento de Diretrizes para o Cuidado das Pessoas com Doenças Crônicas nas Redes 

de Atenção à Saúde e nas Linhas de Cuidado Prioritárias; 

Além dos documentos supracitados, foram coletadas informações, por meio de 

conversas estruturadas, com a servidora que atuava como Coordenadora do Grupo Condutor 

Central da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade. 

Assim, o Modelo Lógico da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade foi elaborado 

considerando os três níveis de atenção: Atenção Primária à Saúde (APS), Atenção Secundária 

e Atenção Hospitalar, e posteriormente validado com o Grupo Condutor Central de Doenças 

Crônicas do DF (fórum colegiado instituído formalmente na SES-DF para discussão e 

pactuação dos assuntos relacionados a doenças crônicas). A partir desses níveis consideraram-

se os recursos (estrutura), as atividades, os produtos, os resultados intermediários e o resultado 

final como pode ser observado no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Modelo Lógico da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade. 
NÍVEIS DE 

ATENÇÃO 
ESTRUTURA ATIVIDADES PRODUTO  

RESULTADOS 

INTERMEDIÁRIOS  
RESULTADO FINAL 

Atenção 

Primária à 

Saúde (APS) 

Estrutura 

física; 

 

Recursos 

humanos 

capacitados; 

 

Recursos 

técnicos e 

materiais:  

 

Recursos 

financeiros; 

 

Equipamentos; 

Realizar busca ativa dos usuários 

com sobrepeso/obesidade 
Ações de busca ativa realizadas 

 

- Identificação do paciente com 

sobrepeso e obesidade; 

- Controle dos fatores de risco e 

tratamento oportuno; 

- Acompanhamento dos usuários 

com sobrepeso e obesidade por 

equipe multiprofissional; 

- Aumento de pacientes 

informados quanto ao 

autocuidado e promoção de 

hábitos de vida saudáveis;  

- Redução das complicações do 

sobrepeso e obesidade;  

- Redução dos custos no 

tratamento das comorbidades 

associadas à obesidade; 

- Melhoria na qualidade da 

informação para tomada de 

decisão em saúde; 

- Maior compreensão da equipe 

em relação à situação 

epidemiológica da doença no 

território de saúde; 

Redução da incidência e 

prevalência da doença do 

sobrepeso/obesidade 

Acolher e Cadastrar os usuários 

com sobrepeso/obesidade 

Acolhimento/Cadastramento dos usuários 

com sobrepeso/obesidade realizado 

Realizar a estratificação de risco 

para o cuidado do sobrepeso e da 

obesidade 

Pacientes com estratificação de risco 

realizada para o cuidado do sobrepeso e 

obesidade 

Notificar os casos de sobrepeso e 

obesidade no eSUS AB 

Notificação dos casos de 

sobrepeso/obesidade realizada no eSUS 

AB  

Detectar precocemente o 

sobrepeso/obesidade 

Detecção precoce do sobrepeso/obesidade 

realizada 

Realizar consultas 

multiprofissionais 
Consultas multiprofissionais realizadas 

Realizar grupos de hábitos de vida 

saudáveis e Práticas Integrativas 

em Saúde (PIS) 

Grupos de hábitos de vida saudáveis e PIS 

realizados 

Orientar os pacientes quanto ao 

autocuidado e promoção de hábitos 

de vida saudáveis 

Pacientes orientados quanto ao 

autocuidado e promoção de hábitos de 

vida saudáveis 

Realizar apoio matricial (NASF) às 

Equipes de Estratégia de Saúde da 

Família (eSF) 

Apoio matricial dos NASF às Equipes de 

Estratégia de Saúde da Família (eSF) 

realizado 

Encaminhar para a atenção 

secundária os pacientes com 

indicação clínica 

Pacientes com indicação clínica 

encaminhados para a atenção secundária 
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(continuação) 

NÍVEIS DE 

ATENÇÃO 
ESTRUTURA ATIVIDADES PRODUTO  

RESULTADOS 

INTERMEDIÁRIOS  

RESULTADO 

FINAL 

Atenção 

Secundária 

Estrutura física; 

 

Recursos 

humanos 

capacitados; 

 

Recursos 

técnicos e 

materiais:  

 

Recursos 

financeiros; 

 

Equipamentos; 

Prestar assistência 

multiprofissional aos indivíduos 

adultos com sobrepeso e 

obesidade, de acordo com as 

estratificações de risco e as 

diretrizes clínicas estabelecidas  

Indivíduos adultos com sobrepeso e 

obesidade atendidos pela equipe 

multiprofissional 
- Acompanhamento dos usuários 

com sobrepeso e obesidade por 

equipe multiprofissional; 

- Controle dos fatores de risco e 

tratamento oportuno; 

- Redução das complicações do 

sobrepeso e obesidade;  

- Redução dos custos no 

tratamento das comorbidades 

associadas à obesidade; 

- Aumento de pacientes 

informados quanto ao 

autocuidado; 

Redução da 

incidência e 

prevalência da 

doença do 

sobrepeso/obesidade 

Realizar abordagem educativa 

sobre obesidade (incluindo o 

autocuidado apoiado) 

Abordagem educativa sobre obesidade 

realizada 

Prestar apoio matricial às equipes 

da Atenção Primária  

Apoio matricial ofertado às equipes da 

Atenção Primária 

Realizar contrarreferência dos 

pacientes que tiveram alta para a 

atenção primária  

Pacientes que tiveram alta da atenção 

secundária contrareferenciados para a 

atenção primária 

Encaminhar os pacientes para o 

nível de atenção hospitalar nos 

casos indicados 

Pacientes encaminhados para o nível de 

atenção hospitalar nos casos indicados 
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(continuação) 

NÍVEIS DE 

ATENÇÃO 
ESTRUTURA ATIVIDADES PRODUTO  

RESULTADOS 

INTERMEDIÁRIOS  

RESULTADO 

FINAL 

Atenção 

Hospitalar  

Estrutura física; 

 

Recursos 

humanos 

capacitados; 

 

Recursos técnicos 

e materiais:  

 

Recursos 

financeiros; 

 

Equipamentos; 

Prestar assistência 

multiprofissional ao paciente  

Assistência multiprofissional ao paciente 

realizada 

- Acompanhamento dos 

usuários com sobrepeso e 

obesidade por equipe 

multiprofissional; 

- Controle dos fatores de risco e 

tratamento oportuno; 

- Redução das complicações do 

sobrepeso e obesidade;  

- Redução dos custos no 

tratamento das comorbidades 

associadas à obesidade; 

- Aumento de pacientes 

informados quanto ao 

autocuidado; 

Redução da 

incidência e 

prevalência da 

doença do 

sobrepeso/obesidade 

Prestar assistência e o primeiro 

cuidado às urgências e 

emergências  

Primeiro cuidado às urgências e 

emergências realizado 

Realizar a cirurgia bariátrica Cirurgia bariátrica realizada 

Internar paciente na cirurgia 

bariátrica até a alta 

Paciente internado na cirurgia bariátrica 

até alta 

Realizar contrarreferência dos 

pacientes que tiveram alta para a 

atenção primária ou secundária 

Pacientes que tiveram alta da atenção 

hospitalar contrareferenciados para a 

atenção primária ou secundária 
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5.3.2 Construção da Matriz de Relevância e Indicadores 

A matriz de relevância foi elaborada com base no Modelo Lógico, sendo o instrumento 

que auxilia a construção da matriz de análise e de julgamento. A partir das dimensões estrutura 

e processo, foi identificado a relevância em dois critérios: RR (relevante) e RRR (muito 

relevante) conforme pode ser observado no Apêndice A. De acordo com essa matriz de 

relevância, a dimensão processo possui maior número de critérios considerados muito relevante 

(RRR) o que influenciou no cálculo do grau de implantação total. 

A identificação dos indicadores, também realizada a partir do Modelo Lógico, e 

construídos a partir das dimensões estrutura e processo, colaborou para a construção do 

instrumento de coleta, no formato de questionário (Apêndice B). 

5.3.3 Construção da Matriz de Análise e Julgamento 

A matriz de julgamento, também conhecida como matriz final da avaliação, apresenta 

os critérios, indicadores e padrões, sendo que para cada critério/padrão a matriz apresenta os 

elementos, a pontuação máxima, a descrição do valor ou ponto de corte, o valor observado e o 

valor atribuído (ALVES et al., 2010). 

A matriz de análise e julgamento foi elaborada considerando as dimensões de estrutura 

e processo por cada nível de atenção do Modelo Lógico, ou seja, atenção primária, atenção 

secundária e atenção hospitalar. 

Segundo Donabedian a dimensão estrutura corresponde aos elementos estáveis tais 

como os recursos materiais, humanos e organizacionais, sendo essenciais para a qualidade da 

assistência prestada. A falta de qualquer destes elementos compromete a qualidade da estrutura 

(VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Em relação a segunda dimensão em análise, os processos dizem respeito a todas as 

atividades desenvolvidas entre os profissionais e os usuários, sendo está a maneira mais direta 

de avaliar a qualidade da assistência prestada a esse usuário (VIEIRA-DA-SILVA, 2014). 

Com base no exposto o Quadro 5 apresenta a matriz de análise e julgamento elaborada. 

 

.
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Quadro 5 - Matriz de Análise e Julgamento 

Atenção Primária à Saúde 

DIMENSÃO CRITÉRIO INDICADOR PADRÃO PONTUAÇÃO 

VALOR 

MÁXIMO 

ESPERAD

O 

VALOR 

ATRIBUIDO 

A PARTIR 

DO 

OBSERVAD

O  

ESTRUTURA 

Existência de consultórios 

para atender os pacientes 
Número de consultórios 

Existe um consultório para o médico e 

outro para o enfermeiro 

0 - existe, mas é compartilhado entre os profissionais médico e 

enfermeiro; 

1 - existe e cada profissional possui o seu: 1 consultório para o médico e 
outro para o enfermeiro 

1  - 

Existência de local 

adequado para realização 
das atividades educativas 

/grupos 

Existência de local adequado para 

realização das atividades 

educativas/grupais 

Possuir um local específico para o 

desenvolvimento das atividades 

educativas/grupais 

0 - não possui qualquer local possível de se desenvolver atividades 

educativas/grupais; 

1 - possui local improvisado onde desenvolvem as atividades 
educativas/grupais; 

2 - possui local específico para o desenvolvimento das atividades 

educativas /grupais; 

2  - 

Existência de prontuário 

médico eletrônico (eSUS 

AB) para cadastro do 
usuário com 

sobrepeso/obesidade 

Existência de prontuário médico 

eletrônico para cadastro do usuário 
com sobrepeso/obesidade 

Possuir prontuário médico eletrônico 

para cadastro do usuário com 
sobrepeso/obesidade 

 

0 - existe, mas não é utilizado para cadastro do usuário com 

sobrepeso/obesidade 
1 – existe prontuário médico eletrônico, e é utilizado para cadastro do 

usuário com sobrepeso/obesidade 

1  - 

Existência de 

equipamentos e insumos 
para atendimento do 

paciente  

Número e tipo de equipamentos 

Possui 01 balança antropométrica, 01 

fita métrica, 01 estadiômetro, 

calculadora 

0 - possui equipamentos/insumos, mas não em sua completude; 

1 - possui balança antropométrica, fita métrica, estadiômetro, 

calculadora; 

1  - 

Existência de caderneta 
do obeso 

Existência de caderneta do obeso 
Dispor de caderneta do obeso para 
registro das informações do paciente 

0 - não possui caderneta do obeso; 
1 - possui caderneta do obeso; 

1  - 

Existência de grupos 
terapêuticos para 

assistência ao usuário com 

sobrepeso/obesidade 

Número de grupos terapêuticos para 

assistência ao usuário com 

sobrepeso/obesidade 

Dispor de grupos terapêuticos para 

assistência ao usuário com 

sobrepeso/obesidade 

0 - não possui grupos terapêuticos para assistência ao usuário com 
sobrepeso/obesidade; 

1 - possui ao menos 01 grupo terapêutico para assistência ao usuário 

com sobrepeso/obesidade; 

1  - 

Existência de 

profissionais  
Número de profissionais  

A quantidade de profissionais é 

suficiente (equipe completa – médico, 

enfermeiro, nutricionista, psicólogo, 
técnico de enfermagem e ACS) para 

atender a demanda  

0 - não possui profissionais em quantidade suficiente para atender a 
demanda; 

1 - possui profissionais em quantidade suficiente para atender a 

demanda; 

1  - 
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Equipe de saúde 

qualificada 

Percentual de profissionais que 
receberam capacitação para atenção 

ao paciente com sobrepeso/obesidade 

Todos os profissionais (médico, 
enfermeiro, nutricionista, psicólogo, 

técnico de enfermagem e ACS) 

receberam qualificação acerca da 
atenção ao paciente com 

sobrepeso/obesidade 

0 - um ou mais profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, 
psicólogo, técnico de enfermagem e ACS) receberam qualificação 

acerca da atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade; 

1 - todos os profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, 
técnico de enfermagem e ACS) receberam qualificação acerca da 

atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade; 

1 -  

Existência de protocolo 

para acompanhamento e 

tratamento da obesidade 

Protocolo para acompanhamento e 

tratamento da obesidade 

Possuir protocolo para 

acompanhamento e tratamento da 

obesidade 

0 - não possui protocolo para acompanhamento e tratamento da 

obesidade; 

1 - possui protocolo para acompanhamento e tratamento da obesidade; 
 

1  - 

   

 

 

 

 

  

Atenção Primária à Saúde  

DIMENSÃO CRITÉRIO INDICADOR PADRÃO PONTUAÇÃO 

VALOR 

MÁXIMO 

ESPERAD

O 

VALOR 

ATRIBUIDO 

A PARTIR 

DO 

OBSERVAD

O  

PROCESSO 

Busca ativa 

Número de ações (campanhas, 

mutirões, etc) de busca ativa de 
pacientes com sobrepeso/obesidade. 

Ao menos 02 ações/semestre para 

busca ativa  

0 - a equipe não realiza a busca ativa; 

1 - a equipe realiza busca ativa dos pacientes com sobrepeso/obesidade 
(mínimo de 02 ações/semestre) 

1  - 

Cadastro 
Cadastro completo dos pacientes 
com sobrepeso/obesidade 

A equipe cadastra os pacientes com 

sobrepeso/obesidade no e-SUS AB de 

forma completa 

0 - a equipe não cadastra pacientes com sobrepeso/obesidade no e-SUS 

AB; 

1 - a equipe cadastra os pacientes com sobrepeso/obesidade no e-SUS 
AB de forma incompleta; 

2 - a equipe cadastra os pacientes com sobrepeso/obesidade no e-SUS 

AB de forma completa; 

2  - 

Estratificação por risco  
Estratificação por risco e uso da 

informação 

A equipe estratifica os pacientes com 
sobrepeso/obesidade por riscos e utiliza 

essas informações 

0 - a equipe não estratifica os pacientes com sobrepeso/obesidade; 

1 - a equipe estratifica os pacientes com sobrepeso/obesidade por riscos;  

2 - a equipe estratifica os pacientes com sobrepeso/obesidade por riscos 
e utiliza essas informações; 

2  - 

Notificação  
Número de notificações dos casos de 
sobrepeso e obesidade no eSUS AB 

A equipe notifica os casos de sobrepeso 
e obesidade no eSUS AB 

0 - a equipe não notifica os casos de sobrepeso/obesidade no eSUS AB; 
1 - a equipe notifica os casos de sobrepeso/obesidade no eSUS AB; 

1 - 
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Detecção precoce 

Verificação do IMC e hábitos de vida 

para detecção do 

sobrepeso/obesidade 

A equipe realiza o diagnóstico 
nutricional utilizando o cálculo do IMC  

0 - a equipe não realiza a detecção precoce do sobrepeso/obesidade; 
1 - a equipe realiza a detecção precoce do sobrepeso/obesidade; 

1  - 

Consulta 

multiprofissional 

Consulta multiprofissional completas 

na frequência adequada realizada 

A equipe multiprofissional realiza a 

consulta completa ao paciente com 

sobrepeso/obesidade na frequência 
adequada 

0 - a equipe não realiza a consulta multiprofissional completa ao 

paciente com sobrepeso/obesidade, nem na frequência adequada; 
1 - a equipe não realiza a consulta multiprofissional completa ao 

paciente com sobrepeso/obesidade, mas realiza as consultas 

multiprofissionais na frequência adequada OU equipe realiza a consulta 
multiprofissional completa, mas não na frequência adequada; 

2 - a equipe realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente 
com sobrepeso/obesidade na frequência adequada; 

2  - 

Grupos  
Grupos de hábitos de vida saudáveis 
e PIS realizados 

A equipe realiza grupos com 

orientações sobre hábitos saudáveis de 
vida e as Práticas Integrativas em 

Saúde (PIS) 

0 - a equipe não realiza grupos de hábitos de vida saudáveis e PIS; 

1 - a equipe realiza grupos de hábitos de vida saudáveis, mas não realiza 
as PIS; 

2 - a equipe realiza grupos de hábitos de vida saudáveis e as PIS; 

2  - 

Apoio Matricial 
Número de NASF que realizam 
apoio matricial às eSF (Equipe de 

Estratégia de Saúde da Família) 

Equipes de NASF ofertar apoio 

matricial às eSF 

0 - o NASF não realiza apoio matricial às eSF; 
2 - ao menos 1 NASF realiza apoio matricial às eSF; 

3- todos os NASF realizam apoio matricial às eSF; 

3  - 

Encaminhamento para a 

atenção secundária 

Percentual de pacientes com 

sobrepeso/obesidade encaminhados 

para a atenção secundária 

A equipe realiza o encaminhamento 

dos pacientes obesos com indicação 

clínica para a atenção secundária 

0 - a equipe não realiza o encaminhamento dos obesos com indicação 

para a atenção secundária em < 50% dos casos; 

1 - a equipe realiza o encaminhamento dos obesos com indicação para a 

atenção secundária em  ≥50% a 79% dos casos; 

2 - a equipe realiza o encaminhamento dos obesos com indicação para a 

atenção secundária em  ≥ 80% dos casos; 

2  - 
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Atenção Secundária  

DIMENSÃO CRITÉRIO INDICADOR PADRÃO PONTUAÇÃO 

VALOR 

MÁXIMO 

ESPERAD

O 

VALOR 

ATRIBUIDO 

A PARTIR 

DO 

OBSERVAD

O  

ESTRUTURA 

Existência de consultórios 
para atender os pacientes 

Número de consultórios 
Existe um consultório para o médico e 
outro para o enfermeiro 

0 - existe, mas é compartilhado entre os profissionais médico e 

enfermeiro; 
1 - existe e cada profissional possui o seu: 1 consultório para o médico 

e outro para o enfermeiro; 

1 0,5  

Existência de local 

adequado para realização 

das atividades educativas 
/grupos 

Existência de local adequado para 
realização das atividades 

educativas/grupais 

Possui um local específico para o 
desenvolvimento das atividades 

educativas/grupais 

0 - não possui qualquer local possível de se desenvolver atividades 
educativas/grupais; 

1 - possui local improvisado onde desenvolvem as atividades 

educativas/grupais; 
2 - possui local específico para o desenvolvimento das atividades 

educativas /grupais; 

2  2 

Existência de prontuário 

médico eletrônico 

(trakcare) para cadastro 
do usuário com 

sobrepeso/obesidade 

Existência de prontuário médico 

eletrônico para cadastro do usuário 
com sobrepeso/obesidade 

Possuir prontuário médico eletrônico 

para cadastro do usuário com 
sobrepeso/obesidade 

0 - existe, mas não é utilizado para cadastro do usuário com 
sobrepeso/obesidade; 

1 - existe, e é utilizado para cadastro do usuário com 

sobrepeso/obesidade; 

1 1  

Existência de 

equipamentos e insumos 

para atendimento do 
paciente  

Número e tipo de equipamentos 
Possui 01 balança antropométrica, 01 
fita métrica, 01 estadiômetro, 

calculadora 

0 - possui equipamentos/insumos, mas não em sua completude; 
1 - possui balança antropométrica, fita métrica, estadiômetro, 

calculadora; 

1  0,5 

Existência de caderneta 
do obeso 

Existência de caderneta do obeso 
Dispor de caderneta do obeso para 
registro das informações do paciente 

0 - não possui caderneta do obeso; 
1 - possui caderneta do obeso; 

1 1  

Existência de grupos 

terapêuticos para 
assistência ao usuário com 

sobrepeso/obesidade 

Número de grupos terapêuticos para 

assistência ao usuário com 

sobrepeso/obesidade 

Dispor de grupos terapêuticos para 

assistência ao usuário com 

sobrepeso/obesidade 

0 - não possui grupos terapêuticos para assistência ao usuário com 

sobrepeso/obesidade; 
1 - possui ao menos 01 grupo terapêutico para assistência ao usuário 

com sobrepeso/obesidade; 

1  1 

Existência de 
profissionais  

Número de profissionais  

A quantidade de profissionais é 

suficiente (equipe completa – médico, 
enfermeiro, nutricionista, psicólogo) 

para atender a demanda 

0 - não possui profissionais em quantidade suficiente para atender a 

demanda; 
1 - possui profissionais em quantidade suficiente para atender a 

demanda; 

1 0,5  

 
Equipe de saúde 

qualificada 

Percentual de profissionais que 
receberam capacitação para atenção 

ao paciente com sobrepeso/obesidade 

Todos os profissionais (médico, 

enfermeiro, nutricionista, psicólogo) 
receberam qualificação acerca da 

atenção ao paciente com 

sobrepeso/obesidade. 

0 - um ou mais profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, 
psicólogo) receberam qualificação acerca da atenção ao paciente com 

sobrepeso/obesidade; 

1 - todos os profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, 
psicólogo) receberam qualificação acerca da atenção ao paciente com 

sobrepeso/obesidade; 

1  0,5 
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Existência de protocolo da 

atenção especializada para 
acompanhamento e 

tratamento da obesidade 

Protocolo da atenção especializada 

para acompanhamento e tratamento 

da obesidade 

Possuir protocolo da atenção 

especializada para acompanhamento e 

tratamento da obesidade 

0 - não possui protocolo da atenção especializada para 

acompanhamento e tratamento da obesidade; 
1 - possui protocolo da atenção especializa para acompanhamento e 

tratamento da obesidade; 

1  1 

 SUBTOTAL 10 8 
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Atenção Secundária 

DIMENSÃO CRITÉRIO INDICADOR PADRÃO PONTUAÇÃO 

VALOR 

MÁXIMO 

ESPERADO 

VALOR 

ATRIBUIDO A 

PARTIR DO 

OBSERVADO 

PROCESSO 

Consulta multiprofissional 
Consulta multiprofissional completa 

na frequência adequada realizada 

A equipe realiza a consulta 

multiprofissional completa ao paciente 

com sobrepeso/obesidade na frequência 
adequada (mensal) 

0 - a equipe não realiza a consulta multiprofissional completa 

ao paciente com sobrepeso/obesidade, nem na frequência 

adequada; 

1 - a equipe não realiza a consulta multiprofissional completa 

ao paciente com sobrepeso/obesidade, mas realiza as consultas 

multiprofissionais na frequência adequada OU equipe realiza a 
consulta multiprofissional completa, mas não na frequência 

adequada; 

2 - a equipe realiza a consulta multiprofissional completa ao 
paciente com sobrepeso/obesidade na frequência adequada; 

2 0,5  

Grupos  Grupos participativos realizados 

A equipe realiza grupos com 

orientações sobre hábitos saudáveis de 

vida e as Práticas Integrativas em 
Saúde (PIS) incluindo o autocuidado 

apoiado 

0 - a equipe não desenvolve grupos de hábitos de vida 

saudáveis e PIS; 
1 - a equipe desenvolve grupos de hábitos de vida saudáveis, 

mas não realiza as PIS; 

2 - a equipe desenvolve grupos de hábitos de vida saudáveis e 

as PIS; 

2 0,5  

Apoio Matricial 

Número de profissionais da atenção 

secundária que realizam apoio 
matricial às eSF (Equipe de 

Estratégia de Saúde da Família) 

Profissionais da atenção secundária 
ofertar apoio matricial às eSF 

0 - não possui profissionais da atenção secundária que ofertam 

apoio matricial às eSF;  
1 - possui profissionais da atenção secundária que ofertam 

apoio matricial às eSF;  

1  0,5 

Referência/Contra-

referência  

Percentual de pacientes que são 
referenciados/contrareferenciados 

para outros níveis de atenção quando 

necessário 

A equipe deverá encaminhar os 

usuários com sobrepeso/obesidade para 

outros níveis de atenção sempre que 
necessário (referência) e 

contrareferenciar (encaminhamento 

para o menor grau de complexidade, 

quando a necessidade de cuidado do 

paciente for mais simples) 

0 - a equipe não encaminha os usuários com 

sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção quando 
necessário; 

1 - a equipe encaminha vez ou outra os usuários com 

sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção quando 
necessário; 

2 - a equipe sempre encaminha os usuários com 

sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção quando 
necessário; 

2 2  

 SUBTOTAL 7 3,5 
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Atenção Hospitalar 

DIMENSÃO CRITÉRIO INDICADOR PADRÃO PONTUAÇÃO 

VALOR 

MÁXIMO 

ESPERADO 

VALOR 

ATRIBUIDO A 

PARTIR DO 

OBSERVADO 

ESTRUTURA 

Existência de prontuário 

médico eletrônico 
(trakcare) para cadastro 

do usuário com 

sobrepeso/obesidade 

Existência de prontuário médico 
eletrônico para cadastro do usuário 

com sobrepeso/obesidade 

Possuir prontuário médico eletrônico 
para cadastro do usuário com 

sobrepeso/obesidade 

0 - existe, mas não é utilizado para cadastro do usuário com 

sobrepeso/obesidade 

1 - existe, e é utilizado para cadastro do usuário com 
sobrepeso/obesidade 

1  1 

Existência de 

equipamentos e insumos 
para atendimento do 

paciente  

Número e tipo de equipamentos 

Possui 01 balança antropométrica, 01 

fita métrica, 01 estadiômetro, 

calculadora 

0 - possui equipamentos/insumos, mas não em sua 

completude; 
1 - possui balança antropométrica, fita métrica, estadiômetro, 

calculadora; 

1 0,5  

Existência de leitos para 

internação 

Existência de leitos que atendem 

≥70% da demanda  

A quantidade de leitos ofertados atende 

entre 70 e 100% da demanda 

0 - a quantidade de leitos ofertados atende a menos que 70% 

da demanda; 

1 - a quantidade de leitos ofertados atende entre 70 e 100% 
da demanda; 

1 0,5  

Existência de 

profissionais  
Número de profissionais  

A quantidade de profissionais é 
suficiente (equipe completa) para 

atender a demanda  

0 - não possui profissionais em quantidade suficientes para 

atender a demanda; 

1 - possui profissionais em quantidade suficientes para 
atender a demanda; 

1  0,5 

Equipe de saúde 

qualificada 

Percentual de profissionais que 

receberam capacitação para atenção 
ao paciente com sobrepeso/obesidade 

Todos os profissionais (médico, 

enfermeiro, nutricionista, psicólogo, 

técnico de enfermagem) receberam 
qualificação acerca da atenção ao 

paciente com sobrepeso/obesidade 

0 - nenhum profissional de saúde recebeu qualificação acerca 

da atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade; 
1 - um ou mais profissionais (médico, enfermeiro, 

nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem) receberam 

qualificação acerca da atenção ao paciente com 
sobrepeso/obesidade 

2 - todos os profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, 

psicólogo, técnico de enfermagem  receberam qualificação 
acerca da atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade; 

2  0,5 

Existência de protocolo da 

atenção especializada para 
acompanhamento e 

tratamento da obesidade 

Protocolo da atenção especializada 

para acompanhamento e tratamento 

da obesidade 

Possuir protocolo da atenção 

especializada para acompanhamento e 

tratamento da obesidade 

0 - não possui protocolo da atenção especializada para 

acompanhamento e tratamento da obesidade; 
1 - possui protocolo da atenção especializa para 

acompanhamento e tratamento da obesidade; 

1  1 

SUBTOTAL 7 4 
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Atenção Hospitalar  

DIMENSÃO CRITÉRIO INDICADOR PADRÃO PONTUAÇÃO 

VALOR 

MÁXIMO 

ESPERADO 

VALOR ATRIBUIDO 

A PARTIR DO 

OBSERVADO 

PROCESSO 

Consulta multiprofissional 
Consulta multiprofissional completa 

na frequência adequada realizada 

A equipe realiza a consulta 

multiprofissional completa ao paciente 

com sobrepeso/obesidade na frequência 
adequada 

0 - a equipe não realiza a consulta multiprofissional 

completa ao paciente com sobrepeso/obesidade, nem na 
frequência adequada; 

1 - a equipe não realiza a consulta multiprofissional 

completa ao paciente com sobrepeso/obesidade, mas 
realiza as consultas multiprofissionais na frequência 

adequada OU equipe realiza a consulta multiprofissional 

completa, mas não na frequência adequada; 
2 - a equipe realiza a consulta multiprofissional completa 

ao paciente com sobrepeso/obesidade na frequência 

adequada; 

2  0,5 

Consulta de 

urgência/emergência  

Percentual de pacientes com 
sobrepeso/obesidade que buscam o 

serviço e são consultados 

≥80% dos usuários com 
sobrepeso/obesidade que procuram o 

serviço conseguem ser consultados 

0 - menos de 50% dos usuários com sobrepeso/obesidade 

que procuram o serviço conseguem ser consultados; 

1 - entre 50% e 79% dos usuários com 
sobrepeso/obesidade que procuram o serviço conseguem 

ser consultados; 

2 -  ≥ 80% dos usuários com sobrepeso/obesidade que 

procuram o serviço conseguem ser consultados; 

2  0,5 

Cirurgias 

Percentual de pacientes com 

sobrepeso/obesidade que realizam 

cirurgias quando necessário 

≥80% dos usuários com 

sobrepeso/obesidade que necessitam 

conseguem realizar a cirurgia bariátrica 

0 - menos de 50% dos usuários com sobrepeso/obesidade 

que necessitam conseguem realizar a cirurgia bariátrica; 
1 - entre 50% e 79% dos usuários com 

sobrepeso/obesidade que necessitam conseguem realizar 

a cirurgia bariátrica 
2 -  ≥ 80% dos usuários com sobrepeso/obesidade que 

necessitam conseguem realizar a cirurgia bariátrica; 

2  0 

Internação 

Percentual de pacientes com 

sobrepeso/obesidade que se internam 

quando necessitam 

≥80% dos usuários com 

sobrepeso/obesidade que necessitam 

conseguem internação 

0 - menos de 50% dos usuários com sobrepeso/obesidade 

que necessitam conseguem internação; 
1 - entre 50% e 79% dos usuários com 

sobrepeso/obesidade que necessitam conseguem 

internação; 

2 -  ≥ 80% dos usuários com sobrepeso/obesidade que 

necessitam conseguem internação; 

2 0  
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Referência/Contra 

referência  

Percentual de pacientes que são 
referenciados/contrareferenciados 

para outros níveis de atenção quando 

necessário 

A equipe deverá encaminhar os 
usuários com sobrepeso/obesidade para 

outros níveis de atenção sempre que 

necessário 

0 - a equipe não encaminha os usuários com 

sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção 
quando necessário; 

1 - a equipe encaminha vez ou outra os usuários com 

sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção 
quando necessário; 

2 - a equipe sempre encaminha os usuários com 

sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção 
quando necessário; 

2 0,5  

 SUBTOTAL  10 1,5 
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5.3.4 Avaliação da estrutura 

A dimensão estrutura corresponde às características relativamente estáveis como os 

recursos materiais, humanos e organizacionais. Também pode ser entendida como a estrutura 

física das unidades de saúde e a estrutura organizacional da rede de serviços (VIEIRA-DA-

SILVA; FORMIGLI, 1994). 

Segundo Contrandiopoulos et al. (1997), na dimensão estrutura é possível avaliar os 

recursos que são utilizados para alcançar os resultados esperados por meio da comparação dos 

recursos e da organização da intervenção com os critérios e normas pré-definidas. 

Dessa forma, para a Atenção Primária à Saúde, a Atenção Secundária e Atenção 

Hospitalar foram avaliadas a estrutura física, a existência de equipamentos e insumos, os 

recursos humanos, os recursos técnicos e materiais e a normatização. 

5.3.5 Avaliação dos processos 

Em relação à dimensão processo, importa reforçar que se refere ao conjunto de 

atividades desenvolvidas na relação dos profissionais de saúde com os usuários dos serviços, 

acrescidos dos processos inerentes à gestão da rede (VIEIRA-DA-SILVA; FORMIGLI, 1994). 

Assim, a avaliação da dimensão processo se faz comparando os serviços oferecidos pelo 

programa ou pela intervenção com os critérios e normas pré-definidas, com o objetivo de 

verificar se os serviços são adequados para atingir os resultados esperados 

(CONTRANDIOPOULOS et al., 1997). 

Neste sentido, o presente estudo avaliou as ações referentes aos três níveis de atenção à 

saúde. 

5.3.6 Determinação do Grau de Implantação (GI) 

O Grau de Implantação (GI) da Linha de Cuidado resulta dos valores máximo esperado 

e valores atribuídos a partir do observado na matriz de análise e julgamento, considerando a 

análise das dimensões estrutura e processo, nos três níveis de atenção com interface na 

implantação da Linha de Cuidado.    

 O número de indicadores variou por nível de atenção e por dimensão, sendo que para o 

nível da APS foi elencado o maior número, com 18 indicadores, e para a dimensão estrutura, 



50 

 

foram 24 indicadores. O valor máximo esperado por nível de atenção e dimensão depende do 

número de indicadores de cada um, sendo o nível de atenção primária o de maior valor esperado, 

conforme descrito no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Relação entre os indicadores e os valores esperados. 
Nível de 

atenção 

Nº indicadores 

Estrutura 

Nº indicadores 

Processo 

Valor máximo 

Estrutura 

Valor máximo 

Processo 

Valor máximo 

Total (e + p) 

APS 9 9 10 16 26 

Atenção 

Secundária 
9 4 10 7 17 

Atenção 

Hospitalar 
6 5 7 10 17 

TOTAL 24 18 27 33 60 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Partindo do exposto, para o cálculo do percentual da pontuação obtida em cada 

indicador em relação à pontuação esperada para cada nível de atenção e dimensão deve-se 

considerar as fórmulas abaixo: 

 GI Estrutura= (Somatório dos valores atribuídos a partir do observado desta 

dimensão/valor máximo esperado desta dimensão) x 100; 

 GI Processo= (Somatório dos valores atribuídos a partir do observado desta 

dimensão/valor máximo esperado desta dimensão) x 100; 

 GI Atenção Primária à Saúde= (Somatório dos valores atribuídos a partir do 

observado nos indicadores deste nível de atenção/valor máximo esperado deste nível de 

atenção) x 100; 

 GI Atenção Secundária= (Somatório dos valores atribuídos a partir do observado nos 

indicadores deste nível de atenção/valor máximo esperado deste nível de atenção) x 100; 

 GI Atenção Hospitalar= (Somatório dos valores atribuídos a partir do observado nos 

indicadores deste nível de atenção/valor máximo esperado deste nível de atenção) x 100 

Para o cálculo do GI Total, foi atribuído valores diferentes a partir do observado, sendo 

peso 4 para a dimensão estrutura e peso 6 para a de processo, por ser a dimensão processo mais 

importante na implantação da Linha de Cuidado, de acordo com a matriz de relevância. Desta 

forma, o GI total foi estabelecido de forma ponderada da seguinte forma: 

GI total:  
﴾﴾4∑E¹+6∑P¹)/10) 

x100 
﴾﴾4∑E²+6∑P²)/10) 

 

 Leia-se, ∑ E¹ = Somatório dos valores atribuídos a partir do observado nos indicadores 

que compunham a dimensão estrutura; ∑ P¹ = Somatório dos valores atribuídos a partir do 
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observado nos indicadores que compunham a dimensão processo; ∑ E² = Somatório dos valores 

máximos esperados nos indicadores que compunham a dimensão estrutura; e ∑ P² = Somatório 

dos valores máximos esperados nos indicadores que compunham a dimensão processo. 

 A partir deste cálculo, para o julgamento de valor do grau de implantação foi 

considerado os seguintes pontos de corte: 

 0 a 25% - implantação incipiente; 

 25% a 50% - implantação parcial; 

 50 a 75% - implantação semi-plena; 

 75% a 100% - implantado; 

5.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

O recorte dos participantes que foram convidados para a presente pesquisa teve por base 

a real possibilidade de alcance do objetivo proposto de avaliar o grau de implantação da Linha 

de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade. 

Dessa forma, a escolha dos gestores e profissionais de saúde levou em conta seu 

envolvimento e conhecimento a respeito da Linha de Cuidado, de forma a proporcionar 

respostas pertinentes para as questões da entrevista semiestruturada e dos questionários 

elaborados, tendo como resultado o exposto nos Quadro 7 e 8. 

 

Quadro 7- Relação dos gestores da Região de Saúde Central participantes. 

PARTICIPANTES 

DA PESQUISA 

Níveis de 

Atenção 
Gestor Quantidade 

APS 

DIRAPS - Diretor Regional de APS  1 

GSAP - Gerente de Serviços de APS 2 

GAPAP - Gerente de Áreas Programáticas de APS 1 

Atenção 

Secundária 

DIRASE - Diretor Regional de Atenção Secundária 1 

Coordenadora do CEDOH  1 

Atenção 

Hospitalar 
DH - Diretor Hospitalar  1 

TOTAL 7 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Quadro 8 - Relação dos profissionais de saúde da Região de Saúde Central participantes. 

PARTICIPANTES 

DA PESQUISA 

Níveis de 

Atenção 
Profissionais de Saúde  Quantidade 

APS 
Médico  18 

Enfermeiro 18 
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Atenção 

Secundária 

Médico 2 

Nutricionista 2 

Psicólogo 1 

Fisioterapeuta 1 

Atenção 

Hospitalar 

Médico 5 

Nutricionista 3 

Psicólogo 3 

TOTAL 53 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme pode ser observado nos quadros acima, a seleção dos participantes na 

pesquisa contemplou gestores e profissionais de saúde que atuam em cada um dos três níveis 

de atenção, levando em conta as instâncias de gestão e as unidades de saúde selecionadas. 

Como critério de inclusão foram selecionados gestores e profissionais de saúde que 

desenvolvem as atividades voltadas para a implantação e fortalecimento da Linha de Cuidado 

no âmbito dos três níveis de atenção e como critérios de exclusão, considerou-se os servidores 

em período de férias, licença, ou que não estiveram presentes no período de realização da 

pesquisa. A pesquisa não inclui a participação dos usuários dos serviços. 

5.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz, exigida 

por conta do envolvimento de seres humanos com o registro CAAE: 36339020.8.0000.5240, 

foi iniciada a fase de coleta de dados. 

Os métodos definidos para a coleta de dados foram a pesquisa documental, os 

questionários e a entrevista semiestruturada, sendo a aplicação dos questionários e da entrevista 

entre maio a junho de 2021. 

5.5.1 Análise Documental 

A pesquisa documental foi realizada por meio de análise dos documentos oficiais do 

Ministério da Saúde, das publicações administrativas da SES/DF, assim como em artigos 

selecionados nas bases de dados SciELO, Lilacs, e um buscador acadêmico (Google 

Acadêmico) com a utilização dos descritores obesidade, linha de cuidado, epidemiologia, sendo 

todos estes documentos considerados fontes primárias. 

A análise documental permitiu maior compreensão sobre o contexto que deu origem a 

elaboração da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade no DF, assim como sobre os fatores 
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do contexto dos serviços de saúde que facilitam e/ou dificultam sua a implantação, além de 

aprofundar os conhecimentos sobre o desenvolvimento das atividades relacionadas ao 

diagnóstico, o controle e o tratamento da obesidade. 

5.5.2 Questionários 

Os questionários foram construídos a partir do modelo lógico e dos 

indicadores e critérios contidos na matriz de análise e julgamento, sendo elaborado um 

questionário para cada nível de atenção, totalizando três documentos específicos, com questões 

que contemplaram aspectos referentes à estrutura e ao processo. 

O instrumento de coleta foi disponibilizado na ferramenta google forms, aos 

profissionais selecionados, permitindo o acesso ao questionário por meio do smartfone ou 

computador, desde que com acesso à internet, com total garantia de anonimato e sem 

identificação dos respondentes. 

Como estratégia para garantir a adesão dos gestores e profissionais de saúde no que trata 

o preenchimento e retorno dos questionários, e considerando o contexto de restrição sanitária 

por conta da pandemia de COVID-19, foi realizada reunião virtual com os Diretores dos três 

níveis de atenção e com os Gerentes dos serviços, com o objetivo de apresentar o projeto e 

discutir acerca da relevância na contribuição de cada um dos atores convidados, para permitir 

o elenco de situações que possam levar ao aprimoramento da Linha de Cuidado. Ao final da 

reunião foram reunidos os endereços eletrônicos dos servidores para envio dos questionários, 

sendo que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi inserido no próprio 

instrumento, de forma a facilitar sua leitura e preenchimento. 

O retorno dos questionários tiveram os seguintes resultados: 

 Atenção Secundária: seis respostas, totalizando 100% do público previsto dos 

profissionais; 

 Atenção Hospitalar: sete respostas, totalizando 63% do público previsto, sendo 

que um dos profissionais entrou em licença médica no período e outros quatro 

não manifestaram interesse; 

 APS: não houve retorno de qualquer dos enfermeiros e médicos elencados, fato 

possivelmente justificado pela troca de Gerentes nas duas UBS selecionadas, o 

que sempre leva à certo grau de ruptura no processo de trabalho, assim como 

pela sobrecarga dos serviços da APS em virtude da pandemia do COVID-19. 
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5.5.3 Entrevistas 

Considerando que, de acordo com Yin (2001), a metodologia da entrevista se configura 

como uma das mais importantes fontes de informações para um estudo de caso, no presente 

estudo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com informantes-chave, na figura dos 

gestores e dos profissionais de saúde, selecionados a partir da compreensão de que suas 

experiências teriam potencial de fornecer informações pertinentes relacionadas à Linha de 

Cuidado do Sobrepeso e Obesidade. 

Ainda considerando o contexto de pandemia, as entrevistas foram agendadas e, após 

aceite dos envolvidos, realizadas por meio do google meet, com duração média de 20 minutos, 

sendo gravadas para posterior transcrição e análise. Antes de iniciar a entrevista foi lido o TCLE 

para todos os informantes chave, sendo que o aceito do profissional foi devidamente gravado. 

Para a entrevista foi utilizado roteiro estruturado com quatro perguntas (Apêndice 5), 

com vistas à identificação dos fatores facilitadores e dos fatores dificultadores percebidos pelos 

profissionais, no processo de implantação da Linha de Cuidado em análise. 

A metodologia teve como entrevistados: 

 Atenção Secundária: seis profissionais e uma Gestora, na pessoa da Coordenadora do 

CEDOH, totalizando 100% do previsto; 

 Atenção Hospitalar: sete profissionais, totalizando 63% do previsto, sendo que o Diretor 

do HRAN não aceitou o convite para a entrevista: 

 APS: quatro profissionais, totalizando 100% do previsto para a gestão, nas pessoas da 

Diretora da DIRAPS, as duas Gerentes das GSAP e a Gerente da GAPAP. Não houve 

adesão dos profissionais de saúde da APS, pelos mesmos motivos expostos no quesito 

questionário. 

 

5.6 ANÁLISE DOS DADOS 

Assumindo a recomendação de Creswell (2010), após a coleta e a tabulação dos dados 

dos questionários e das entrevistas, a análise do conteúdo das informações 

ocorreu mediante a leitura, a organização e a interpretação das informações coletadas por meio 

das metodologias, sendo que após o exame de todos os dados e a extração do 
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sentido deles, foi realizada a pré-análise, que tem por objetivo a organização propriamente 

dita dos resultados encontrados (FRANCO, 2008). 

Neste sentido, a partir do retorno dos questionários foi possível analisar sobre a 

convergência e a divergência das respostas para cada indicador, tendo sido classificado o valor 

atribuído a partir do observado na matriz de análise e julgamento. Para que fosse possível 

chegar a esse valor foi estabelecido um critério de valoração, onde foi definido que se houvesse 

duas ou mais divergências nas respostas a nota atribuída seria de 0,5. Para aqueles indicadores 

com maior número de convergência nas respostas, foi aplicado o valor correspondente ao 

padrão com maior número de respostas. Por fim, foi realizado o cálculo a partir da soma dos 

valores atribuídos, com base no observado em relação a soma dos valores máximos esperado, 

chegando ao percentual do grau de implantação. 

Em relação às entrevistas, a análise se deu por meio da transcrição e ordenamento do 

material em um quadro de perguntas e respostas, considerando cada um dos atores 

entrevistados, com a elaboração de uma tabela das categorias de convergência-divergência, 

agrupando as respostas de acordo com sua semelhança. 

5.7 ASPECTOS ÉTICOS 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de 

Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ), e da FEPECS (Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências 

da Saúde), após a qualificação, de forma a informar os seus propósitos, em alinhamento com o 

que preconiza a Resolução nº 466/2012, e a Resolução nº 510/2016. 

O CEP da ENSP/FIOCRUZ emitiu o parecer consubstanciado nº 4.610.274, em 24 de 

março de 2021, tornando possível o início da coleta de dados prevista pela pesquisa. 

Em atendimento à legislação, foi apresentado aos participantes selecionados para o 

estudo, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1), onde constam todas as 

informações sobre os propósitos do estudo, garantia de sigilo de dados pessoais e de 

possibilidade de desistência de participação em qualquer momento. 
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6. RESULTADOS 

A apresentação dos dados resultantes dos questionários e entrevistas aplicadas aos 

participantes da pesquisa compreende os objetivos elencados para o estudo. 

6.1 GRAU DE IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DA LINHA DE CUIDADO DO 

SOBREPESO E OBESIDADE 

Considerando os resultados encontrados, verificou-se que a dimensão estrutura no que 

trata do âmbito geral da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade, está parcialmente 

implantada, apresentando índice médio de 44,44% (GI de 25% a 50%), conforme descrito no 

Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Grau de implantação da estrutura por nível de atenção. 

Níveis de atenção 

Estrutura 

Valor Máximo 

esperado 

Valor atribuído a partir do 

observado 

GI por nível de 

atenção (%) 

APS 10 - - 

Atenção Secundária 10 8 80 

Atenção Hospitalar 7 4 57,14 

TOTAL 27 12 44,44 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como pode ser observado, no escopo da atenção secundária a estrutura está implantada, 

com índice de 80% (GI 70% a 100%), alcançando 8 pontos dentro do valor máximo esperado 

que contempla 10 pontos. 

Tal resultado foi alcançado com base nas respostas dos questionários referentes à 

estrutura, com foco no CEDOH, uma vez que todos os seis respondentes, afirmaram que a 

unidade conta com local adequado para a realização das atividades educativas/grupais conforme 

o padrão esperado, o prontuário médico eletrônico para cadastro do usuário com 

sobrepeso/obesidade existe e é utilizado pela equipe, a unidade dispõe também da Caderneta 

do Obeso que permite o registro das informações do paciente e de grupos terapêuticos que 

prestam assistência ao usuário com sobrepeso/obesidade, assim como a equipe conta com 

protocolo da atenção especializada para acompanhamento e tratamento da obesidade. 

Em relação aos consultórios, cujo padrão orienta espaços específicos para o atendimento 

médico e de enfermagem, houve duas divergências nas respostas, dando conta de que um único 

consultório é compartilhado entre os profissionais. No que diz respeito à existência de 
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equipamentos e insumos para atendimento do paciente, também houve uma divergência nas 

respostas, sendo que duas pessoas responderam que os itens não estão disponíveis em sua 

completude, não atendendo o padrão, que determina a existência de uma balança 

antropométrica, uma fita métrica, um estadiômetro e uma calculadora. 

Outra divergência apontada também por dois respondentes foi em relação à 

insuficiência da quantidade de profissionais preconizadas como equipe completa, qual seja, 

médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, para atender a demanda. 

Quanto ao indicador que evidencia o percentual de profissionais que receberam 

capacitação para atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade, houve três divergências nas 

quais foi respondido que um ou mais profissional, entre médico, enfermeiro, nutricionista, 

psicólogo, receberam qualificação acerca da atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade, 

discordando do padrão. 

Na atenção hospitalar o grau de implantação na dimensão estrutura foi considerado 

semiplena, com índice de 57,14% (GI: 50% a 75%), alcançando 4 pontos em relação ao valor 

máximo esperado de 7 pontos. 

Especificamente no que se refere ao HRAN, o total dos sete respondentes disseram que 

o prontuário médico eletrônico para cadastro do usuário com sobrepeso/obesidade existe e é 

utilizado, assim como a equipe conta com protocolo da atenção especializada para 

acompanhamento e tratamento da obesidade. 

Em relação aos equipamentos e insumos para atendimento ao paciente, houve 

divergência nas respostas, com dois profissionais respondendo que eles existem conforme o 

padrão que inclui balança antropométrica, fita métrica, estadiômetro e calculadora, porém os 

outros cinco responderam que os equipamentos/insumos não estão disponíveis em sua 

completude. 

Quanto ao indicador que demonstra a existência de leitos para atendimento ≥70% da 

demanda, houve divergência uma vez que dois profissionais disseram que a quantidade de leitos 

ofertados atende entre 70 e 100% da demanda conforme o padrão em contraposição aos cinco 

restantes, que afirmaram que a quantidade de leitos ofertados atende a menos que 70% da 

demanda. 

Em relação a composição da equipe para atender a demanda, somente dois profissionais 

responderam que o serviço conta com profissionais em quantidade suficiente, enquanto os cinco 

outros disseram que a quantidade não é suficiente. No que trata do indicador que se refere ao 

Percentual desses profissionais que receberam capacitação para atenção ao paciente com 

sobrepeso/obesidade, ocorreram divergências em que três respostas informaram que um ou 
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mais profissionais, entre médico, enfermeiro, nutricionista e psicólogo receberam a 

qualificação prevista, fato que diverge do padrão, e os quatro restantes afirmaram que todos os 

profissionais receberam tal qualificação.   

6.2 GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DA LINHA DE CUIDADO DO 

SOBREPESO E OBESIDADE 

A análise dos resultados no que se refere à dimensão processo da Linha de Cuidado do 

Sobrepeso e Obesidade, demonstrou implantação geral no nível incipiente, com de 15,15% (GI 

de 0% a 25%), conforme demonstrado no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Grau de implantação do processo por nível de atenção. 

Níveis de atenção  

Processo  

Valor Máximo 

esperado 

Valor atribuído a partir 

do observado 

GI por nível de 

atenção (%) 

APS 16 - - 

Atenção Secundária 7 3,5 50 

Atenção Hospitalar 10 1,5 15 

TOTAL 33 5 15,15 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para o nível de atenção secundária considera-se que a dimensão processo foi 

parcialmente implantada, com índice de 50% (GI 25% a 50%), alcançado 3,5 pontos em relação 

do valor máximo esperado de 7 pontos. 

Neste quesito, o total dos seis respondentes, afirmaram que a equipe sempre encaminha 

os usuários com sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção quando necessário, 

conforme o que preconiza o padrão. 

Sobre a realização da consulta multiprofissional completa e na frequência adequada, as 

respostas apresentaram divergências, uma vez que dois retornos afirmam que a equipe realiza 

o procedimento ao paciente com sobrepeso/obesidade de forma completa e na frequência 

adequada, divergindo dos quatro respondentes restantes, que afirmam que ou a equipe realiza a 

consulta multiprofissional completa, mas não na frequência adequada,ou o contrário, ou seja, 

cumpre a frequência porém não de forma completa. 

Em relação ao indicador que acompanha a realização de Grupos Participativos por meio 

dos quais a equipe orienta os pacientes em relação a hábitos saudáveis de vida e realização de 

ações no âmbito das Práticas Integrativas em Saúde (PIS), incluindo o autocuidado apoiado, 

dois profissionais responderam que a equipe desenvolve os grupos, porém não as PIS, e os 
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outros quatro, afirmaram que a equipe desenvolve tanto os grupos, quanto as PIS, conforme o 

padrão. 

Por fim, no que trata do indicador relativo ao número de profissionais da atenção 

secundária que realizam apoio matricial às Equipe de Estratégia de Saúde da Família (eSF), 

foram verificadas divergências nas respostas, com três profissionais afirmando que tal ação não 

é realizada enquanto outros três, responderam que o apoio matricial é realizado, conforme o 

padrão. 

Na atenção hospitalar o grau de implantação na dimensão processo alcançou o índice de 

15%, ficando na condição de implantação incipiente (GI: 0% a 25%), ao alcançar 1,5 pontos 

dentro do valor máximo esperado, que é de 10 pontos. 

Iniciando com as respostas relativas ao indicador que trata da consulta multiprofissional 

completa na frequência adequada, foi verificado divergência nas respostas, com três 

profissionais afirmando que ou o procedimento não é realizado pela equipe completa mas 

acontece na frequência adequada, ou é realizado de forma  multiprofissional completa, mas não 

na frequência adequada, divergindo do padrão. Os outros quatro respondentes afirmaram que o 

procedimento é realizado de forma e frequência corretas, de acordo com o padrão. 

Quanto ao percentual de pacientes com sobrepeso/obesidade que buscam o serviço e 

são atendidos, três profissionais afirmaram que menos de 50% dos usuários conseguem ser 

consultados e um profissional afirmou que entre 50% e 79% deles recebem o atendimento, 

divergindo do restante que respondeu conforme o padrão onde ≥80% dos usuários com 

sobrepeso/obesidade que procuram o serviço são consultados. 

Quanto ao indicador que trata do percentual de pacientes que são referenciados ou 

contrareferenciados para outros níveis de atenção em caso de necessidade, dos sete profissionais 

que responderam, quatro disseram que a equipe sempre encaminha os casos necessários e os 

outros três responderam que a equipe somente encaminha os usuários vez ou outra, mesmo 

diante da avaliação de necessidade, divergindo do padrão que preconiza que a equipe deve 

encaminhar os usuários com sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção sempre que 

necessário. 

No que se refere ao indicador que evidencia o percentual de pacientes com 

sobrepeso/obesidade que realizam cirurgias quando necessário, das sete pessoas que 

responderam, apenas uma afirmou que ≥80% dos usuários com necessidade realizam a cirurgia 

bariátrica, conforme o padrão preconizado, sendo que as outras seis pessoas responderam que 

menos de 50% destes usuários realizam o procedimento cirúrgico necessário. 



60 

 

Por fim, para o indicador que trata do percentual de pacientes com sobrepeso/obesidade 

que se internam quando necessitam, como no item anterior, apenas um dos sete profissionais 

que responderam, afirmou que ≥80% dos usuários conseguem internação, atendendo ao que 

preconiza o padrão, sendo que os demais seis, responderam que menos de 50% destes usuários 

conseguem a internação necessária. 

6.3 GRAU DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DO SOBREPESO E 

OBESIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Nesse nível de atenção não foi possível estimar o grau de implantação da Linha de 

Cuidado do Sobrepeso e Obesidade pela falta de resposta aos questionários enviados e pela 

ausência de outra fonte de evidência que permitisse atribuir valor aos indicadores. Vivenciou-

se nesse campo uma dificuldade da adesão dos profissionais, apesar dos esforços de 

mobilização desses profissionais com os gerentes do serviço da atenção primária, quando foi 

solicitado o apoio e articulação com os mesmos. Essa dificuldade foi atribuída também à 

alteração desses gerentes nas duas UBS selecionadas, o que contribuiu para a ruptura no 

processo de trabalho, contexto esse agravado pela crise sanitária em decorrência da pandemia. 

6.4 GRAU DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DO SOBREPESO E 

OBESIDADE NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

O Quadro 11 apresenta o perfil dos profissionais da atenção secundária que responderam 

ao instrumento de coleta encaminhado. Entre as informações que chamam a atenção, está o fato 

de que 100% dos respondentes foram do sexo feminino, com mais de 10 anos de formação e 

com maior concentração nas especialidades de medicina e nutrição, ambas com 33% de 

representação em relação ao total. Além disso, 84% das respondentes atuavam no CEDOH há 

mais de um ano e todas possuiam pós-graduação, evidenciando se tratar de uma equipe 

devidamente qualificada. 
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Quadro 11- Perfil dos profissionais da atenção secundária que responderam ao questionário. 

Variáveis Atenção Secundária 

Sexo  Nº % 

Feminino 6 100 

Categoria profissional Nº % 

Médico  2 33 

Nutricionista 2 33 

Psicólogo 1 16 

Fisioterapeuta 1 16 

Tempo de formação  Nº % 

Mais de 10 anos 6 100 

Possui Pós-graduação Nº % 

Sim 6 100 

Tipo de Pós-graduação Nº % 

Especialização 2 33 

Residência 1 16 

Mestrado 1 16 

Doutorado 2 33 

Tempo atua na unidade Nº % 

Menos de 1 ano 1 16 

1 a 5 anos 5 84 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resultados descritos no Quadro 12 demonstram que o grau de implantação da Linha 

de Cuidado na atenção secundária, alcançou o status de semiplena com índice de 67,65% (GI: 

50% a 75%). 

 

Quadro 12- Grau de Implantação da Linha de Cuidado na Atenção Secundária. 

NÍVEL DE ATENÇÃO 
VALOR MÁXIMO 

ESPERADO (E+P) 

TOTAL VALOR ATRIBUIDO A 

PARTIR DO OBSERVADO (E+P) 

Atenção Secundária 10 + 7: 17 8 + 3,5: 11,5  

Grau de Implantação na Atenção Secundária: 67,65% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a dimensão estrutura, o valor máximo esperado era de 10 pontos e do total dos nove 

indicadores elencados, cinco deles se destacaram positivamente alcançando o valor individual 

máximo, quais sejam, existência de local adequado para realização das atividades 

educativas/grupais (2), existência de prontuário médico eletrônico para cadastro do usuário com 
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sobrepeso/obesidade (1), existência de caderneta do obeso (1), número de grupos terapêuticos 

para assistência ao usuário com sobrepeso/obesidade (1), e existência de protocolo da atenção 

especializada para acompanhamento e tratamento da obesidade (1), alcançando o total de 6 

pontos. 

Os outros quatro indicadores tiveram desempenho negativo, sendo eles: o número de 

consultórios, o número e tipo de equipamentos, o número de profissionais e o percentual de 

profissionais que receberam capacitação para atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade. 

Cada um destes indicadores apresentou o valor atribuído a partir do observado de 0,5, 

alcançando o total de 2 pontos. 

No que se refere a dimensão de processo, para o total dos quatro indicadores, o valor 

máximo esperado era de 7 pontos. O indicador percentual de pacientes 

referenciados/contrareferenciados para outros níveis de atenção se destacou positivamente, 

alcançando o valor máximo esperado de 2 pontos. Já os demais três indicadores dessa dimensão, 

quais sejam, consulta multiprofissional completa na frequência adequada realizada, grupos 

participativos realizados, número de profissionais da atenção secundária que realizam apoio 

matricial às eSF se destacaram negativamente alcançando cada um, a pontuação de 0,5 

perfazendo o total de 1,5 pontos. 

Assim, resumidamente, observa-se que o nível de atenção secundária é o que apresentou 

maior GI de implantação, tanto de estrutura, com índice de 80%, quanto de processo, 

alcançando 50%. 

6.5 GRAU DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DO SOBREPESO E 

OBESIDADE NA ATENÇÃO HOSPITALAR 

O perfil dos profissionais da atenção hospitalar que responderam aos questionários 

encaminhados pode ser verificado no Quadro 13. O sexo feminino e a especialidade médica 

predominaram, com 57% e 43% de representação, respectivamente. Todos os sete profissionais 

informaram tempo de formação de mais de 10 anos com igual tempo de atuação na unidade, 

sendo que 85% deles possuem pós-graduação, fatos que demonstram adequação técnica da 

equipe. 
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Quadro 13 - Perfil dos profissionais da atenção hospitalar que responderam ao questionário. 
Variáveis Atenção Hospitalar  

Sexo  Nº % 

Masculino 3 43 

Feminino 4 57 

Categoria profissional Nº % 

Médico  3 43 

Nutricionista 2 28 

Psicólogo 2 28 

Tempo de formação  Nº % 

Mais de 10 anos 7 100 

Possui Pós-graduação Nº % 

Sim 6 85 

Não 1 15 

Tipo de Pós-graduação Nº % 

Especialização 1 17 

Residência 3 50 

Mestrado 2 33 

Tempo atua na unidade Nº % 

1 a 5 anos 1 15 

Mais de 10 anos  6 85 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O grau de implantação da Linha de Cuidado no âmbito da atenção hospitalar alcançou 

status de parcial com 32,35% (GI: 25% a 50%), conforme demonstrado no Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Grau de Implantação da Linha de Cuidado na Atenção Hospitalar. 

NÍVEL DE ATENÇÃO 
VALOR MÁXIMO 

ESPERADO (E+P) 

TOTAL VALOR ATRIBUIDO A 

PARTIR DO OBSERVADO (E+P) 

Atenção Hospitalar 7 + 10: 17 4 + 1,5: 5,5  

Grau de Implantação na Atenção Hospitalar: 32,35% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a dimensão estrutura, o valor máximo esperado era de 7 pontos com total de seis 

indicadores, sendo que dois deles - existência de prontuário médico eletrônico para cadastro do 

usuário com sobrepeso/obesidade (1) e existência de protocolo da atenção especializada para 

acompanhamento e tratamento da obesidade (1) - se destacaram positivamente, alcançando 2 

pontos, valor máximo esperado. Os outros quatro indicadores tiveram desempenho negativo, 
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com o número e tipo de equipamentos, a existência de leitos que atendem ≥70% da demanda, 

o número de profissionais e o percentual de profissionais que receberam capacitação para 

atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade, alcançando o valor atribuído a partir do 

observado de 0,5, perfazendo o total de 2 pontos. 

No que se refere à dimensão de processo, o valor máximo esperado para os cinco 

indicadores, era de 10 pontos, sendo que três deles apresentaram destaque negativo, a saber: 

consulta multiprofissional completa na frequência adequada realizada, percentual de pacientes 

com sobrepeso/obesidade que buscam o serviço e são consultados e percentual de pacientes que 

são referenciados/contrareferenciados para outros níveis de atenção quando necessário, com 

valor atribuído a partir do observado de 0,5, alcançando o total de 1,5 pontos. 

Os outros dois indicadores desta dimensão, quais sejam, percentual de pacientes com 

sobrepeso/obesidade que realizam cirurgias quando necessário e percentual de pacientes com 

sobrepeso/obesidade que se internam quando necessário, alcançaram a nota de zero em um 

valor máximo esperado de 2 pontos para cada. 

 Assim, observa-se que a atenção hospitalar apresenta um GI mais baixo quando 

comparado à atenção secundária, tanto na dimensão estrutura, com índice de 57,14%, quanto 

na dimensão processo, com 15% de índice total. 

6.6 GRAU DE IMPLANTAÇÃO TOTAL DA LINHA DE CUIDADO DO SOBREPESO E 

OBESIDADE 

Após a análise e apresentação dos resultados por dimensão e em cada nível de atenção, 

faz-se oportuno descrever o grau de implantação total da Linha de Cuidado em estudo, para o 

qual foram atribuídos pesos específicos para as dimensões de estrutura e do processo, conforme 

definições apresentadas no item 6.3.6 (Determinação do GI). 

 Dessa forma, o grau de implantação total da Linha de Cuidado caracterizou-se como 

parcial com 26% (GI: 25% a 50%) conforme descrito no Quadro 15. 

Quadro 15- Grau de Implantação Total da Linha de Cuidado. 

Nível de Atenção 

Estrutura Processo 

Valor atribuído a 

partir do observado  

Valor máximo 

esperado  

Valor atribuído a 

partir do observado  

Valor máximo 

esperado  

APS - 10 - 16 

Atenção Secundária 8 10 3,5 7 

Atenção Hospitalar 4 7 1,5 10 

TOTAL 12 27 5,0 33 

Grau de Implantação total: 26% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como anteriormente informado e conforme pode ser observado o nível da atenção 

secundária apresentou o maior GI total, com índice de 67,65%, caracterizando-se como semi-

plena, sendo que a dimensão estrutura alcançou índice de 80%, e a dimensão processo ficou em 

50% de implantação. 

Na atenção secundária os indicadores que se destacaram positivamente foram a 

existência de local adequado para realização das atividades educativas/grupais, existência de 

prontuário médico eletrônico para cadastro do usuário com sobrepeso/obesidade, existência de 

caderneta do obeso, número de grupos terapêuticos para assistência ao usuário com 

sobrepeso/obesidade, existência de protocolo da atenção especializada para acompanhamento 

e tratamento da obesidade, e o percentual de pacientes referenciados/contrareferenciados para 

outros níveis de atenção. 

Na atenção hospitalar o GI total ficou em 32,35% de implantação, caracterizando-se 

como parcial, sendo que neste nível, a dimensão estrutura também está melhor implantada com 

índice de 57,14%, em contraposição a dimensão de processo que apresenta índice de apenas 

15% de implantação. Os indicadores que se destacaram positivamente foram a existência de 

prontuário médico eletrônico para cadastro do usuário com sobrepeso/obesidade, existência de 

protocolo da atenção especializada para acompanhamento e tratamento da obesidade. 

6.7 FATORES FACILITADORES E/OU DIFICULTADORES PARA A IMPLANTAÇÃO 

DA LINHA DE CUIDADO 

O perfil dos gestores entrevistados da APS demonstrou equilíbrio entre as 

especialidades de medicina e enfermagem, com representação de 50% de cada, sendo que todos 

quatro profissionais referiram ter mais de 10 anos de experiência na saúde pública. Já na atenção 

secundária a única gestora entrevistada é médica, também com mais de 10 anos de experiência 

na saúde pública, conforme detalhado no Quadro 16. 
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Quadro 16 - Perfil dos gestores da APS e atenção secundária entrevistados. 

Variáveis APS  Atenção Secundária  

Formação profissional Nº % Nº % 

Médico 2 50 1 100 

Enfermeiro 2 50 0 0 

Tempo de experiência na saúde pública Nº % Nº % 

Mais de 10 anos 4 100 1 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a atenção secundária o perfil dos entrevistados demonstra que as especialidades 

médicas e de nutrição com 33% de representação cada, seguida de psicologia e fisioterapia com 

16% cada. Em relação ao tempo de formação, 67% informaram ter 10 anos ou mais de 

experiência. Dos profissionais que atuam da atenção hospitalar, 43% são médicos, 28% 

nutricionista e 28% psicólogos, todos com mais de 10 anos de experiência na área da saúde 

pública, conforme detalhado no Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Perfil dos profissionais da atenção secundária e hospitalar entrevistados. 

Variáveis Atenção Secundária  Atenção Hospitalar  

Formação profissional Nº % Nº % 

Médico 2 33 3 43 

Nutricionista 2 33 2 28 

Psicólogo 1 16 2 28 

Fisioterapeuta 1 16 0 0 

Tempo de experiência na saúde pública Nº % Nº % 

1 a 5 anos 0 0 0 0 

6 a 10 anos 2 33 0 0 

Mais de 10 anos 4 67 7 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O levantamento dos fatores facilitadores e/ou dificultadores realizado por meio de 

entrevistas semiestruturadas (Apêndice 5) com os gestores e profissionais dos três níveis de 

atenção revelou que: os gestores da APS entrevistados expressaram opiniões diferentes no que 

trata da prioridade para a gestão em relação a implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso 

e Obesidade na Região de Saúde Central. 
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Neste sentido, um dos entrevistados considera que a ação não se constituí em prioridade 

e outros dois disseram que, no contexto atual da pandemia, a prioridade é a vacinação contra a 

COVID-19, conforme pode ser percebido nos trechos de falas descritos abaixo: 

[...] Sim, é uma prioridade porque quando se trabalha essa linha de cuidado da 

obesidade a gente trabalha com prevenção de outros agravos né, como hipertensão, 

diabetes, enfim diversas comorbidades que estão associadas, então é sempre uma 

prioridade [...] (Gestor 1) 

[...] Não, não nesse momento. Infelizmente porque a vacinação da covid-19, a 

pandemia nesse momento se tornou nossa prioridade máxima, então a gente realmente 

não tá ainda tendo tempo de olhar para essas outras linhas de cuidado [...] (Gestor 2) 

[...] Eu acho que é né, assim atualmente está tudo muito conturbado né por conta da 

pandemia então a prioridade hoje é a covid né, nenhuma linha de cuidado hoje é 

prioridade nas UBS pelo menos aqui né que a gente trabalha com a vacinação, com o 

teste rápido RT-PCR, a prioridade é a covid desde 2020 [...] (Gestor 3) 

[...] Não, não vejo como uma prioridade para a gestão não, por que a gente não vê 

uma grande divulgação sabe? Eu não vejo que as equipes de saúde da família se 

apropriem né bem dessa linha de cuidado, eu acho que fica um pouco a desejar [...] 

(Gestor 4) 

Ainda na percepção dos gestores da APS, foram apontados como entraves para a 

implantação da Linha de Cuidado, questões como a falta de formação para todos os 

profissionais da assistência, a dificuldade da integração das equipes de eSF com os NASF, a 

dificuldade no diagnóstico do sobrepeso/obesidade, o número expressivo de médicos sem 

formação em medicina de família e comunidade, o que dificulta a atenção sistêmica ao usuário 

com sobrepeso e obesidade. Tais questões proporcionam insegurança para a continuidade do 

tratamento da obesidade na APS, acrescidas ainda da dificuldade de comunicação com os níveis 

de atenção primária e secundária. Seguem abaixo alguns trechos que exemplificam os fatos 

acima: 

[...] a gente tá num momento que não propicia muito a gente avançar na implantação 

da linha de cuidado do sobrepeso/obesidade pela situação da pandemia, mas as 

dificuldades ela perpassam (sic) isso eu acho, já vem de antes né, que é a questão da 

formação profissional, a dificuldade de capacitar todo mundo, porque às vezes 

existem capacitações e liberam poucas vagas por unidade de saúde [...] (Gestor 1) 

[...] uma das dificuldades que eu acho que a gente enfrenta é a questão da integração 

das equipes com o NASF, eu acho que essa integração poderia ser melhor, mais 

eficiente, eu acho que uma vez mais integrado a gente conseguiria ter mais 

resolutividade né em acompanhar esses pacientes [...] (Gestor 2) 

[...]  muitas vezes a gente tipo não diagnostica mesmo...a gente acaba focando nas 

outras linhas de cuidado né, então se é um obeso mas é hipertenso, a gente foca na 

hipertensão, apesar de ser um dos pilares do tratamento [...] (Gestor 2) 

[...]  na Região Central a gente tem um número muito grande de médicos convertidos, 

médicos que não são especialistas em medicina de família e comunidade, a 

dificuldade maior é essa visão mais ampliada [...] (Gestor 2) 
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[...] aqui nós não temos nenhum médico de família e comunidade, todos provenientes 

do converte. A gente tem uma certa insegurança quando o paciente tem que ser 

devolvido do CEDOH por exemplo, eles se sentem inseguros em dar continuidade 

sozinhos a este acompanhamento [...] (Gestor 3) 

[...]  Eu acho que é isso, eu acho que é muito mais a dificuldade de apropriação mesmo 

dos profissionais das equipes da ponta no conhecimento e talvez uma dificuldade 

também de comunicação né que há entre a primária e a secundária, talvez essas duas 

coisas [...] (Gestor 4) 

Como potencialidades na implantação da Linha de Cuidado, os gestores da APS citaram 

o estabelecimento do CEDOH como centro de referência da atenção secundária na Região de 

Saúde Central, bem como a existência no mesmo de equipe multiprofissional capacitada para 

atender os usuários com sobrepeso e obesidade no contexto do número reduzido de UBS na 

Região de Saúde, que conta com NASF e com a presença de profissional da Educação Física 

em uma das UBS. Foram citadas ainda a potencialidade da SES para capacitar seus profissionais 

e o matriciamento em saúde estabelecido para a atuação dos profissionais que atuam no 

CEDOH, conforme trechos elencados abaixo: 

[...]  potencialidade eu acho que é ter o CEDOH né como uma referência na Central, 

então isso foi uma potencialidade porque a equipe de lá é uma equipe muito capacitada 

e que poderia fazer matriciamento nas UBS né, para os profissionais da ponta [...] 

(Gestor 1) 

[...]  a característica da Central também de ter poucas unidades né, e isso facilita 

bastante a gente chegar até todos os profissionais né [...] (Gestor 1) 

[...]  a possibilidade da gente ter os profissionais do NASF e melhorar a interação, 

fazer mais interconsultas né e discutir esses casos, a gente agora tá com educador 

físico residente dentro do nosso NASF, então tem que utilizar isso para criar um fluxo 

mesmo né de grupo [...] (Gestor 2) 

[...]  Como potencialidade eu acho que é a própria necessidade do paciente e a 

capacidade da Secretaria tem de capacitar os profissionais e matriciar né, eu acho que 

o matriciamento é uma potencialidade que pode ser uma ferramenta né que pode ser 

usada [...] (Gestor 3) 

[...] a gerência atual de lá é muito aberta e disposta né a fazer esse contato com a 

atenção primária, eu já presenciei uma devolução digamos assim de um paciente que 

fez acompanhamento no CEDOH por 2 anos...mas então foi passado todo o caso, o 

que foi feito, dieta, alimentação, medicamento e tal ...foi muito interessante sabe? e 

eu acho que o que a gente teria que fazer é fomentar mais isso, tanto o caminho da ida 

né, da definição do paciente para o Cedoh como o retorno, acho que foi muito 

interessante [...] (Gestor 4) 

[...]  Então a fortaleza seria isso, ter o CEDOH aqui né, ser referência nossa aqui 

presente disposto a fazer esse matriciamento quando for necessário, a dar um parecer 

quando houver necessidade [...] (Gestor 4) 

Por fim, os gestores da APS citaram como dificuldades na implantação da ação, a pouca 

experiência e a falta de formação das equipes da eSF, considerando o contexto vivenciado no 

estabelecimento do Converte em 2017, o que causou resistência dos profissionais em adotar o 
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modelo de eSF, além do redimensionamento de profissionais, a falta do matriciamento, a 

suspensão das atividades coletivas em decorrência da pandemia, a falta de ações de educação 

permanente, a falta do acolhimento qualificado, a falta de estrutura, incluindo insumos, recursos 

humanos, equipamentos, conforme corroborado pelas falas abaixo: 

[...]  aqui na Central a maioria né das Unidades Básicas eram formadas por equipes 

tradicionais, médicos especialistas, sendo mais fragmentadas né, cada um na sua 

especialidade, e não tinha essa visão do todo que a estratégia de saúde da família tem, 

e a Central ainda tem muito resquício disso, porque é uma coisa recente a implantação 

da estratégia de saúde da família na Região Central e a criação das equipes, e a maioria 

dos profissionais dessas equipes não tiveram essa formação de base de estratégia 

saúde da família [...] (Gestor 1) 

[...]  Os médicos da Central que aceitaram ser convertidos é porque não queriam sair 

do seu local de trabalho, não sair da sua zona de conforto né, então eles converteram 

mas eles não aceitam o funcionamento da estratégia né, então é difícil, muito 

complicado [...] (Gestor 1) 

[...]  Dificuldade eu acho que é a questão da distribuição dos profissionais de saúde 

nutricionistas, porque, por exemplo, na minha UBS eu tenho duas nutricionistas, uma 

que trabalha no modelo NASF, e outra que trabalha no modelo anômalo, não NASF, 

que não acredita no modelo NASF, que quer só fazer o atendimento e fazer a 

prescrição de dieta, então assim é mais difícil de trabalhar nessa lógica [...] (Gestor 2) 

[...]   acho que a gente precisa é usar também os profissionais do NASF e melhorar a 

interação, fazer mais interconsultas né e discutir esses casos, a gente agora tá com 

educador físico residente dentro do nosso NASF, então tem que utilizar isso para criar 

um fluxo mesmo né de grupo [...] (Gestor 2) 

[...]  enfim até pedi agora no Sei para ver se eles me autorizam a voltar as atividades 

coletivas, porque a gente tá sentindo muita falta [...] (Gestor 2) 

[...]  a questão dos médicos eu acho, os enfermeiros eu acho que nem se fala, os 

médicos que ainda vem do converte ainda precisam ter um olhar mais ampliado, 

enfermeiro mais ainda porque o enfermeiro não passou pelo converte e quase sempre 

tem um olhar muito focado para aquelas caixinhas né, saúde da mulher, saúde de não 

sei o que lá,... então a gente precisaria talvez de pensar em educação contínuada, 

inclusive uma educação permanente também [...] (Gestor 2) 

[...]  a questão do acolhimento, podia ser uma escuta qualificada né daquele paciente, 

que tem obesidade, sobrepeso e tudo mais, fazer as medições, porque às vezes deixar 

isso pra ser feito só dentro do consultório dificulta...”. (Gestor 2) 

[...]  tem a parte de insumos, falta de balanças, falta de pessoal né, do rh em quantidade 

necessária, então aqui por exemplo nós não recebemos balança já tem algum tempo, 

aparelho de pressão, então assim tá tudo muito sucateado né [...](Gestor 3) 

No âmbito da atenção secundária, a gestora entrevistada considera que a Linha de 

Cuidado não é prioridade para a gestão e dos seis profissionais, dois consideram não ser 

prioridade, dois afirmam ser uma prioridade e outro afirma que, na sua percepção, é uma 

prioridade somente para a equipe que atua no CEDOH, conforme falas abaixo: 

[...]  eu percebo que a gestão precisa estar focando mais forças e atenção na 

manutenção das capacitações para que haja um cuidado maior em relação aos 

atendimentos dos pacientes na atenção primária e também em relação à visão dos 
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servidores no acolhimento e tratamento desse paciente com obesidade na atenção 

primária à saúde [...] (Gestor 1) 

[...] bom eu acho que não é uma prioridade, apesar do movimento que teve de serem 

feitas várias oficinas, mas ainda existe uma falha assim do meu ponto de vista 

principalmente em relação à comunicação entre as redes de atenção [...] (Profissional 

1) 

[...]   com certeza é uma prioridade por ser a obesidade uma doença com índices 

crescentes de prevalência de obesidade [...] (Profissional 2) 

[...] Atualmente sim, é uma prioridade, isso começou a acontecer tem uns 3 anos a 

implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade. Antes disso não, não 

era uma prioridade, era mais outras doenças crônicas como diabetes e hipertensão, a 

obesidade não era vista como um problema de saúde pública né [...] (Profissional 3) 

[...]  Eu vejo que a Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade é mais prioridade no 

CEDOH desde quando eu cheguei lá e então passei a conhecer e me integrar como 

profissional [...] (Profissional 2) 

Na percepção dos entrevistados na atenção secundária, os entraves na implantação da 

Linha de Cuidado encontram efeito na falta de vínculo e diagnóstico da obesidade pela APS, 

no número reduzido de agentes comunitários de saúde, na falta da estratificação de risco dos 

pacientes obesos pela APS, na falta de marcação de consultas para a cirurgia bariátrica pelo 

sistema de regulação, na suspensão das cirurgias bariátricas em decorrência da pandemia, na 

resistência dos profissionais da APS para conhecer o tratamento da obesidade, na sobrecarga 

da APS no contexto da pandemia, na falta de preparador físico vinculado à saúde e à educação, 

na estrutura física insuficiente, na dificuldade de integração dos sistemas de informação (e-SUS 

e trakcare), na demanda de pacientes oriundos de outras Regiões de Saúde, aumentando a 

sobrecarga de trabalho, entre outros. 

[...]  uma grande questão que eu vejo é exatamente esse olhar da atenção primária né, 

em reconhecer e abordar o paciente com sobrepeso e obesidade...é necessário que a 

atenção primária reconheça e saiba qual é a sua população para que a gente possa na 

atenção secundária receber de forma correta os pacientes né [...] (Gestor1) 

[...]  a gente sabe que os agentes de saúde na Região Central são em número muito 

reduzidos, então a gestão precisa também ter esse olhar para com a atenção primária, 

aumentar o número de agentes para que seja feito esse mapeamento, para que a 

população seja conhecida e diante disso essa população possa ser estratificada de 

forma correta [...] (Gestor1) 

[...]  a atenção terciária que seria a equipe da cirurgia bariátrica também precisa se 

organizar melhor, inclusive no sentido de estabelecer a marcação de consultas pelo 

sistema de regulação [...] (Profissional 1) 

[...]  as cirurgias também precisam voltar a acontecer né, a gente sabe que com a 

pandemia isso tudo foi deixado um pouco de lado né, em função de outras prioridades 

[...] (Profissional1) 

[...]  aqui a gente uma relutância especialmente em relação aos profissionais da saúde 

primária em conhecer o tratamento da obesidade, acho que isso é um grande entrave, 

[...] apesar de ter feito a capacitação do entendimento melhor da obesidade, na vida 



71 

 

real isto não está acontecendo, a gente não tá conseguindo que os clínicos continuem 

o tratamento que está sendo feito aqui no CEDOH [...] (Profissional 2) 

[...]  tem um agravante que eu acho que nesse momento também fica um pouco difícil 

da gente avaliar pelo contexto de pandemia que a gente vive, isto é uma realidade, 

então a gente tem uma sobrecarga muito grande da atenção primária neste momento 

do contexto da pandemia [...] (Profissional 2) 

[...] uma equipe que tenha preparador físico, esse é um entrave porque a gente não 

tem preparador físico vinculado à saúde e educação [...] (Profissional 2) 

[...] os centros que cuidam de obesidade muitas vezes são distantes do local de 

moradia do paciente, então ele tem que se deslocar muitas vezes no transporte público, 

e os transportes públicos não são adequados, os assentos, a roleta, a porta, quando 

chega nos centros de saúde não há assentos adequados né ou banheiros adequados... 

uma fita métrica adequada, bioimpedância [...] (Profissional 3) 

[...] adequação dos espaços físicos, como ter cadeiras satisfatórias adequadas para o 

peso dos pacientes, maca para avaliação...dificuldade de acesso a exames de algumas 

especialidades como da cardiologia...poucos profissionais da fisioterapia para lidarem 

com o paciente obeso [...] (Profissional 5) 

[...] outro entrave é em relação ao sistema que a gente tem acesso ao trakcare e a gente 

não sabe o que foi feito lá no centro de saúde [...] (Profissional 4) 

[...] a gente recebe muitos pacientes de outras regionais que não tem esse tratamento 

nessas regionais, então não tem o endocrinologista, não tem uma equipe da LCO bem 

formada então a demanda no CEDOH é muito grande vinda de outras regionais [...] 

(Profissional 4) 

[...] como entraves eu vejo a continuidade da linha de cuidado do sobrepeso e 

obesidade, por exemplo de a atenção primaria à saúde atuar como a ordenadora da 

rede, referenciar para a atenção secundária [...] (Profissional 5) 

[...]  eu acredito que seja essa comunicação entre as linhas assim, a unidade básica de 

saúde, a secundária e a terciária, eu vejo essa dificuldade dessa comunicação, tanto de 

respeitar os critérios para encaminhamento né como a própria estrutura [...] 

(Profissional 6) 

Como potencialidades os entrevistados da atenção secundária elencaram o número de 

endocrinologistas, a existência do CEDOH na Região Central com equipe multiprofissional, a 

planificação iniciada na Região Central, o resultado positivo que a perda de peso gera nas outras 

comorbidades, a existência do HRAN como referência para a cirurgia bariátrica, a realização 

de oficinas online no contexto da pandemia aumentando a participação dos pacientes, a 

efetividade do tratamento na atenção secundária, como os fragmentos abaixo comprovam: 

[...]  eu acho que aqui na Central nós temos um grande número de endocrinologistas, 

nós  temos o CEDOH, que foi uma conquista, ele é um serviço que tem uma equipe 

mais completa né [...] (Gestor1) 

[...] com o movimento da planificação, eu acho que vai trazer muito essa oportunidade 

de estarmos mais próximos...de uma forma que os profissionais se comuniquem bem, 

para que esse paciente possa ir e vir na linha de uma forma onde todos estejam 

alinhados e sabendo do caso de cada indivíduo [...] (Profissional 1) 
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[...] potencialidade eu vejo o resultado que a perda de peso gera nas outras 

comorbidades, então a alteração dos bioquímicos, o controle melhor da pressão, da 

glicemia, da função hepática, das dislipidemias, então esse resultado é um grande 

motivador para o incentivo do tratamento do sobrepeso e da obesidade que impacta 

diretamente na saúde pública [...] (Profissional 3) 

[...]  agora aqui na Região Central a gente tem a facilidade de ter aqui perto de nós um 

hospital de referência para tratamento cirúrgico da obesidade, o HRAN [...] 

(Profissional 3) 

[...] o potencial que a gente encontrou nesse contexto da pandemia foi exatamente a 

gente conseguir fazer muitas das oficinas online [...] facilitando para o paciente que 

não precisa se deslocar [...] (Profissional 4) 

[...]  resultado que a gente já consegue medir com bioimpedância, com a perda de peso 

com o IMC reduzindo, com o retorno que eles tem, os formulários que a gente 

consegue aplicar de mudança de hábito, formulário de prontidão de estágio de 

mudanças [...] (Profissional 4) 

Na linha das dificuldades percebidas para a implantação da Linha de Cuidado, foram 

apontadas pelos entrevistados a dificuldade de comunicação entre a APS e a atenção secundária, 

o atendimento do CEDOH regulado no Panorama 3, que abarca usuários de todo o DF, 

dificultando a assiduidade nas consultas, a suspensão da cirurgia bariátrica, o aspecto crônico 

da obesidade, como uma doença complexa e com causas multifatoriais, a integração 

intersetorial com outros órgãos, como por exemplo, com a educação, além da falta de drogas 

efetivas para o tratamento da obesidade no mercado. Tais dificuldades estão representadas nas 

falas abaixo: 

[...]  e o entrave que eu acho, eu percebo ainda uma certa resistência aqui na nossa 

Região Central em relação a essa aproximação entre a atenção primária e a secundária 

[...] (Gestor 1) 

[...] nós pactuamos vaga pelo sistema de regulação então nós recebemos pacientes de 

diferentes regiões do DF, então as vezes um paciente que mora numa região mais 

distante tem mais dificuldade de comparecer à todas as consultas aqui na Região 

Central [...] (Gestor 1) 

[...] questão da cirurgia bariátrica como um entrave porque os cirurgiões estão tendo 

dificuldade de operar, então os pacientes ficam muito tempo na fila para a cirurgia 

bariátrica então muitas vezes esse paciente consegue perder peso, consegue chegar na 

meta que é estabelecida para que ele seja operado de forma mais pura e como a 

cirurgia não acontece ele volta a ganhar peso [...] (Gestor 1) 

[...] deficiência própria do sistema de saúde para gente tentar priorizar a demanda da 

obesidade, porque já tem tantas outras demandas, então como a obesidade repercute 

muitas vezes mais a longo prazo né ...eu acho até pelo próprio tratamento da obesidade 

ser de uma certa forma exigente demais ...então isso já vem atrelado a questão 

econômica, social, né [...] (Profissional 2) 

[...]  atrelar a educação, atrelar a política de como você vai fornecer uma melhor 

alimentação a esses pacientes, como esses pacientes vão ter acesso às melhores 

escolhas alimentares, como que culturalmente a gente pode reverter essa cultura do 

comer, do sedentarismo [...] (Profissional 2) 
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[...] como a gente não tem uma droga hoje efetiva, tem até drogas efetivas mas o custo 

é muito oneroso , então a gente não consegue ter um resultado, então talvez isso seja 

uma situação que pra quem não tem muita experiência no lidar com o paciente com 

obesidade seja um desafio muito grande, isto talvez seja muito desanimador [...] 

(Profissional 2) 

Na atenção hospitalar, três profissionais entrevistados, consideraram que a Linha de 

Cuidado não é prioridade para a gestão e quatro afirmaram ser uma prioridade, conforme falas 

abaixo: 

[...] então a minha resposta é categoricamente não, não consegue dar vazão suficiente 

para esses pacientes [...] (Profissional 1) 

[...] ah nesses 10 anos que eu estou aqui eu discordo que seja uma prioridade visto que 

assim, a gente vendo o cenário que a cada dia a obesidade sendo uma constante e o 

aumento do número de pessoas com sobrepeso e obesidade não é dado o devido 

cuidado, a devida assistência [...] (Profissional 2) 

[...] não, eu acredito que deveria ser uma prioridade, mas eu acredito que as políticas 

públicas ainda deixam muito a desejar nesse sentido de contemplar essa população 

[...] (Profissional 3) 

[...] mas sim, eu percebo que existe um interesse da gestão em que essas coisas fiquem 

organizadas e dentro dos panoramas de controle pela própria Secretaria de Saúde [...] 

(Profissional 4) 

[...]  sim, é uma grande prioridade porque ela não vem sozinha né, a obesidade ela 

sempre vem ligada à outras doenças como hipertensão, diabetes né, dislipidemia, e 

até câncer né, ...eu acho que é uma prioridade, o cenário vem mudando né, graças a 

Deus cada vez mais, principalmente na Secretaria de Saúde, eu acho que isso é a nossa 

área de interesse né, ela vem mudando e cada vez mais tem se dado a prioridade disso  

[...] (Profissional 5) 

[...]  mas assim eu sei que é um investimento que tem sido feito, desde 2017 estão 

sendo feitos cursos para vários profissionais de várias áreas, eu acho que o projeto foi 

muito bom [...] (Profissional 6) 

[...] é eu acredito que sim né, porque eu vejo todo o engajamento com relação à todas 

às áreas né em criar um fluxo adequado de atendimento à esses pacientes começando 

lá pela atenção básica vindo até a terciária né que no caso seria a cirurgia bariátrica 

[...] (Profissional 7) 

O conjunto dos profissionais entrevistados da atenção hospitalar sinalizaram como 

entraves na implantação da Linha de Cuidado, a falta de política pública para a prevenção e 

tratamento da patologia obesidade, a demora na aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes para a realização da cirurgia bariátrica, a falta de manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos, o acesso difícil do paciente ao serviço, a falta de clareza do fluxo 

pelos profissionais da rede, a falta de estrutura (recursos humanos, cadeiras e salas apropriadas), 

a falta de exames especializados, a dificuldade de acesso aos especialistas, tais como 

cardiologista, pneumologista, gastrologista, psiquiatra, a demora para a realização da cirurgia, 
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a contrarreferência, e a atenção hospitalar por vezes assumindo as atribuições de  outros níveis 

de atenção. Tais percepções podem ser evidenciadas nas falas abaixo: 

[...] nós temos políticas públicas para a prevenção do câncer de mama, e não da 

obesidade que é o principal fator de risco na mulher para desenvolvimento do câncer 

de mama [...] (Profissional 1) 

[...] os maiores entraves são relacionados aos materiais usados nas cirurgias, materiais 

permanentes que são comprados com muita demora e não sofrem manutenção 

contínua e substituição à medida que eles vão perdendo a sua condição de uso [...] 

(Profissional 2) 

[...] então eu acho que o acesso do paciente não é fácil...por exemplo o paciente que é 

cirúrgico né, ele já teria que ter passado por toda essa linha, quando por algum motivo 

o paciente chega em mim ainda não tendo uma indicação formal, eu acho que esse 

caminho ainda é um pouquinho tortuoso sabe [...] (Profissional 3) 

[...] o que eu observo no meu dia a dia é que este caminho ainda não tá claro para 

todos os profissionais, e às vezes o paciente fica igual uma bolinha de pingue pongue, 

ele vai pra lá e manda ele pra cá, e acaba que ele já chega pra mim muito doente, 

chega descompensado [...] (Profissional 3) 

[...] precisa de laudo do psicólogo para fazer a cirurgia e com relação a psicólogo eu 

acho que também está com poucos profissionais para atender a demanda, que é uma 

demanda muito grande...então eu acho que o principal entrave é a falta de 

profissionais para poder atender a demanda [...] (Profissional 4) 

[...] a carência de profissionais para uma demanda enorme de atendimento, esse é um 

dos maiores entraves, falta de estrutura física, a gente atende pacientes sem cadeiras 

apropriadas...sem espaço apropriado, com salas apropriadas [...] (Profissional 5) 

[...] tem que fazer o exame da polissonografia e muitas vezes assim tem paciente que 

consegue fazer particular, demora bastante tempo para fazer o exame né, então eu 

acho que é principalmente falta de alguns exames especializados que o paciente tem 

que fazer [...] (Profissional 5) 

[...] ele tem que ter o risco cirúrgico, então às vezes ele não consegue marcar também 

com o cardiologista, então pra mim eu acho que é mais isso da falta de vagas dos 

diversos profissionais que ele tem que ter o laudo [...] (Profissional 6) 

[...] o que demora ainda muito é a realização da cirurgia, o processo de concretização 

da cirurgia em si, então o paciente tem ficado assim anos às vezes na fila esperando 

pelo procedimento cirúrgico [...] (Profissional 6) 

[...] nós somos o único serviço de referência da cirurgia bariátrica no SUS, eu atendo 

pacientes de todo Distrito Federal e assim... a gente não consegue fazer a 

contrarreferência, por exemplo, muitas vezes o paciente vem e ele nunca passou por 

um atendimento psicológico em nenhuma destas instâncias anteriores, e ao fazer a 

devolução para o nível de referência desse paciente ele não recebe o atendimento [...] 

(Profissional 7) 

[...] porém o paciente fica comigo aqui fazendo a parte da prevenção, né do 

atendimento em si que deveria ser feito no nível primário e secundário...então hoje eu 

abarco o atendimento a nível primário, secundário e terciário [...] (Profissional 7) 

Como potencialidades os entrevistados citaram a equipe de excelência do HRAN no 

tratamento da obesidade, o comprometimento das áreas envolvidas na Linha de Cuidado, a 
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existência de equipe multiprofissional, a existência do CEDOH como referência para a atenção 

secundária, conforme opiniões expressas abaixo: 

[...] o DF já tem uma experiência e uma equipe de excelência no tratamento da 

obesidade, seja tratamento clínico ou cirúrgico...acho que o grande objetivo é formar 

ilhas de excelência em várias regionais, levando essa experiência que foi muito 

positiva no HRAN levando para as outras regionais [...] (Profissional 1) 

[...] a equipe é uma equipe que conhece, que tem muita experiência com a obesidade, 

é uma equipe que já tá muito tempo aqui, que recebeu treinamento e que já trabalha 

muito tempo nessa área [...] (Profissional 2) 

[...] eu acho que as pessoas estão dispostas, as pessoas que estão nas coordenações de 

cada área se mostram cada vez mais dispostas a implantação e resolver cada item 

separadamente [...] (Profissional 2) 

[...] o multiprofissionalismo, eu acho que é muito bom a obesidade estar sendo tratada 

dessa forma com o aspecto da vários profissionais tratando junto né, a equipe [...] 

(Profissional 3) 

Por fim, as dificuldades listadas pelos entrevistados no âmbito da atenção hospitalar 

incluíram o fato da centralidade do tratamento da obesidade em centros de referência, a saber 

o CEDOH e o HRAN, a carência de recursos humanos, a dificuldade de acesso do paciente ao 

profissional especializado, a falta de comunicação entre os profissionais especializados, a falta 

de um protocolo único, a centralidade da Linha de Cuidado nos profissionais que lidam com a 

obesidade, a demora na realização dos exames e na obtenção do laudo, a falta de anestesistas e 

de salas de cirurgias, a falta de estrutura física adequada e a suspensão das cirurgias bariátricas. 

Os fragmentos abaixo confirmam tais recortes: 

[...] a gente deveria ter uma atenção especial com o obeso e um cuidado disseminado 

em todas as regionais, em todos os bairros e em todos os municípios, enfim em todas 

as cidades satélites [...] (Profissional 1) 

[...] falta de número de profissionais adequado em função da demanda porque tem 

bons profissionais atendendo, mas são poucos, então se fosse levantar filas de espera 

relacionadas ao atendimento ou agendamento de cirurgias, nitidamente sabemos que 

nós não temos o número de profissional por habitante necessário [...] (Profissional 1) 

[...] eu acho que um acesso maior dos pacientes às especialidades afins quando 

precisam desse suporte né, endocrinologista, cardiologista, pneumologista, psicólogo, 

esses pacientes realmente tem um acesso dificultoso [...] (Profissional 2) 

[...] é em relação a implantação mesmo de todos esses fatores estarem conectados ...de 

todas as pessoas que fazem parte deste cuidado, porque cada um resolve o seu nicho 

de atendimento, mas a conversa entre estes setores ainda é deficiente [...] (Profissional 

3) 

[...] um protocolo único, um direcionamento único em que você pega o paciente em 

qualquer fase você possa identificar a fase que ele esta e dar andamento dali pra frente 

[...] (Profissional 3) 
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[...] a linha está concentrada em profissionais que lidam diretamente com a obesidade, 

eu acho que a linha de cuidado é para todo profissional de saúde, não é para o 

profissional que lida especificamente com a obesidade [...] (Profissional 3) 

[...] muitas vezes os pacientes demoram para conseguir as consultas, demora para 

fazer os exames, e demora para conseguir o laudo, e ai isso é uma coisa que muitas 

vezes os pacientes desistem da fazer a cirurgia[...] (Profissional 4) 

[...] ou então não tem anestesista ou as vezes não tem sala de cirurgia e ai são coisas 

que acabam demorando um pouco para fazer a cirurgia e isso desmotiva o paciente 

[...] (Profissional 4) 

[...] e o sistema de saúde não está preparado, tanto assim em termos de recursos 

materiais, cadeiras e mobiliários, por exemplo, macas...não tem aparelho de medição 

de pressão que caiba no braço dele, né, a balança a gente tem uma no nosso setor que 

assim tem um determinado peso que ela suporta, depois ela não monitora mais, ...não 

tem a balança na maca e assim cadeira de rodas com a capacidade [...] (Profissional 

6) 

[...] porque com a pandemia inclusive as cirurgias eletivas elas foram suspensas, então 

não está havendo cirurgia bariátrica e antes disso também já não estava acontecendo 

né, por uma dificuldade de compra de material [...] (Profissional 7) 

Abaixo segue a síntese dos entraves, dificuldades e potencialidades levantadas pelos 

profissionais e gestores para a efetiva implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade. 
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Quadro 18 - Principais entraves, dificuldades e potencialidades levantadas pelos profissionais e gestores. 
Entraves  Dificuldades  Potencialidades 

•Falta da formação de todos os profissionais da 

assistência na LC; 

•Dificuldade da integração das equipes de eSF e NASF; 

•Dificuldade no vínculo e diagnóstico do 

sobrepeso/obesidade pela APS; 

•Número expressivo de profissionais sem formação em 

MFC; 

•Número reduzido de agentes comunitários de saúde; 

•Falta de estratificação de risco dos pacientes obesos pela 

APS; 

•Resistência dos profissionais da APS em conhecer o 

tratamento da obesidade; 

•Sobrecarga da APS na pandemia; 

•Falta de preparador físico vinculado à saúde; 

•Estrutura física insuficiente; 

•Dificuldade de integração dos sistemas de informação 

(e-SUS e trakcare); 

•Demanda de pacientes oriundos de outras Regiões de 

Saúde; 

•Falta de política pública para a prevenção e tratamento 

da obesidade; 

•Suspensão da cirurgia bariátrica na pandemia; 

•Demora para realização da cirurgia bariátrica; 

•Demora na aquisição de equipamentos/materiais para 

cirurgia bariátrica; 

•Falta de manutenção preventiva/corretiva dos 

equipamentos; 

•Acesso difícil do paciente ao serviço de cirurgia 

bariátrica; 

•Falta de clareza dos profissionais em relação ao fluxo; 

•Falta de exames especializados; 

•Dificuldade de acesso aos especialistas; 

•Dificuldade para contrarreferência do hospital para 

primária ou secundária; 

•Pouca experiência e a falta de formação das equipes da eSF; 

•Resistência dos profissionais da APS em adotar o modelo 

de eSF; 

•Falta de redimensionamento de profissionais; 

•Falta do matriciamento; 

•Suspensão das atividades coletivas em decorrência da 

pandemia; 

•Falta de ações de educação permanente; 

•Falta do acolhimento qualificado; 

•Falta de estrutura, incluindo insumos, recursos humanos, 

equipamentos; 

•Dificuldade de comunicação entre a APS e a atenção 

secundária; 

•Atendimento do CEDOH regulado no Panorama 3; 

•Suspensão da cirurgia bariátrica; 

•Aspecto crônico da obesidade, como uma doença complexa 

e com causas multifatoriais; 

•Integração intersetorial com outros órgãos, como por 

exemplo, com a educação; 

•Falta de drogas efetivas para o tratamento da obesidade no 

mercado; 

•Centralidade do tratamento da obesidade em centros de 

referência, como CEDOH e HRAN; 

•Carência de recursos humanos; 

•Dificuldade de acesso do paciente ao profissional 

especializado; 

•Falta de comunicação entre os profissionais especializados; 

•Falta de um protocolo único; 

•Centralidade da Linha de Cuidado nos profissionais que 

lidam com a obesidade; 

•Demora na realização dos exames e na obtenção do laudo; 

•Falta de anestesistas e de salas de cirurgias; 

•Existência do CEDOH na Região Central com 

equipe multiprofissional; 

•Número reduzido de UBS na Região de Saúde; 

•Presença de NASF; 

•Capacidade da SES para capacitar os profissionais; 

•Matriciamento para a atuação dos profissionais que 

atuam no CEDOH; 

•Número de endocrinologistas no CEDOH; 

•Planificação iniciada na Região Central; 

•Resultado positivo que a perda de peso gera nas 

outras comorbidades; 

•Existência do HRAN como referência para a 

cirurgia bariátrica; 

•Realização de oficinas online no contexto da 

pandemia aumentando a participação dos pacientes; 

•Efetividade do tratamento na atenção secundária; 

•Equipe de excelência do HRAN no tratamento da 

obesidade; 

•Comprometimento das áreas envolvidas na Linha 

de Cuidado; 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 19- Relação do Modelo Lógico com as dificuldades e potencialidades na APS. 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

MODELO LÓGICO (Estrutura) Dificuldades Potencialidades 

 

•Estrutura física; 

 

•Recursos humanos capacitados; 

 

•Recursos técnicos e materiais; 

 

•Equipamentos; 

 

•Número reduzido de agentes comunitários de 

saúde; 

 

•Falta da formação de todos os profissionais 

da assistência na LC; 

 

•Número expressivo de profissionais sem 

formação em MFC; 

 

•Pouca experiência e a falta de formação das 

equipes da eSF; 

 

•Resistência dos profissionais da APS em 

adotar o modelo de eSF; 

 

•Falta de ações de educação permanente; 

 

•Falta de estrutura, incluindo insumos, recursos 

humanos, equipamentos; 

 

•Sobrecarga da APS na pandemia; 

 

•Número reduzido de UBS na Região de Saúde; 

 

•Capacidade da SES para capacitar os profissionais; 

 

 

MODELO LÓGICO (Atividades) Dificuldades Potencialidades 
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• Realizar busca ativa dos usuários 

com sobrepeso/obesidade; 

 

•Acolher e cadastrar os usuários com 

sobrepeso/obesidade; 

 

•Realizar a estratificação de risco 

para o cuidado do sobrepeso e da 

obesidade; 

 

•Notificar os casos de sobrepeso e 

obesidade no eSUS-AB; 

 

•Detectar precocemente o 

sobrepeso/obesidade; 

 

•Realizar consultas 

multiprofissionais; 

 

•Realizar grupos de hábitos de vida 

saudáveis e Práticas Integrativas em 

Saúde (PIS); 

 

•Orientar os pacientes quanto ao 

autocuidado e promoção de hábitos 

de vida saudáveis; 

 

•Realizar apoio matricial (NASF) às 

Equipes de Estratégia de Saúde da 

Família; 

 

•Encaminhar para a atenção 

secundária os pacientes com 

indicação clínica; 

 

•Dificuldade da integração das equipes de eSF 

e NASF; 

 

•Dificuldade no vínculo e diagnóstico do 

sobrepeso/obesidade pela APS; 

 

•Falta do acolhimento qualificado; 

 

•Falta do matriciamento; 

 

•Suspensão das atividades coletivas em 

decorrência da pandemia; 

 

•Falta de estratificação de risco dos pacientes 

obesos pela APS; 

 

•Dificuldade de comunicação entre a APS e a 

atenção secundária; 

 

•Matriciamento para a atuação dos profissionais que atuam no 

CEDOH; 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 20 - Relação do Modelo Lógico com o GI e dificuldades e potencialidades na Atenção Secundária. 
ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

MODELO 

LÓGICO 
GI ESTRUTURA (80%) Dificuldades Potencialidades 

ESTRUTURA 

 

•Estrutura física; 

 

•Recursos humanos 

capacitados; 

 

•Recursos técnicos e 

materiais; 

 

•Equipamentos; 

INDICADORES POSITIVOS 

 

•Existência de local adequado para 

realização das atividades 

educativas/grupais; 

 

•Existência de prontuário médico 

eletrônico para cadastro do usuário 

com sobrepeso/obesidade; 

 

•Existência de Caderneta do Obeso; 

 

•Número de grupos terapêuticos 

para assistência ao usuário com 

sobrepeso/obesidade; 

 

• Protocolo da atenção especializada 

para acompanhamento e tratamento 

da obesidade; 

INDICADORES 

NEGATIVOS 

 

•Número de consultórios; 

 

•Número e tipo de 

equipamentos; 

 

•Número de profissionais; 

 

•Percentual de profissionais que 

receberam capacitação para 

atenção ao paciente com 

sobrepeso/obesidade; 

 

•Estrutura física insuficiente; 

 

•Dificuldade de integração dos 

sistemas de informação (e-SUS e 

trakcare); 

 

•Atendimento do CEDOH 

regulado no Panorama 3; 

 

 

•Número de endocrinologistas no 

CEDOH; 

 

•Existência do CEDOH na Região 

Central com equipe 

multiprofissional; 

 

•Resultado positivo que a perda de 

peso gera nas outras comorbidades; 

 

ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

MODELO LÓGICO GI PROCESSO (50%) Dificuldades Potencialidades 
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ATIVIDADES 
 

•Prestar assistência 

multiprofissional aos 

indivíduos adultos 

com sobrepeso e 

obesidade, de acordo 

com as estratificações 

de risco e as diretrizes 

clínicas estabelecidas; 

 

•Realizar abordagem 

educativa sobre 

obesidade (incluindo o 

autocuidado apoiado); 

 

•Prestar apoio 

matricial às equipes da 

Atenção Primária; 

 

•Realizar 

contrareferência dos 

pacientes que tiveram 

alta para a atenção 

primária; 

 

•Encaminhar os 

pacientes para o nível 

de atenção hospitalar 

aos casos indicados; 

INDICADORES POSITIVOS 

 

•Percentual de pacientes que são 

referenciados/contrarreferenciados 

para outros níveis de atenção 

quando necessário (Atenção 

Secundária); 

 

 

INDICADORES 

NEGATIVOS 

 

•Consulta multiprofissional 

completa na frequência 

adequada realizada; 

 

•Grupos participativos 

realizados; 

 

•Número de profissionais da 

atenção secundária que realizam 

apoio matricial às eSF (Equipe 

de Estratégia de Saúde da 

Família); 

 

 

•Demanda de pacientes oriundos 

de outras Regiões de Saúde; 

 

•Falta do matriciamento; 

 

•Dificuldade de comunicação 

entre a APS e a atenção 

secundária; 

 

•Aspecto crônico da obesidade, 

como uma doença complexa e 

com causas multifatoriais; 

 

•Integração intersetorial com 

outros órgãos, como por 

exemplo, com a educação; 

 

•Falta de drogas efetivas para o 

tratamento da obesidade no 

mercado; 

 

 

•Matriciamento para a atuação dos 

profissionais que atuam no CEDOH; 

 

•Realização de oficinas online no 

contexto da pandemia aumentando a 

participação dos pacientes; 

 

•Efetividade do tratamento na 

atenção secundária; 
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Quadro 21 - Relação do Modelo Lógico com o GI e dificuldades e potencialidades na Atenção Hospitalar. 
ATENÇÃO HOSPITALAR 

MODELO LÓGICO  GI ESTRUTURA (57,14%) Dificuldades Potencialidades 

ESTRUTURA 

 

•Estrutura física; 

 

•Recursos humanos capacitados; 

 

•Recursos técnicos e materiais; 

 

•Equipamentos; 

INDICADORES 

POSITIVOS 

 

•Existência de 

prontuário médico 

eletrônico para 

cadastro do usuário 

com 

sobrepeso/obesidade; 

 

• Protocolo da 

atenção 

especializada para 

acompanhamento e 

tratamento da 

obesidade; 

 

INDICADORES 

NEGATIVOS 

 

•Número e tipo de 

equipamentos; 

 

•Existência de leitos 

que atendem ≥70% 

da demanda; 

 

•Número de 

profissionais; 

 

•Percentual de 

profissionais que 

receberam 

capacitação para 

atenção ao paciente 

com 

sobrepeso/obesidade; 

 

•Falta de política pública para a 

prevenção e tratamento da obesidade; 

 

•Demora na aquisição de 

equipamentos/materiais para cirurgia 

bariátrica; 

 

•Falta de manutenção 

preventiva/corretiva dos 

equipamentos; 

 

•Falta de estrutura (recursos humanos, 

cadeiras e salas apropriadas); 

 

•Falta de exames especializados; 

 

•Centralidade do tratamento da 

obesidade em centros de referência, 

como CEDOH e HRAN; 

 

•Carência de recursos humanos; 

 

•Falta de um protocolo único; 

 

•Falta de anestesistas e de salas de 

cirurgias; 

 

 

•Existência do HRAN como referência para 

a cirurgia bariátrica; 

 

•Equipe de excelência do HRAN no 

tratamento da obesidade; 

 

•Comprometimento das áreas envolvidas 

na Linha de Cuidado; 
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ATENÇÃO HOSPITALAR 

MODELO LÓGICO GI PROCESSO (15%) Dificuldades Potencialidades 

ATIVIDADES 
 

•Prestar assistência multiprofissional ao 

paciente; 

 

•Prestar assistência e o primeiro cuidado 

às urgências e emergências; 

 

•Realizar cirurgia bariátrica; 

 

•Internar paciente na cirurgia bariátrica 

até a alta; 

 

•Realizar contrareferência dos pacientes 

que tiveram alta para a atenção primária 

ou secundária; 

INDICADORES 

POSITIVOS 

 

 

•Não apresentou 

nenhum indicador em 

que houve a total 

convergência nas 

respostas dos 

profissionais que 

responderam ao 

questionário. 

INDICADORES 

NEGATIVOS 

 

•Consulta 

multiprofissional 

completa na 

frequência adequada 

realizada; 

 

•Percentual de 

pacientes com 

sobrepeso/obesidade 

que buscam o serviço 

e são consultados; 

 

•Percentual de 

pacientes com 

sobrepeso/obesidade 

que realizam cirurgias 

quando necessário; 

 

•Percentual de 

pacientes com 

sobrepeso/obesidade 

que se internam 

quando necessitam; 

 

•Percentual de 

pacientes que 

 

 

 

•Suspensão da cirurgia bariátrica 

na pandemia; 

 

•Acesso difícil do paciente ao 

serviço de cirurgia bariátrica; 

 

•Falta de clareza dos profissionais 

em relação ao fluxo; 

 

•Dificuldade de acesso aos 

especialistas; 

 

•Demora para realização da 

cirurgia bariátrica; 

 

•Dificuldade para 

contrarreferência do hospital para 

primária ou secundária; 

 

•Falta de comunicação entre os 

profissionais especializados; 

 

•Centralidade da Linha de 

Cuidado nos profissionais que 

lidam com a obesidade; 

 

•Demora na realização dos 

exames e na obtenção do laudo; 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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7.  DISCUSSÃO 

A organização dos resultados encontrados permite a análise e discussão no que se refere 

aos níveis de atenção descritos no modelo lógico da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade no Distrito Federal. 

Dessa forma, o presente capítulo apresenta os resultados no que trata do GI em cada 

nível de atenção, e os resultados relativos ao contexto e à influência deste contexto sobre o GI 

serão discutidos conjuntamente. 

7.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA 

A APS se configura como o ordenador da organização do SUS, sendo a principal porta 

de entrada do usuário ao sistema de saúde, e tem como atributos o primeiro contato; a 

longitudinalidade; a integralidade ou abrangência; a coordenação do cuidado; a centralidade na 

família; a orientação para a comunidade; e a competência cultural (STARFIELD B; SHI L; 

MACINKO, 2005). 

Neste sentido, a APS desempenha papel fundamental na atenção à saúde da população 

vinculada aos seus territórios de cobertura, com especial recorte para a eSF, que representa  um 

dos pilares do SUS para a organização deste nível de atenção (OLIVEIRA et al., 2020). 

Tais características representam desafio ainda maior, considerando os problemas 

adicionais vivenciados desde março de 2020, por conta da pandemia causada pelo novo 

coronavírus SARS-Cov-2, causador da COVID-19, que obrigaram todos os estados e 

municípios a procederem reorganizações nos serviços da APS para atender ao cenário de 

emergência e crise sanitária (CONASS; CONASEMS; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

A reorganização exigiu a compatibilização do funcionamento de diversos serviços 

essenciais que, se suspensos, trariam impactos deletérios na condição de saúde dos usuários, 

com consequente aumento da demanda por serviços de média e alta complexidade e de urgência 

e emergência, agravando a situação de calamidade causada pelo grande número de casos graves 

de COVID-19. 

Esse cenário epidemiológico explica o fato dos resultados apontarem que as atividades 

coletivas foram suspensas e a carteira de serviços da APS passou por adaptações, com a 

implementação de critérios de avaliação de risco clínico e vulnerabilidade para priorização dos 

atendimentos. As agendas médicas, de saúde bucal e de enfermagem foram reorganizadas para 
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garantir acesso a usuários a demandas programadas e espontâneas conforme a necessidade e o 

perfil local da demanda e os atendimentos programados passaram a ser agendados com horário 

marcado com vistas a reduzir o fluxo de pessoas nas UBS. 

Além disso, foi necessário readequar o fluxo interno do serviço, permitindo atender os 

usuários com sintomas respiratórios e com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, no 

modelo Fast-Track (Fluxo Rápido), além do estabelecimento do atendimento remoto, por meio 

de teleatendimento, teleorientação e telemonitoramento, modificando e intensificando a rotina 

de trabalho dos profissionais (SES/DF, 2020). 

As consequências da pandemia para a APS se intensificaram ainda mais a partir de 

janeiro de 2021, com o início da vacinação contra a COVID-19, inicialmente para os grupos 

prioritários e que progressivamente foram expandidas para todas as pessoas com 12 anos e 

mais, atingindo mais de 3 milhões de procedimentos vacinais até meados de setembro de 2021. 

A intensificação da rotina, a interrupção de férias e horários de descansos normatizados, o 

aumento das responsabilidades, os naturais receios diante dos riscos da pandemia levou muitos 

profissionais a quadros de esgotamento físico e mental, casos de COVID-19 entre outras 

condições de saúde, aumentando o absenteísmo e a sobrecarga de trabalho para as equipes, o 

que foi entendido como fator de justificativa para a não adesão dos profissionais da APS aos 

questionários da presente pesquisa. 

Posto isso, resta discutir os resultados obtidos da entrevista realizada com os gestores 

da APS no que dizem respeito aos entraves, dificuldades e potencialidades para a implantação 

da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade ainda que tais categorias de dados não estejam 

diretamente vinculados ao GI de implantação da Linha de Cuidado, uma vez que o GI derivou 

dos questionários. 

Assim, além da óbvia dificuldade descrita em razão da necessidade de suspensão das 

atividades coletivas, levando a menor adesão dos usuários às orientações de saúde, outros 

entraves recorrentes, na percepção da gestão, tratam da pouca experiência e da inabilidade das 

equipes que atuam na eSF para a atenção aos pacientes com sobrepeso/obesidade, sem 

considerar a sobrecarga de trabalho da APS na pandemia, o que também foi apontado como um 

entrave. 

As causas para as dificuldades apontadas com a atuação das equipes podem ser 

relacionadas a um conjunto de fatores, entre eles o fato de que muitos profissionais médicos 

alocados na APS não tem formação em Medicina de Família e Comunidade, aliado a realidade 

de que equipes de eSF da Região de Saúde Central são advindas do modelo tradicional da 

atenção básica, então conformadas por profissionais sem experiência em atenção primária, 
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facilitando a prestação de um cuidado fragmentado e distante das reais necessidades da 

população. 

Importante esclarecer que a mudança das equipes tradicionais para a eSF se deu no ano 

de 2017 com a publicação das Portarias nº 77 e nº 78, sendo que a primeira tratava da 

formulação administrativa trazendo as equipes de saúde da família (eSF), equipes de saúde 

bucal (eSB) e o NASF-AB como elementos para a organização central da APS. Diante da nova 

organização houve a necessidade de estabelecer regramentos para os profissionais de saúde que 

já trabalhavam na APS, mas não em eSF, para que pudessem migrar para as novas equipes, 

desde que cumprissem os requisitos estabelecidos para a conversão de modelo e mediante 

realização de processo simplificado de capacitação, e no caso dos médicos, realização de 

avaliação escrita, sendo que para os aprovados foi feita a mudança de especialidade para 

Medicina de Família e Comunidade para fins de prestação de serviços junto a SES/DF, ainda 

que sem alteração em seu registro junto com órgão de classe (CORRÊA et al., 2019). 

A proposta de conversão contou com a natural resistência aos processos de mudança, 

especialmente porque na época havia muito desconhecimento por parte dos profissionais, e até 

mesmo da população, sobre a eSF, então implantada de forma incipiente no DF. As falas dos 

gestores demonstram que, ainda atualmente, persiste a resistência para a correta adoção da eSF, 

assim como se perpetua a falta de conhecimento dos profissionais, em especial para o manejo 

da obesidade, o que se configura respectivamente em entrave e dificuldade para a implantação 

da Linha de Cuidado. 

Em estudo realizado, foi mostrado que os profissionais que geralmente manifestam 

resistência a mudanças apesar de possuírem a formação técnica, são pouco comprometidos 

com as políticas públicas e carentes de uma visão crítica da sociedade, sendo fundamental a 

reestruturação na formação profissional para uma maior humanização na prestação de serviços 

de saúde (MAXIMIANO, 2016). 

Assim, pode-se inferir que a maneira adotada pela gestão para a conversão e o pouco 

tempo de mudança de modelo na APS, aliado ao fato de que a implantação da Linha de Cuidado 

do Sobrepeso e Obesidade na Região de Saúde Central ter sido iniciada pouco antes da 

conversão, situações agravadas pela pandemia, dificultaram a rotina dos serviços de saúde na 

atenção aos pacientes com sobrepeso/obesidade, o que foi reforçado pela falta de educação 

permanente, uma das dificuldades levantadas pelos gestores. A educação permanente em saúde 

se apresenta como um dos possíveis caminhos de solução para a baixa competência da equipe 

no manejo das condições crônicas, considerando a Portaria GM/MS nº 424, na qual fica 

determinado que a formação de profissionais da saúde para a prevenção, diagnóstico e 
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tratamento do sobrepeso e obesidade, devem estar de acordo com as diretrizes da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Outro entrave apontado pelos entrevistados, diz respeito à dificuldade de integração do 

NASF-AB e eSF e a falta do matriciamento da equipe, cuja responsabilidade cabe tanto às eSF 

quanto aos NASF, como forma de aproximar a equipe do usuário, permitir a identificação e 

manejo dos problemas de saúde do território, assim como compartilhar as práticas entre as 

equipes. 

Os estudos revelam que a parceria entre as equipes do NASF e da eSF é determinante 

para a efetividade do apoio técnico, sendo que a relação pode sofrer interferências de condições 

dificultadoras ou facilitadoras, tais como a formação e a experiência profissional, a dinâmica 

de trabalho das eSF, quando centradas em práticas curativas e em padrões de produtividade 

diferenciados, entre outras (SOUZA; MEDINA, 2018). 

A realização do acolhimento qualificado, do diagnóstico precoce e estratificação de 

risco dos pacientes obesos, também foi apontada como entrave e/ou dificuldade pelos gestores. 

Considerando que para ser resolutiva no controle dos casos de sobrepeso/obesidade a APS 

precisa estabelecer o correto acolhimento, o apoio diagnóstico e terapêutico das eSF e NASF, 

e para tanto, os profissionais devem estar devidamente capacitados, com especial compreensão 

que o excesso de peso é um agravo à saúde e que a reversão do quadro na maioria das vezes, 

pode se dar neste nível de atenção. 

Além da qualificação da equipe, para que as atividades precípuas da APS sejam 

implementadas, também são importantes os aspectos relacionados à infraestrutura das UBS, 

tais como existência de rampas de acesso, de portas largas, de cadeiras, macas e balanças com 

capacidade para mais de 200 kg, esfigmomanômetro adequado, a oferta de prática integrativa, 

a teleconsultoria, o apoio matricial, a articulação com demais pontos da rede de atenção, entre 

outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Nesse sentido foi apontada nos resultados como 

entrave a falta de estrutura, como espaços físicos adequados com cadeiras que suportem o peso 

dos pacientes, banheiros adequados, maca para avaliação, falta de balança e aparelho de 

pressão, recursos humanos em quantidade insuficiente. 

Como dificuldade levantada está o problema de comunicação entre a APS e a atenção 

secundária, sendo assim vale reforçar a relevância da articulação entre os níveis de atenção, que 

exige diálogo constante entre as equipes, de forma a possibilitar a discussão de cada caso e 

ofertar a atenção mais resolutiva, fazendo com que essa dificuldade de comunicação não 

impacte negativamente na implantação da Linha de Cuidado. Como possível reforço nesta 

necessária articulação podem ser aplicados mecanismos de referência e contrarreferência, como 
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forma de ampliar o olhar para a complexidade das relações entre as pessoas envolvidas no 

processo do cuidar, favorecendo as relações dialógicas, e influenciando na coordenação da 

atenção entre os níveis assistenciais (ALMEIDA, 2018). 

Ainda, segundo Giovanella, Escorel e Mendonça (2003), a definição de protocolos 

clínicos com estabelecimento de fluxos claros e definição detalhadas de responsabilidades, 

também se apresentam como importantes estratégias para a integração dos níveis de atenção do 

sistema e para a melhoria dos processos de referência e contrarreferência (SANTOS, 2015). 

Cabe registrar o fato de que os entrevistados reconheceram a existência do CEDOH na 

Região de Saúde Central como uma grande potencialidade, em especial por conta da equipe 

multiprofissional capacitada para atender os pacientes com sobrepeso/obesidade, tornando 

assim mais factível a realização do matriciamento junto à atenção primária. 

A existência de equipe multiprofissional qualificada permite múltiplas intervenções 

técnicas e a interação de profissionais de diferentes especialidades e experiência, produzindo a 

necessária articulação e cooperação entre os níveis de atenção e os serviços (SANTOS, 2005). 

As consultas realizadas em grupos oferecem muitos benefícios, dentre eles o apoio 

mútuo de pacientes que enfrentam problemas de saúde semelhantes, para além da otimização 

do tempo das equipes que é limitado e passa a ser utilizado de forma mais eficiente 

(MAXIMIANO, 2016). 

Por fim, também foi apontada como potencialidade, o fato de a Região de Saúde Central 

apresentar o menor número de UBS na conformação do SUS do DF, o que, na avaliação dos 

entrevistados, facilita a articulação entre os níveis de atenção e o próprio processo de 

capacitação dos profissionais envolvidos no cuidado com o sobrepeso/obesidade. 

7.2 ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

O nível da Atenção Secundária apresenta baixa produção científica, especialmente 

quando confrontada com a APS, refletindo as dificuldades de sua implementação no âmbito do 

SUS. Tal situação também é realidade no DF, onde a estruturação e organização deste nível de 

atenção iniciou apenas no ano de 2018, em função da emergente necessidade de organização 

dos serviços ambulatoriais na perspectiva das redes de atenção (GUEDES et al., 2019). 

Foi com a organização da APS por meio do modelo Converte, que surgiu a demanda de 

retaguarda assistencial e de consultoria e apoio aos processos cuidadores que se fundamentam 

no vínculo principal mais frequente com o nível de atenção primária. Com isso, verificou-se a 
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necessidade de estruturar a atenção secundária para que seus serviços cumprissem sua função, 

possibilitando a correta articulação com a atenção hospitalar e a atenção às urgências e 

emergências (GUEDES et al., 2019). 

Com o início da implementação dos serviços da atenção secundária, foi possível 

verificar na prática o fato de que todos os serviços estão necessariamente interligados em rede 

e dependem do mútuo funcionamento para que alcancem seus melhores resultados, como 

condição para garantir a integralidade da atenção e a longitudinalidade do cuidado demandado 

pelos usuários (SANTOS, 2015). O que não foi possível detectar com os resultados desse 

estudo, uma vez que ainda existe a fragmentação da atenção ao usuário com 

sobrepeso/obesidade em decorrência da dificuldade de comunicação entre a atenção primária e 

a atenção secundária evidenciada na fala dos gestores e profissionais. 

Assim, em especial considerando o pouco tempo do início da estruturação da atenção 

secundária, entre os resultados deste estudo, chama atenção a dimensão Estrutura que obteve 

GI de 80%, sendo, portanto, considerada implantado em contraposição à dimensão Processo 

que está parcialmente implantada, com GI de 50%. 

Em análise mais detalhada, verifica-se que, ainda que tenha apresentado valores que 

permitem inferir que a dimensão Estrutura está implantada para este nível de atenção, a 

demanda excessiva de usuários com sobrepeso/obesidade para atendimento especializado, 

sobretudo oriundos de outras Regiões de Saúde, assim como a estrutura física inadequada dos 

consultórios e dos equipamentos, aliada à insuficiência de recursos humanos para atender o 

elevado número de pacientes se apresentam como fatores de entrave e dificuldades na 

implantação da Linha de Cuidado. 

Outra questão que exige melhor análise é a preocupação relatada pelos entrevistados, 

no que diz respeito à dificuldade dos usuários oriundos de outras Regiões de Saúde em 

manterem a assiduidade nas consultas. Tal fato é recorrente, uma vez que a regulação para o 

CEDOH se dá por meio do Panorama 3 do CRDF, fazendo com que o serviço seja referência 

para todo o DF. Por tal razão, muitos pacientes encontram dificuldades de deslocamento de 

suas residências até o CEDOH, localizado na Região Central. Com isso, o acompanhamento do 

usuário pelos profissionais de saúde, que requer uma continuidade do atendimento para o 

sucesso do tratamento, tende a ficar comprometido no alcance de suas metas e objetivos, o que 

é reforçado pela falta de coordenação da atenção pela atenção primária. No contexto da 

pandemia foi adotado a realização de oficinas online, uma vez que estavam suspensas as 

atividades de grupos de forma a evitar a aglomeração de pessoas, o que foi considerado uma 

potencialidade pelos profissionais, pois houve o aumento da participação dos pacientes. 
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Os problemas enfrentados são corroborados pela literatura, que estabelece que o excesso 

de demanda tem se tornado cada vez mais uma dificuldade dos serviços, frente à necessidade 

de atender a todos, e na busca de garantir os princípios do SUS, o que por vezes inviabiliza a 

realização das atividades planejadas pela equipe de saúde. Outro fator descrito por vários 

autores, dá conta de que as falhas estruturais da unidade de atendimento, coloca em risco a 

confiança e o respeito entre os profissionais e usuários dificultando as necessárias relações de 

troca e o próprio vínculo e adesão do paciente ao tratamento preconizado (MONTENEGRO, 

2010; MAXIMIANO, 2016). 

Avançando para a análise da dimensão Processo, para a qual foi estabelecido o status 

de parcialmente implantada, chama à atenção a não realização das consultas multiprofissionais 

completas na frequência adequada, a não realização das práticas integrativas em saúde nos 

grupos de hábitos de vida saudáveis, assim como a formação inadequada e/ou insuficiente dos 

profissionais da atenção especializada a quem cabe ofertar apoio matricial às eSF. 

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Sobrepeso e Obesidade em 

Adultos, as práticas integrativas se configuram como ações a serem adotadas para que seja 

estabelecido estilo de vida mais saudável, sendo adjuvantes da alimentação equilibrada, da 

prática regular de atividade física e do autocuidado no tratamento da obesidade. Para tanto, as 

práticas integrativas oferecem inúmeros benefícios, dentre eles, a redução de estresse com a 

melhora do humor, da ansiedade, da insônia e consequentemente da qualidade de vida e do bem 

estar físico, sendo assim elemento indispensável para as mudanças de comportamento exigidas 

na terapêutica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020b). 

Como exemplo da importância das práticas integrativas, os autores Ornela, Oba, 

Kinouchi (2016) descrevem estudo com o uso de acupuntura no tratamento da obesidade, no 

qual os pacientes obesos que realizaram 10 sessões, aliadas a atividade física e reeducação 

alimentar, tiveram como resultado a perda de peso e das medidas corporais, com melhor 

controle da ansiedade, da tensão emocional e aumento da autoestima, com consequente 

aumento da motivação, de onde pode-se inferir que sua ausência impacte negativamente no 

alcance dos objetivos do tratamento (DACAL; SILVA, 2018). 

Outro fator importante de análise nesta dimensão é o matriciamento, dificuldade 

apontada pelos gestores e profissionais. Destaca-se a necessidade do apoio matricial das equipes 

especializadas às equipes de eSF para o correto manejo do sobrepeso e da obesidade, 

considerando que o matriciamento em saúde tem como objetivo ofertar uma retaguarda 

assistencial especializada às equipes, que a partir de um processo de construção compartilhada 
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de diretrizes clínicas e sanitárias, têm condições de estabelecer a proposta de intervenção 

pedagógico-terapêutica individualizada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Na percepção dos profissionais e gestores participantes do estudo, a dificuldade no 

tratamento da obesidade se dá pelo fato dela ser uma doença com aspecto crônico e complexa 

por envolver causas multifatoriais que abrangem desde fatores genéticos, metabólicos, 

culturais, sociais até os comportamentais, de difícil diagnóstico e intervenção. 

As múltiplas causas da instalação da patologia coadunam com o modo de vida 

contemporâneo, onde observa-se crescente prática de hábitos alimentares inadequados por 

conta do horário irregular de trabalho, da falta de força de vontade, do custo dos produtos mais 

naturais em oposição aos de baixa qualidade e a necessidade de renunciar a alimentos de que 

mais gosta, na maioria das vezes os menos saudáveis. Importante ressaltar que, desde a 

juventude, a adoção de hábitos saudáveis depende de cada indivíduo, ainda que sofra influência 

do contexto familiar e comunitário e de sua rede de relacionamento. No entanto, mesmo com 

tantas variáveis elencadas para o correto diagnóstico e tratamento, os gestores da saúde não 

devem se dar por vencidos na busca da implementação de políticas públicas capazes de 

colaborar com a mudança no cenário atual, sob pena de agravamento de um já grave problema 

de saúde pública  (MAXIMIANO, 2016). 

Seguindo na análise dos achados, a dificuldade de comunicação entre as equipes dos 

diferentes níveis de atenção, já relatada no item da APS, é agravada pela falta de integração dos 

sistemas de informação em saúde do Ministério da Saúde e da SES/DF, a exemplo do eSUS-

AB e o Trakcare respectivamente, impactando negativamente para implantação da Linha de 

Cuidado. 

Segundo os relatos, a falta de integração dos sistemas de informações dificulta o 

acompanhamento do tratamento realizado em cada um dos níveis de atenção, gerando muitas 

vezes um retrabalho. Somado a isso, muitas vezes o usuário “congela” no CEDOH, não 

querendo retornar à UBS de origem em função de seus interesses e pela falta de confiança nos 

profissionais da APS para a continuidade de seu tratamento, entre outros motivos. Alguns 

autores afirmam que esse congelamento do usuário no ambulatório pode ser atribuído à 

influência do modelo médico-hegemônico, que incentiva o indivíduo a buscar por serviços e 

procedimentos mais especializados, questionando o papel da APS como local de coordenação 

do cuidado, sendo que tal postura acaba sendo ‘premiada’, uma vez que, quando o usuário não 

retorna para a sua UBS de referência, o cuidado é assumido pela atenção especializada. 

(SANTOS, 2015). 
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Tais fatos podem ser diminuídos ou melhorados por meio da Planificação da Saúde, 

apontado pelos profissionais como uma potencialidade e uma importante ferramenta de gestão, 

já que tem como objetivo a implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nas Regiões de 

Saúde, estabelecendo a APS como ordenadora e coordenadora do cuidado, integrada com a 

Atenção Ambulatorial Especializada e, posteriormente, com a Atenção Hospitalar. Essencial 

relatar que o processo de Planificação foi iniciada na Região de Saúde Central no ano de 2019, 

porém foi interrompida em 2020, com o advento da pandemia. 

Por fim, entre os problemas apontados que merecem atenção estão a dificuldade de 

acesso do usuário aos exames especializados, a inexistência de drogas efetivas para o 

tratamento da obesidade e a demora na regulação das consultas da cirurgia bariátrica para 

HRAN. 

Os exames especializados, a assistência farmacêutica e a regulação se configuram em 

sistemas de apoio e logística para as RAS, neste contexto, os sistemas de apoio, que incluem os 

exames especializados e a assistência farmacêutica prestam serviços comuns a todos os pontos 

de atenção à saúde e os sistemas logísticos, entre os quais a regulação, se apresentam como 

soluções tecnológicas que garantem uma organização racional dos fluxos e contrafluxos de 

informações, produtos e pessoas nas redes de atenção. Logo, fica estabelecido que para a 

implantação da Linha de Cuidado de forma que atenda às necessidades de saúde do usuário nos 

diferentes pontos de atenção, é imprescindível que o suporte promovido por meio dos sistemas 

de apoio e logístico esteja de fato operacionalizado (MENDES, 2010). 

Para finalizar este item de forma positiva, resta apontar que entre as potencialidades 

relatadas pelos profissionais está a efetividade do tratamento da obesidade realizado pelos 

profissionais do CEDOH, fruto da experiência e qualificação dos membros da equipe, associada 

ao fato desses profissionais verem a perda de peso como um resultado positivo nas 

comorbidades associadas ao peso excessivo, propiciando assim uma melhor qualidade de vida 

aos pacientes que buscam o serviço. 

7.3 ATENÇÃO HOSPITALAR 

A Atenção Hospitalar, realizada pelo HRAN, é responsável pelas ações da atenção 

ambulatorial especializada com foco no atendimento ao obeso grave, por meio da realização 

dos procedimentos pré e cirúrgicos aos usuários que realizaram tratamento na atenção 

ambulatorial especializada, pelo período determinado e não obtiveram sucesso no controle e 
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remissão da obesidade. Cabe à equipe do HRAN proceder também o acompanhamento pós-

cirúrgico dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por no mínimo 18 meses após o 

procedimento. 

Como pode ser verificado no item relativo aos resultados, a Atenção Hospitalar 

alcançou GI 57,14% para a dimensão Estrutura, considerado como semiplena, e na dimensão 

Processo, recebeu status de incipiente, alcançando GI 15%. 

A dimensão Estrutura apresentou como destaque a inadequação dos equipamentos e dos 

leitos, o número de profissionais em quantidade insuficiente e o percentual destes profissionais 

que foram qualificados para a atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade. 

Corroborando com o baixo GI desta dimensão, os entrevistados relataram como 

principais entraves a demora para aquisição de equipamentos e materiais permanentes que 

permitem a realização da cirurgia bariátrica, assim como a falta de manutenção preventiva e 

corretiva dos mesmos, o que impacta no tempo de espera do usuário para realização do  

procedimento cirúrgico. Outra dificuldade apontada que também impacta na realização das 

cirurgias bariátricas é a falta de anestesistas e de salas de cirurgias. 

Os entraves acima têm potencial desmotivador, considerando que o usuário se submete 

ao acompanhamento, atinge a perda de peso exigida para realizar a cirurgia, e devido à demora 

na realização do procedimento, muitas vezes volta a ganhar peso, retornando ao serviço com a 

situação de saúde descompensada (SILVA, 2020). 

A questão do acesso do indivíduo aos cuidados de saúde por ele demandado, tem se 

tornado um entrave cada vez maior, sendo que a estagnação deste acesso colabora para o 

estabelecimento de espera, frequentemente associadas aos atrasos relatados e que muitas vezes 

se devem a incapacidade de combinar de forma eficaz a real capacidade do serviço com a real 

demanda dos pacientes. Ademais o setor da saúde tem sido constante e progressivamente 

afetado por restrições orçamentárias, exigindo a racionalização de recursos e o uso eficiente 

dos mesmos, assim como sobre o desempenho de cada serviço (FARIA, 2016). 

Neste contexto, a cirurgia bariátrica é recurso terapêutico que deve ser ofertado com 

rigoroso critério e somente após o insucesso dos tratamentos clínicos e interdisciplinares, 

exigindo articulação entre as equipes que atuam na APS, na Atenção Secundária e na Atenção 

Hospitalar como critério para garantir a estratificação de risco e a organização da oferta de 

tratamento cirúrgico aos pacientes com obesidade mórbida, incluindo todo o acompanhamento 

pré e pós-cirúrgico, garantindo o acesso aos exames e avaliações em cardiologia, 

endocrinologia, respiratória, gastroenterologia e anestésica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 
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O relato dos entrevistados evidencia que os pontos descritos acima não estão sendo 

desenvolvidos pela equipe do HRAN, sendo bem pontuado como entrave para implantação da 

Linha de Cuidado, a dificuldade de acesso dos usuários aos especialistas médicos e aos exames 

especializados impactando negativamente na obtenção dos laudos para dar seguimento ao 

tratamento estabelecido. 

Em outro estudo realizado no DF também fica demonstrado que o tempo de espera para 

Atenção Especializada sofre influência de vários fatores, sendo o quantitativo de profissionais 

um fator relevante, mas não determinante, uma vez que o simples ato de ampliar o número de 

profissionais não resolve o problema, sendo necessário levar em conta a capacidade produtiva 

desses recursos humanos. Entre os outros fatores determinantes para longas listas por longo 

tempo de espera estão a falha na comunicação, o horário de atendimento do serviço, a 

insuficiência na capacidade instalada e o quantitativo de profissionais especialistas, a alta 

demanda por consultas especializadas encaminhadas pela 

APS, as falhas de controle e regulação, entre outras. Todos esses fatores geram como 

consequências a alta procura pelo serviço especializado, a ausência de equidade no acesso, a 

elevação do custo do tratamento e a subutilização da força de trabalho disponível (AGUIAR, 

2018). 

A ausência de qualificação para os profissionais de saúde acerca da patologia obesidade 

e a ausência de um protocolo único também foram apontadas como entraves relevantes neste 

nível de atenção, reforçando o que já foi discutido no item da APS de que o processo 

educacional é imprescindível para o bom desenvolvimento dos serviços. Esse fato levanta o 

alerta para a necessidade da implantação das ações de educação permanente e de educação 

continuada tendo como público os profissionais das equipes que atuam na Linha do Cuidado, 

dado as particularidades inerentes à esta doença e a importância de manter o bom controle 

clínico, e sobretudo em razão da relevância da obesidade em associação a outras comorbidades. 

Para Silva (2020), a participação dos saberes da equipe multiprofissional por meio do 

investimento em educação e da qualificação permanente como forma de superar as dificuldades 

existentes é condição inerente para o estabelecimento do cuidado integral em saúde (SILVA, 

2020). 

Dentre os entraves ainda foram relatados a falta de políticas públicas mais amplas para 

a compreensão da necessidade de prevenção e tratamento da obesidade enquanto doença, a falta 

de comunicação entre os profissionais especializados, da clareza do fluxo da Linha de Cuidado 

do Sobrepeso e Obesidade o que causa preocupação, uma vez que essa doença é objeto de 

políticas públicas há mais de 15 anos, sendo o Ministério da Saúde o principal propositor de 
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ações de prevenção desde a década de 1990 com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), na qual foram definidas as diretrizes para organizar as ações de prevenção e 

tratamento da obesidade no SUS, seguindo tendência internacional (DIAS et al., 2017). 

E por fim, vale o registro de que os processos que envolvem a contrareferencia, ou seja, 

o retorno formal do paciente para a UBS de referência, também foram apontados como 

entraves, reforçando novamente a dificuldade na comunicação entre os níveis de atenção. 

Dentre as potencialidades relatadas estão a equipe de excelência do HRAN no 

tratamento da obesidade e o comprometimento das áreas envolvidas no cuidado prestado ao 

usuário com obesidade. 
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8. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O principal elemento limitador para o atingimento pleno dos objetivos previstos para o 

presente estudo foi a impossibilidade de entrevistar os profissionais da APS, conforme previsto 

inicialmente, apesar de várias tentativas de sensibilização dos gestores, sendo tal fato justificado 

pela alta rotatividade dos profissionais nos cargos de gestão assim como pelo impacto da 

pandemia de COVID-19 na rotina das equipes da APS. 

Tal situação exigiu habilidade e persistência por parte da pesquisadora, no sentido de 

sensibilizar os profissionais que atuam nos outros níveis de atenção, buscando adesão à 

proposta da pesquisa, e ainda que na atenção hospitalar a adesão dos profissionais e gestores 

não alcançou 100% do previsto, os retornos conseguidos permitiram estabelecer os nexos 

previstos para o estudo. 

Por fim, a decisão de não inclusão do usuário como ator no presente processo avaliativo, 

certamente acarretou lacunas no alcance dos resultados. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados alcançados permitiram identificar o grau de implantação total, 

considerando os níveis de atenção secundária e hospitalar, alcançando implantação parcial (GI: 

26%), com melhor desempenho observado na dimensão Estrutura em relação à dimensão 

Processo, em ambos os níveis de atenção. 

Para além da análise das duas dimensões, foram identificados os fatores facilitadores e 

dificultadores nos três níveis de atenção, permitindo aos profissionais e gestores visualizarem 

seus principais problemas, abrindo caminho para proposição e implantação dos ajustes 

necessários para efetiva implantação da Linha de Cuidado. 

De modo geral, foi possível estabelecer a partir dos resultados desse estudo que a APS 

possui um papel relevante para implantação efetiva da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade, tendo havido uma concordância de muitos profissionais e gestores que esse nível 

de atenção deve assumir o seu papel de ordenadora da Rede e coordenadora do cuidado, com 

vistas a fortalecer o acolhimento, o diagnóstico e a estratificação de risco, tornando as ações 

efetivas na promoção de saúde e na prevenção e tratamento dessa condição de saúde. Nas ações 

de promoção à saúde foi apontado também a importância das atividades coletivas aliada aos 

benefícios que trazem ao cuidado desse paciente, o que muitos consideraram uma dificuldade 

no contexto da pandemia em virtude da suspensão das mesmas. 

Outra questão que apareceu nos resultados é a dificuldade de integração das equipes de 

eSF e NASF, o que deve ser considerado e revisto, dada a importância do apoio matricial do 

NASF à essas equipes. Outra dificuldade que apareceu fortemente foi a inadequação do perfil 

dos profissionais da atenção primária, em decorrência do Modelo Converte o que merece uma 

atenção especial dos gestores para contornar essa situação com a educação permanente. 

Para além disso ficou evidente nas falas a necessidade de se estabelecer uma 

comunicação efetiva entre a APS e a atenção secundária principalmente, sendo que a APS 

precisa identificar os casos em que necessita do apoio da atenção especializada para manejo 

dos pacientes obesos a partir do matriciamento e estabelecer o correto encaminhamento dos 

pacientes para a atenção secundária nos casos requeridos. 

Como articulador desses processos de trabalho e para que as atividades aconteçam, a 

educação permanente se apresenta como potente adjuvante para a equipe gestora e de 

profissionais. 

Nesse sentido recomenda-se que a atenção primária assuma o seu papel de ordenadora 

da Rede e coordenadora do cuidado, com vistas a fortalecer o diagnóstico, estratificação de 
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risco; fortaleça a discussão sobre a prioridade do controle, tratamento da obesidade enquanto 

relevante problema de saúde pública; desenvolva estratégias para melhorar a integração entre 

as equipes da atenção primária e secundária visando o encaminhamento do usuário com 

obesidade a partir dos critérios corretos; e realize, em parceria com a SES capacitação e 

atualização de todos os profissionais que atuam na atenção primária sobre a Linha de Cuidado 

do Sobrepeso e Obesidade, investindo na produção de material técnico e didático atualizado 

para os profissionais e para as atividades de educação em saúde; e incorpore práticas de 

monitoramento e avaliação no cotidiano dos serviços de saúde. 

A Atenção Secundária se apresentou como o nível em destaque da Linha de Cuidado, 

uma vez que conta com profissionais qualificados e onde de fato a atenção se mostra mais 

resolutiva, sendo amplamente reconhecida a existência do CEDOH como uma potencialidade 

da rede pelos outros níveis de atenção. 

Ainda assim, persiste também neste nível de atenção, a fragilidade na comunicação com 

os demais pontos de atenção da Linha de Cuidado, com a percepção de que o excesso de 

demanda acontece muitas vezes pela falta de coordenação do cuidado pela APS. 

Recomenda-se que a atenção secundária organize o processo de trabalho para que haja 

o suporte matricial às equipes de estratégia de saúde da família; realize, em parceria com a SES 

capacitação e atualização de todos os profissionais que atuam na atenção secundária sobre a 

Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade. 

Finalmente, na Atenção Hospitalar, que se caracterizou com o pior desempenho tanto 

na dimensão estrutura quanto na de processo, percebe-se que, apesar da presença da equipe 

multiprofissional qualificada, ainda existe falta de conhecimento nos fluxos e a falta de 

comunicação com os demais níveis de atenção. Nesse sentido, o pouco conhecimento contribui 

para a fragmentação das práticas e do cuidado, repercutindo negativamente na qualidade da 

atenção e dificultando a implantação da Linha de Cuidado. 

Diante dos resultados encontrados recomenda-se o mapeamento dos equipamentos e 

insumos necessários para a realização da cirurgia bariátrica; a discussão com a gestão da 

necessidade de recursos materiais e equipamentos para a realização da cirurgia bariátrica; a 

realização, em parceria com a SES de capacitação e atualização de todos os profissionais que 

atuam na atenção hospitalar sobre a Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade; e invista na 

produção de material técnico e didático atualizado para os profissionais e para as atividades de 

educação em saúde. 
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Com o presente estudo, pode-se, através dos relatos dos gestores e profissionais, ter uma 

noção da realidade dos três níveis de atenção, com todas as suas perspectivas e dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais no desenvolvimento do seu trabalho. 

Adicionalmente, acrescenta-se as dificuldades apontadas: sistemas logísticos e de apoio 

dada a transversalidade deles em todos os níveis de atenção, com vistas a dar maior 

resolutividade ao tratamento da obesidade. Os sistemas de informação integrados, a assistência 

farmacêutica, a regulação, o sistema de apoio diagnóstico terapêutico são dimensões 

transversais que devem ser consideradas para o bom funcionamento da Rede de Atenção à 

Saúde. Nesse sentido sugere-se a continuidade desse estudo para aprofundamento da atenção 

primária, visto que não foi possível chegar ao grau de implantação nesse nível de atenção, assim 

como o estudo numa perspectiva maior de rede de atenção, a partir da revisão do Modelo Lógico 

considerando essas dimensões transversais. 
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APÊNDICE A – TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Gestores e Profissionais de 

Saúde 

 

  Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário, sem qualquer tipo de 

remuneração, da pesquisa intitulada Avaliação do Grau da Implantação da Linha de 

Cuidado para Prevenção e Tratamento do Sobrepeso e da Obesidade na Região de Saúde 

Central do Distrito Federal, sob a responsabilidade da pesquisadora Cinthya Rodrigues 

Ferreira, do curso de Mestrado Profissional da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ), sendo orientada pela Professora Doutora 

Eduarda Ângela Pessoa Cesse. 

  O Sr.(a) foi convidado (a) a participar do estudo por fazer parte da equipe dos 

profissionais que lidam com os usuários com sobrepeso/obesidade ou ser gerente ou gestor que 

tem um papel importante para o fortalecimento da Linha de Cuidado. 

  A sua participação é opcional, e a qualquer momento, você poderá desistir de participar 

da mesma, não trazendo nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com essa 

instituição de pesquisa. Se decidir por participar, é importante que leia as informações abaixo. 

  Esta pesquisa tem como objetivo principal avaliar o grau da implantação da Linha de 

Cuidado do Sobrepeso e Obesidade voltada para os adultos obesos na Região de Saúde Central 

do Distrito Federal. Os resultados encontrados poderão subsidiar a tomada de decisão dos 

gestores visando a qualificação da assistência prestada ao usuário com sobrepeso/obesidade. 

  Os achados desse estudo serão divulgados para os participantes da pesquisa por meio 

de Seminários, relatórios e outras atividades afins, dada a importância dos mesmos terem esse 

retorno para o aprimoramento da assistência ao usuário com sobrepeso e obesidade, sempre 

respeitando as orientações de distanciamento social. 

  A sua contribuição na pesquisa ocorrerá mediante participação de uma entrevista 

conduzida por meio de um roteiro estruturado em tópicos de interesse para avaliar o contexto 

de implantação e entender quais são os fatores facilitadores e/ou dificultadores para a 

implantação da Linha de Cuidado, objetivando conhecer suas percepções acerca do 

funcionamento dos serviços de saúde prestados a pessoas com sobrepeso/obesidade. O tempo 

de duração é de aproximadamente vinte minutos. Nesse contexto da pandemia Covid-19, as 

entrevistas serão realizadas no formato online por meio de aplicativos de vídeo chamadas. 
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  A fim de uma maior adesão de participação na pesquisa, foi realizado reunião com os 

gestores dos três níveis de atenção tendo sido apresentado o projeto e a importância da 

contribuição de cada gestor/profissional para o aprimoramento da Linha de Cuidado. Durante 

a reunião de apresentação da pesquisa à esses gestores foi solicitado o e-mail dos 

gestores/profissionais de saúde escolhidos como participantes dessa pesquisa, tendo sido 

indicado o seu contato por apresentar um importante papel no fortalecimento da Linha de 

Cuidado. 

  As entrevistas serão gravadas, transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas 

somente a pesquisadora terá acesso. Ao final da pesquisa, todo material será mantido em 

arquivo, por cinco anos. 

  Suas informações pessoais serão mantidas em sigilo absoluto, portanto não serão 

mencionadas quando da divulgação pública dos resultados. No entanto, tendo em vista que a 

amostra do estudo é pequena, existe a possibilidade de identificação do participante em virtude 

do cargo. Assim, solicitamos autorização para citação do cargo caso algum trecho da entrevista 

tenha que ser transcrito na dissertação. 

  O benefício relacionado à sua participação é a contribuição para o conhecimento das 

práticas no cuidado da Obesidade, permitindo subsidiar o aperfeiçoamento da atenção à saúde 

destes grupos de indivíduos. Os riscos envolvidos na participação da pesquisa são mínimos, 

passando por algum tipo de constrangimento diante de alguma pergunta, e até mesmo tomar o 

seu tempo ao responder à entrevista, mas reforço que todos os esforços serão feitos no sentido 

de minimizar quaisquer tipos de constrangimentos e que estarei atenta aos sinais verbais e não 

verbais de desconforto. Informo que você poderá se negar em responder qualquer questão. 

  O aceite em participar dessa pesquisa será por meio da gravação do áudio no momento 

inicial da entrevista, concordando com os benefícios e riscos apresentados. Caso não esteja de 

acordo, basta responder “não” e sua participação estará encerrada/cancelada. 

  No aceite em participar da pesquisa deverá ser respondido as perguntas abaixo: 

  Você concorda em participar da entrevista e de sua gravação? 

(  ) Concordo em participar da entrevista e de sua gravação. 

(  ) Concordo em participar da entrevista, mas não de sua gravação. 

  Você concorda com a citação do seu cargo? 

( ) Concordo que meu cargo seja citado. 

(  ) Não concordo que meu cargo seja citado. 

 



106 

 

  Você receberá em seu e-mail a cópia integral deste termo. Caso queira guardar uma 

cópia recomendamos imprimir ou arquivar o documento (ou fazer captura de tela) para que 

fique com o registro dos contatos do pesquisador e do CEP. 

 

 Contato com a pesquisadora responsável: 

Telefone: (61) 9 8106-8851, Endereço eletrônico: cinthyafr@hotmail.com. Endereço: Setor de 

Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara 

Legislativa) - CEP: 70770-200. No horário das 8h às 18h, de 2ª a 6ª feira. 

 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

Comitê de Ética em Pesquisa da ENSP. 

Tel. e Fax - (0XX) 21- 25982863, E-Mail: cep@ensp.fiocruz.br, 

http://www.ensp.fiocruz.br/etica 

 

Comitê de Ética em Pesquisa/FEPECS-SES-DF 

SMHN – Quadra-03 – Conjunto A Bloco 1 – Edifício FEPECS, Tel.: (061) 2017-1145 Ramal: 

6878. E-mail:  comitedeetica.secretaria@gmail.com. Brasília-DF. CEP: 70710-907. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Profissionais de Saúde 

 

  Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário, sem qualquer tipo de 

remuneração, da pesquisa intitulada Avaliação do Grau da Implantação da Linha de 

Cuidado para Prevenção e Tratamento do Sobrepeso e da Obesidade na Região de Saúde 

Central do Distrito Federal, sob a responsabilidade da pesquisadora Cinthya Rodrigues 

Ferreira, do curso de Mestrado Profissional da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ), sendo coordenada pela Professora Doutora 

Eduarda Ângela Pessoa Cesse. 

  O Sr.(a) foi convidado (a) a participar do estudo por fazer parte da equipe dos 

profissionais que lidam com os usuários com sobrepeso/obesidade e tem papel importante para 

o fortalecimento da Linha de Cuidado. 

  A sua participação é opcional, e a qualquer momento, você poderá desistir de participar 

da mesma, não trazendo nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com essa 

instituição de pesquisa. Se decidir por participar, é importante que leia as informações abaixo. 

  Esta pesquisa tem como objetivo principal avaliar o grau da implantação da Linha de 

Cuidado do Sobrepeso e Obesidade voltada para os adultos obesos na Região de Saúde Central 

do Distrito Federal. Os resultados encontrados poderão subsidiar a tomada de decisão dos 

gestores visando a qualificação da assistência prestada ao usuário com sobrepeso/obesidade. 

  Os achados desse estudo serão divulgados para os participantes da pesquisa por meio 

de Seminários, relatórios e outras atividades afins, dada a importância dos mesmos terem esse 

retorno para o aprimoramento da assistência ao usuário com sobrepeso e obesidade, sempre 

respeitando as orientações de distanciamento social. 

  A sua participação consiste no preenchimento de um questionário do “google forms” 

por meio de celular ou computador com acesso à internet e levará em torno de vinte minutos. 

As informações serão coletadas diretamente pela internet e armazenadas em arquivos digitais, 

sem seu nome ou qualquer outro tipo de identificação. 

  As informações fornecidas serão totalmente confidenciais, e analisadas em conjunto 

com as respostas dos outros participantes. Se o (a) Sr. (a) sentir constrangimento ao responder 

a alguma pergunta, terá liberdade para não responder ou para interromper o preenchimento do 

questionário a qualquer momento, sem prejuízo das suas atividades realizadas neste serviço. 

  Você não receberá qualquer tipo de pagamento ou outros benefícios por sua 

participação. Esta pesquisa não envolve qualquer tipo de procedimento que cause dor ou 

desconforto físico. Todas as informações obtidas durante esta pesquisa serão confidenciais. 
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  Os dados serão guardados por cinco anos em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os participantes, focalizando o seu conteúdo geral e os 

resultados estatísticos. 

  O benefício relacionado à sua participação é a contribuição para o conhecimento das 

práticas no cuidado da Obesidade, permitindo subsidiar o aperfeiçoamento da atenção à saúde 

destes grupos de indivíduos. 

  Os riscos envolvidos na participação da pesquisa são mínimos, passando por algum tipo 

de constrangimento diante de alguma pergunta, e até mesmo tomar o seu tempo ao responder 

ao questionário, mas reforço que todos os esforços serão feitos no sentido de minimizar 

quaisquer tipos de constrangimentos. Informo que você poderá se negar em responder qualquer 

questão. 

  A fim de uma maior adesão de participação na pesquisa, foi realizada reunião com os 

gestores dos três níveis de atenção tendo sido apresentado o projeto e a importância da 

contribuição de cada profissional para o aprimoramento da Linha de Cuidado. Durante a reunião 

de apresentação da pesquisa aos gestores foi solicitado o e-mail dos profissionais de saúde 

escolhidos como participantes dessa pesquisa, tendo sido indicado o seu contato por fazer parte 

da equipe dos profissionais que lidam com os usuários com sobrepeso/obesidade. 

  O aceite em participar dessa pesquisa será por meio do consentimento digital no mesmo 

link do questionário, concordando com os benefícios e riscos apresentados. Caso não esteja de 

acordo, basta responder “não” e sua participação estará encerrada/cancelada. 

  Você receberá em seu e-mail a cópia integral deste termo. Caso queira guardar uma 

cópia recomendamos imprimir ou arquivar o documento (ou fazer captura de tela) para que 

fique com o registro dos contatos do pesquisador e do CEP. 

 

Contato com a pesquisadora responsável: 

Telefone: (61) 9 8106-8851, Endereço eletrônico: cinthyafr@hotmail.com. Endereço: Setor de 

Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara 

Legislativa) - CEP: 70770-200. No horário das 8h às 18h, de 2ª a 6ª feira. 

 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

Comitê de Ética em Pesquisa da ENSP. 

Tel. e Fax - (0XX) 21- 25982863, E-Mail: cep@ensp.fiocruz.br, 

http://www.ensp.fiocruz.br/etica 
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Comitê de Ética em Pesquisa/FEPECS-SES-DF 

SMHN – Quadra-03 – Conjunto A Bloco 1 – Edifício FEPECS, Tel.: (061) 2017-1145, Ramal: 

6878. E-mail: comitedeetica.secretaria@gmail.com. Brasília-DF. CEP: 70710-907 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE – 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

Orientações para preenchimento: marcar “X” dentro dos parênteses nas opções que julgarem 

corretas. 

Identificação do Serviço 

Estabelecimento de Saúde:  

Endereço: 

Data do preenchimento: 

Formação e atuação profissional 

1.Sexo: (  ) Masculino          (   ) Feminino 

2. Categoria Profissional: 

(  ) Médico 

(  ) Enfermeiro  

(  ) Outros      Nesse caso, qual? 

3. Há quanto tempo está formado? 

( ) menos de um ano  

( ) 1 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos  

( ) mais de 10 anos 

4. Possui Pós-graduação?  

( ) Sim  ou ( ) Não 

Em caso afirmativo, qual? 

( ) Especialização  

( ) Residência 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

( ) Outro________________________________________________ 

5. Há quanto tempo atua na sua Unidade? 

( ) menos de um ano  

( ) 1 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos  

( ) mais de 10 anos 

Atenção Primária – Estrutura  

6. Existe consultórios para atender os pacientes com sobrepeso/obesidade? 

(  ) Existe, mas é compartilhado entre os profissionais médico e enfermeiro 

(  ) Existe e cada profissional possui o seu: 1 consultório para médico e outro para o enfermeiro 

7. Possui um local específico para desenvolvimento das atividades educativas/grupais? 

(  ) Não possui qualquer local possível de se desenvolver atividades educativas/grupais 

(  ) Possui local improvisado onde desenvolvem as atividades educativas/grupais 

(  ) Possui local específico para o desenvolvimento das atividades educativas/grupais 

8. Existe Prontuário médico eletrônico para o cadastro do usuário com sobrepeso/obesidade? 

( ) Existe prontuário médico eletrônico, e é utilizado para cadastro do usuário como sobrepeso/obesidade 
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(  ) Existe, mas não é utilizado para cadastro do usuário com sobrepeso/obesidade  

9. Possui equipamentos e insumos para atendimento do paciente com sobrepeso/obesidade? (1 balança 

antropométrica, 1 fita métrica, 1 estadiômetro, calculadora) 

( ) Possui equipamentos/insumos, mas não em sua completude 

(  ) Possui balança antropométrica, fita métrica, estadiômetro, calculadora 

10. Possui caderneta do obeso para registro das informações do paciente? 

(  ) Não possui caderneta do obeso 

(  ) Possui caderneta do obeso 

11. Dispõe de grupos terapêuticos para assistência ao usuário com sobrepeso/obesidade? 

(  ) Não possui grupos terapêuticos para assistência ao usuário com sobrepeso/obesidade 

(  ) Possui ao menos 01 grupo terapêutico para assistência ao usuário com sobrepeso/obesidade 

12. Possui quantidade de profissionais suficientes (equipe completa: médico, enfermeiro, nutricionista, 

psicólogo, técnico de enfermagem e ACS) para atender a demanda? 

(  ) Não possui profissionais em quantidade suficiente para atender a demanda 

( ) Possui profissionais em quantidade suficiente para atender a demanda 

13. Todos os profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, ACS) 

receberam qualificação acerca da atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade? 

(  ) Todos os profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, ACS) 

receberam qualificação acerca da atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade 

( ) um ou mais profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, ACS) 

receberam qualificação acerca da atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade 

14. Possui protocolo para acompanhamento e tratamento da obesidade? 

(  ) Possui protocolo para acompanhamento e tratamento da obesidade 

(  ) Não possui protocolo para acompanhamento e tratamento da obesidade 

 Atenção Primária – Processos 

15 A equipe realiza ações (campanhas, mutirões) de busca ativa de pacientes com sobrepeso/obesidade? 

(  ) A equipe não realiza a busca ativa 

( ) A equipe realiza busca ativa dos pacientes com sobrepeso/obesidade (mínimo de 02 ações/semestre) 

16 A equipe cadastra os pacientes com sobrepeso/obesidade no e-SUS AB de forma completa? 

( ) A equipe não cadastra pacientes com sobrepeso/obesidade no e-SUS AB 

( ) A equipe cadastra os pacientes com sobrepeso/obesidade no e-SUS AB de forma incompleta 

( ) A equipe cadastra os pacientes com sobrepeso/obesidade no e-SUS AB de forma completa 

17 A equipe estratifica os pacientes com sobrepeso/obesidade por riscos e utiliza essas informações? 

( ) A equipe não estratifica os pacientes com sobrepeso/obesidade 

( ) A equipe estratifica os pacientes com sobrepeso/obesidade por riscos 

( ) A equipe estratifica os pacientes com sobrepeso/obesidade por riscos e utiliza essas informações 

18 A equipe notifica os casos de sobrepeso e obesidade no e-SUS AB? 

( ) A equipe notifica os casos de sobrepeso/obesidade no e-SUS AB 

( ) A equipe não notifica os casos de sobrepeso/obesidade no e-SUS AB 

19 A equipe verifica o IMC e hábitos de vida para detecção precoce do sobrepeso/obesidade? 

( ) A equipe não realiza a detecção precoce do sobrepeso/obesidade 

( ) A equipe realiza a detecção precoce do sobrepeso/obesidade 

20 A equipe multiprofissional realiza a consulta completa ao paciente com sobrepeso/obesidade na frequência 

adequada? 

( ) A equipe não realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente com sobrepeso/obesidade, nem na 

frequência adequada 
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( ) A equipe não realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente com sobrepeso/obesidade, mas realiza 

as consultas multiprofissionais na frequência adequada OU equipe realiza a consulta multiprofissional completa, 

mas não na frequência adequada 

( ) A equipe realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente com sobrepeso/obesidade na frequência 

adequada 

21 A equipe realiza grupos com orientações sobre hábitos de vida saudáveis de vida e as Práticas Integrativas 

em Saúde (PIS)? 

( ) A equipe não realiza grupos de hábitos de vida saudáveis e PIS 

( ) A equipe realiza grupos de hábitos de vida saudáveis, mas não realiza as PIS 

( ) A equipe realiza grupos de hábitos de vida saudáveis e as PIS 

22 As equipes de NASF ofertam apoio matricial às eSF? 

( ) O NASF não realiza apoio matricial às eSF 

( ) O NASF realiza apoio matricial às eSF 

( ) Ao menos 1 NASF realiza apoio matricial às eSF 

23 A equipe realiza o encaminhamento dos pacientes obesos com indicação clínica para a atenção secundária? 

( ) A equipe não realiza o encaminhamento dos obesos com indicação para a atenção secundária em <50% dos 

casos 

( ) A equipe realiza o encaminhamento dos obesos com indicação para a atenção secundária em ≥50% a 79% 

dos casos 

( ) A equipe realiza o encaminhamento dos obesos com indicação para a atenção secundária em ≥80% dos casos 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE – 

ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

 

Orientações para preenchimento: marcar “X” dentro dos parênteses nas opções que julgarem 

corretas. 

Identificação do Serviço 

Estabelecimento de Saúde:  

Endereço: 

Data do preenchimento: 

Formação e atuação profissional 

1.Sexo: (  ) Masculino    (   ) Feminino 

2. Categoria Profissional: 

(  ) Médico 

(  ) Enfermeiro  

(  ) Outros      Nesse caso, qual? 

3. Há quanto tempo está formado? 

( ) menos de um ano  

( ) 1 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos  

( ) mais de 10 anos 

4. Possui Pós-graduação?  

( ) Sim  ou ( ) Não 

Em caso afirmativo, qual? 

( ) Especialização  

( ) Residência 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

( ) Outro________________________________________________ 

5. Há quanto tempo atua na sua Unidade? 

( ) menos de um ano  

( ) 1 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos  

( ) mais de 10 anos 

Atenção Secundária – Estrutura  

6. Existe consultórios para atender os pacientes com sobrepeso/obesidade? 

(  ) Existe, mas é compartilhado entre os profissionais médico e enfermeiro 

(  ) Existe e cada profissional possui o seu: 1 consultório para médico e outro para o enfermeiro 

7. Possui um local específico para desenvolvimento das atividades educativas/grupais? 

(  ) Não possui qualquer local possível de se desenvolver atividades educativas/grupais 

(  ) Possui local improvisado onde desenvolvem as atividades educativas/grupais 

(  ) Possui local específico para o desenvolvimento das atividades educativas/grupais 

8. Possui prontuário médico eletrônico para cadastro do usuário com sobrepeso/obesidade? 

(  ) Existe, e é utilizado para cadastro do usuário com sobrepeso/obesidade 
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(  ) Existe, mas não é utilizado para cadastro do usuário com sobrepeso/obesidade 

9. Possui equipamentos e insumos para atendimento do paciente com sobrepeso/obesidade? (1 balança 

antropométrica, 1 fita métrica, 1 estadiômetro, calculadora) 

( ) Possui equipamentos/insumos, mas não em sua completude 

(  ) Possui balança antropométrica, fita métrica, estadiômetro, calculadora 

10. Possui caderneta do obeso para registro das informações do paciente? 

(  ) Não possui caderneta do obeso 

(  ) Possui caderneta do obeso 

11. Dispõe de grupos terapêuticos para assistência ao usuário com sobrepeso/obesidade? 

(  ) Não possui grupos terapêuticos para assistência ao usuário com sobrepeso/obesidade 

(  ) Possui ao menos 01 grupo terapêutico para assistência ao usuário com sobrepeso/obesidade 

12. A quantidade de profissionais é suficiente (equipe completa – médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo) 

para atender a demanda? 

(  ) Não possui profissionais em quantidade suficiente para atender a demanda 

(  ) Possui profissionais em quantidade suficiente para atender a demanda 

13. Todos os profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo) receberam qualificação acerca da 

atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade? 

(  ) Todos os profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo) receberam qualificação acerca da 

atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade 

( ) um ou mais profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo) receberam qualificação acerca da 

atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade 

14. Possui protocolo da atenção especializada para acompanhamento e tratamento da obesidade? 

(  ) Não possui protocolo da atenção especializada para acompanhamento e tratamento da obesidade 

(  ) Possui protocolo da atenção especializada para acompanhamento e tratamento da obesidade 

Atenção Secundária – Processos 

15 A equipe realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente com sobrepeso/obesidade na frequência 

adequada (mensal)? 

( ) A equipe não realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente com sobrepeso/obesidade, nem na 

frequência adequada 

( ) A equipe não realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente com sobrepeso/obesidade, mas realiza 

as consultas multiprofissionais na frequência adequada OU equipe realiza a consulta multiprofissional completa, 

mas não na frequência adequada 

( ) A equipe realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente com sobrepeso/obesidade na frequência 

adequada 

16 A equipe realiza grupos com orientações sobre hábitos de vida saudáveis de vida e as Práticas Integrativas 

em Saúde (PIS) incluindo o autocuidado apoiado? 

( ) A equipe não desenvolve grupos de hábitos de vida saudáveis e PIS 

( ) A equipe desenvolve grupos de hábitos de vida saudáveis, mas não realiza as PIS 

( ) A equipe desenvolve grupos de hábitos de vida saudáveis e as PIS 

17 Os profissionais da atenção especializada ofertam apoio matricial às eSF? 

( ) Não possui profissionais da atenção especializada que ofertam apoio matricial às eSF 

( ) Possui profissionais da atenção especializada que ofertam apoio matricial às eSF 

18 A equipe encaminha os usuários com sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção sempre que 

necessário (referência) e contrareferencia (encaminhamento para o menor grau de complexidade quando a 

necessidade de cuidado do paciente for mais simples)? 

( ) A equipe não encaminha os usuários com sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção quando 

necessário 

( ) A equipe sempre encaminha os usuários com sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção quando 

necessário 

( ) A equipe encaminha vez ou outra os usuários com sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção quando 

necessário 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE – 

ATENÇÃO HOSPITALAR 

 

Orientações para preenchimento: marcar “X” dentro dos parênteses nas opções que julgarem 

corretas. 

Identificação do Serviço 

Estabelecimento de Saúde:  

Endereço: 

Data do preenchimento: 

Formação e atuação profissional 

1.Sexo: (  ) Masculino         (   ) Feminino 

2. Categoria Profissional: 

(  ) Médico 

(  ) Enfermeiro  

(  ) Outros      Nesse caso, qual? 

3. Há quanto tempo está formado? 

( ) menos de um ano  

( ) 1 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos  

( ) mais de 10 anos 

4. Possui Pós-graduação?  

( ) Sim  ou ( ) Não 

Em caso afirmativo, qual? 

( ) Especialização  

( ) Residência 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

( ) Outro________________________________________________ 

5. Há quanto tempo atua na sua Unidade? 

( ) menos de um ano  

( ) 1 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos  

( ) mais de 10 anos 

Atenção Hospitalar – Estrutura  

6. Existe Prontuário médico eletrônico para o cadastro do usuário com sobrepeso/obesidade? 

(  ) Existe, e é utilizado para cadastro do usuário como sobrepeso/obesidade 

(  ) Existe, mas não é utilizado para cadastro do usuário com sobrepeso/obesidade  

7. Possui equipamentos e insumos para atendimento do paciente com sobrepeso/obesidade? (1 balança 

antropométrica, 1 fita métrica, 1 estadiômetro, calculadora) 

( ) Possui equipamentos/insumos, mas não em sua completude 

(  ) Possui balança antropométrica, fita métrica, estadiômetro, calculadora 

8. A quantidade de leitos ofertados atende entre 70 a 100% da demanda de internação dos pacientes com 

sobrepeso/obesidade? 
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(  ) A quantidade de leitos ofertados atende a menos que 70% da demanda 

( ) A quantidade de leitos ofertados atende entre 70 e 100% da demanda 

9. A quantidade de profissionais é suficiente (equipe completa) para atender a demanda? 

(  ) Não possui profissionais em quantidade suficiente para atender a demanda 

(  ) Possui profissionais em quantidade suficiente para atender a demanda 

10. Todos os profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem) receberam 

qualificação acerca da atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade? 

(  ) Todos os profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem) receberam 

qualificação acerca da atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade 

( ) um ou mais profissionais (médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem) receberam 

qualificação acerca da atenção ao paciente com sobrepeso/obesidade 

11. Possui protocolo da atenção especializada para acompanhamento e tratamento da obesidade? 

(  ) Não possui protocolo da atenção especializada para acompanhamento e tratamento da obesidade 

(  ) Possui protocolo da atenção especializada para acompanhamento e tratamento da obesidade 

Atenção Hospitalar – Processos 

12. A equipe realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente com sobrepeso/obesidade na frequência 

adequada? 

( ) A equipe não realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente com sobrepeso/obesidade, nem na 

frequência adequada 

( ) A equipe não realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente com sobrepeso/obesidade, mas realiza 

as consultas multiprofissionais na frequência adequada OU equipe realiza a consulta multiprofissional completa, 

mas não na frequência adequada 

( ) A equipe realiza a consulta multiprofissional completa ao paciente com sobrepeso/obesidade na frequência 

adequada 

13. Qual o percentual de pacientes com sobrepeso/obesidade que buscam o serviço e são consultados? 

(  ) Menos de 50% dos usuários com sobrepeso/obesidade que procuram o serviço conseguem ser consultados 

(  ) Entre 50% e 79% dos usuários com sobrepeso/obesidade que procuram o serviço conseguem ser consultados 

( ) ≥80% dos usuários com sobrepeso/obesidade que procuram o serviço conseguem ser consultados 

14. Qual o percentual de pacientes com sobrepeso/obesidade que realizam cirurgias quando necessário? 

(  ) Menos de 50% dos usuários com sobrepeso/obesidade que necessitam conseguem realizar a cirurgia bariátrica 

(  ) Entre 50% e 79% dos usuários com sobrepeso/obesidade que necessitam conseguem realizar a cirurgia 

bariátrica 

(  ) ≥80% dos usuários com sobrepeso/obesidade que necessitam conseguem realizar a cirurgia bariátrica 

15. Qual o percentual de pacientes com sobrepeso/obesidade que se internam quando necessário? 

(  ) Menos de 50% dos usuários com sobrepeso/obesidade que necessitam conseguem internação 

(  ) Entre 50% e 79% dos usuários com sobrepeso/obesidade que necessitam conseguem internação 

(  ) ≥80% dos usuários com sobrepeso/obesidade que necessitam conseguem internação 

16. Qual o percentual de pacientes que são referenciados/contrareferenciados para outros níveis de atenção 

quando necessário? 

(  ) A equipe não encaminha os usuários com sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção quando 

necessário 

(  ) A equipe sempre encaminha os usuários com sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção quando 

necessário 

(  ) A equipe encaminha vez ou outra os usuários com sobrepeso/obesidade para outros níveis de atenção quando 

necessário 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA – CONTEXTO 

 

Roteiro de entrevista utilizado para a identificação de fatores facilitadores e/ou 

dificultadores na implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade 

 

 

Data da entrevista: 

 

1) Qual é a sua formação e experiência profissional? Informe também o tempo de 

experiência na área da saúde pública. 

 

2) A Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade é uma prioridade para a gestão? Por quê 

e desde quando? 

 

3) Quais os maiores entraves na implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade na Região Central? 

 

4) Quais os fatores dificultadores e potencialidades o(a) Sr(a) aponta para a efetiva 

implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade na Região de Saúde 

Central? 
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APÊNDICE F – MATRIZ DE RELEVÂNCIA 

 

Dimensão Relevância 
E

st
ru

tu
ra

 

Estrutura Física (consultórios, local para realização das atividades 

educativas, etc) 

RR 

Recursos humanos capacitados  RR 

Existência de profissionais RRR 

Existência de grupos terapêuticos  RR 

Recursos técnicos (caderneta do obeso, protocolos assistenciais 

disponíveis) 

RR 

Recursos materiais (prontuário, computadores disponíveis, acesso à 

internet, folders etc.) 

RR 

Existência de equipamentos  RR 

 

P
ro

ce
ss

o
 

Realizar busca ativa dos usuários com sobrepeso/obesidade RRR 

Acolher e Cadastrar os usuários com sobrepeso/obesidade RRR 

Realizar a estratificação de risco para o cuidado do sobrepeso e da 

obesidade 

RRR 

Notificar os casos de sobrepeso e obesidade no eSUS AB RR 

Detectar precocemente o sobrepeso/obesidade 
RR 

Realizar consultas multiprofissionais 
RR 

Realizar grupos de hábitos de vida saudáveis e Práticas Integrativas em 

Saúde (PIS) 

RRR 

Orientar os pacientes quanto ao autocuidado e promoção de hábitos de 

vida saudáveis 

RRR 

Realizar apoio matricial (NASF) às Equipes de Estratégia de Saúde da 

Família (eSF) 

RR 

Encaminhar para a atenção secundária os pacientes com indicação clínica 
RRR 

Prestar assistência multiprofissional aos indivíduos adultos com sobrepeso 

e obesidade, de acordo com as estratificações de risco e as diretrizes 

clínicas estabelecidas.  

RRR 

Realizar abordagem educativa sobre obesidade (incluindo o autocuidado 

apoiado) 

RR 

Prestar apoio matricial às equipes da Atenção Primária  
RR 

Realizar contrarreferência dos pacientes que tiveram alta para a atenção 

primária  

RRR 

Encaminhar os pacientes para o nível de atenção hospitalar nos casos 

indicados 

RRR 

Prestar assistência multiprofissional ao paciente  
RRR 

Prestar assistência e o primeiro cuidado às urgências e emergências  
RRR 

Realizar a cirurgia bariátrica 
RRR 

Internar paciente na cirurgia bariátrica até a alta 
RRR 
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Realizar contrarreferência dos pacientes que tiveram alta para a atenção 

primária ou secundária 

RRR 

Muito relevante (RRR), relevante (RR). 

Fonte: Adaptado da autora Aline Leal Gonçalves, 2009. 
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APÊNDICE G – MATRIZ DE INDICADORES 

 

 

             ESTRUTURA 

NÍVEL DE 

ATENÇÃO 
INDICADOR/CRITÉRIO FONTE 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
 P

R
IM

Á
R

IA
 À

 S
A

Ú
D

E
 

Número de consultórios Questionário 

Existência de local adequado para realização das atividades educativas/grupais Questionário 

Existência de prontuário médico eletrônico para cadastro do usuário com 

sobrepeso/obesidade 
Questionário 

Número e tipo de equipamentos Questionário 

Existência de caderneta do obeso Questionário 

Número de grupos terapêuticos para assistência ao usuário com 

sobrepeso/obesidade 
Questionário 

Número de profissionais Questionário 

Percentual de profissionais que receberam capacitação para atenção ao paciente 

com sobrepeso/obesidade 
Questionário 

Protocolo para acompanhamento e tratamento da obesidade Questionário 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
 S

E
C

U
N

D
Á

R
IA

 

Número de consultórios Questionário 

Existência de local adequado para realização das atividades educativas/grupais Questionário 

Existência de prontuário médico eletrônico para cadastro do usuário com 

sobrepeso/obesidade 
Questionário 

Número e tipo de equipamentos Questionário 

Existência de caderneta do obeso Questionário 

Número de grupos terapêuticos para assistência ao usuário com 

sobrepeso/obesidade 
Questionário 

Número de profissionais Questionário 

Percentual de profissionais que receberam capacitação para atenção ao paciente 

com sobrepeso/obesidade 
Questionário 

Protocolo da atenção especializada para acompanhamento e tratamento da 

obesidade 
Questionário 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
 H

O
S

P
IT

A
L

A
R

 Existência de prontuário médico eletrônico para cadastro do usuário com 

sobrepeso/obesidade 
Questionário 

Número e tipo de equipamentos Questionário 

Existência de leitos que atendem ≥70% da demanda Questionário 

Número de profissionais Questionário 

Percentual de profissionais que receberam capacitação para atenção ao paciente 

com sobrepeso/obesidade 
Questionário 

Protocolo da atenção especializada para acompanhamento e tratamento da 

obesidade 
Questionário 

 


