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RESUMO DA TESE 
 
 

A Obesidade é um problema de saúde pública altamente prevalente e de 
caráter complexo, exigindo efetivas políticas públicas. Brasil e Portugal são 
países de língua portuguesa com sistemas universais de saúde. Cada um, à 
sua maneira, tem buscado adotar políticas de enfrentamento do problema. 
Assim, o pressuposto para este trabalho foi que as estratégias para 
prevenção e cuidado do sobrepeso e obesidade estão presentes nas 
políticas públicas destes países em sintonia com as diretrizes 
extranacionais. O objetivo geral foi desenvolver estudo sobre as políticas 
públicas de Cuidados Primários ao excesso de peso nos adultos, adotadas 
pelo Brasil e Portugal ao longo das duas últimas décadas. O trabalho 
envolveu pesquisa documental e a elaboração de matriz de critérios de 
avaliação dessas políticas. Foi elaborada uma matriz de critérios para 
avaliação dos Cuidados Primários de Saúde no Brasil e outra em Portugal, 
com a participação de especialistas de cada país. Foram elaborados três 
artigos, o primeiro teve por objetivo examinar o percurso da 
institucionalização das iniciativas de abordagem da obesidade nas políticas 
públicas de saúde do Brasil e Portugal nas duas últimas décadas, 
identificando as diretrizes e estratégias de ação. O Segundo artigo teve por 
objetivo avaliar a validade de constructo e conteúdo de uma matriz avaliativa 
dos Cuidados Primários de Saúde ao sobrepeso e obesidade no Sistema 
Único de Saúde do Brasil. O terceiro artigo teve por objetivo identificar e 
discutir as convergências e divergências de um processo de validade de 
constructo e critérios para avaliação das políticas de abordagem primária do 
excesso de peso no Brasil e em Portugal, utilizando como referência o 
modelo lógico teórico da Política de Atenção Básica do Brasil. Conclusões: 
a) No Brasil as ações voltadas à alimentação saudável foram mais precoces 
e marcadamente intersetoriais, comunitárias, com base no território. Portugal 
tem proporcionado maiores oportunidades de acesso aos serviços 
individualizados no sistema de saúde e tem envolvido abordagem em outros 
setores no enfrentamento da questão. b) No Brasil, o produto do consenso 
entre especialistas resultou em uma matriz estruturada em quatro 
dimensões e um conjunto de critérios que vislumbram uma avaliação 
abrangente dos Cuidados Primários de Saúde ao sobrepeso e obesidade no 
Brasil. c) Embora Portugal apresente Cuidados de Saúde Primários mais 
bem consolidados e protocolos mais bem estabelecidos de cuidado centrado 
na pessoa, o modelo concebido pelos peritos brasileiros para abordagem do 
excesso de peso, neste nível do sistema de saúde, é mais abrangente e 
centrado nos direitos humanos e determinantes sociais da saúde. 
 
 
Palavras chave: cuidados primários de saúde, obesidade, avaliação de 
política pública, metodologia Delphi. 
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ABSTRACT 
 
 
Obesity is a highly prevalent and complex public health problem, requiring 
effective public policies. Brazil and Portugal are Portuguese-speaking 
countries with universal health systems. Each, in their own way, has sought 
to adopt policies to face the problem. Thus, the assumption for this work was 
that strategies for the prevention and care of overweight and obesity are 
present in the public policies of these countries in line with extranational 
guidelines. The general objective was to develop a study on the public 
policies of Primary Care for overweight in adults, adopted by Brazil and 
Portugal over the last two decades. The work involved documentary research 
and the elaboration of a matrix of evaluation criteria for these policies. A 
matrix of criteria was developed for the evaluation of Primary Health Care in 
Brazil and another in Portugal, with the participation of specialists from each 
country. Three articles were prepared, the first aimed at examining the path 
of institutionalization of initiatives to address obesity in public health policies 
in Brazil and Portugal in the last two decades, identifying guidelines and 
action strategies. The second article aimed to assess the construct and 
content validity of an evaluation matrix of Primary Health Care for overweight 
and obesity in the Brazilian Unified Health System. The third article aimed to 
identify and discuss the convergences and divergences of a process of 
construct validity and criteria for evaluating policies of primary approach to 
excess weight in Brazil and Portugal, using the theoretical logical model of 
the Care Policy as a reference Basic of Brazil. Conclusions: a) In Brazil, 
actions aimed at healthy eating were earlier and markedly intersectoral, 
community based on the territory. Portugal has provided greater 
opportunities for access to individualized services in the health system and 
has involved an approach in other sectors to address the issue. b) In Brazil, 
the product of consensus among specialists resulted in a matrix structured in 
four dimensions and a set of criteria that envisage a comprehensive 
assessment of Primary Health Care for overweight and obesity in Brazil. c) 
Although Portugal has better consolidated Primary Health Care and better 
established protocols for person-centered care, the model designed by 
Brazilian experts to approach overweight, at this level of the health system, is 
more comprehensive and centered on rights human and social determinants 
of health. 
 
 
KEYWORDS: primary health care, obesity, public policy assessment, Delphi 
methodology. 
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SNS – Sistema Nacional de Saúde; 
SUS – Sistema Único de Saúde; 
UCC – Unidade de Cuidados Comunitários; 
UE – União Europeia; 
UF – Unidades Funcionais; 
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 
URAP – Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados; 
USF – Unidade de Saúde Familiar; 
USP – Unidade de Saúde Pública; 
VIGITEL – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico; 
WOF – Word Obesity Federation. 
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APRESENTAÇÃO 

	  
	  

O presente trabalho propõe entender e levantar critérios de avaliação para as 

políticas de prevenção e cuidado ao excesso de peso nos serviços de Cuidados 

Primários à Saúde do Brasil e de Portugal. O pressuposto foi que as estratégias para 

prevenção e cuidado da obesidade estão presentes nas políticas públicas destes 

países em sintonia com diretrizes extranacionais. A escolha pelos países, Brasil e 

Portugal, deu-se devido semelhança existente na configuração da saúde praticada 

nos territórios afins em formato de sistema universal e integrador, e fundamentados 

na prevenção e promoção da saúde. Isso levantou questões quanto à semelhança 

ou não na condução dessas políticas, às dificuldades encontradas e êxito que cada 

país tem obtido na implementação dessas políticas. 

Dessa forma, definiu-se como objetivo geral: desenvolver estudo sobre as 

políticas públicas de cuidados primários ao excesso de peso1 nos adultos, adotadas 

pelo Brasil e por Portugal ao longo das duas últimas décadas. Os objetivos 

específicos consistem em:  

• Identificar as políticas públicas adotadas pelo Brasil e Portugal ao longo 

das duas últimas décadas reconhecendo as suas semelhanças e 

diferenças; 

 

• Desenvolver e testar a validade de constructo e critérios de uma matriz de 

avaliação da implementação das políticas nos cuidados primários de 

saúde2 do Brasil; 

 
• Compreender as convergências e divergências dos modelos de saúde do 

Brasil e Portugal, a partir dos critérios priorizados por peritos nacionais 

para a avaliação dos cuidados primários ao excesso de peso nos dois 

países. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  O	  excesso	  de	  peso	  contempla	  todos	  os	  adultos	  com	  índice	  de	  massa	  corporal	  ≥	  25	  kg/m2.	  
	  
2	  Neste	  trabalho	  será	  priorizado	  o	  termo	  cuidado	  primário	  de	  saúde,	  para	  designar	  o	  que	  no	  Brasil	  é	  
chamado	  de	  Atenção	  Básica	  à	  Saúde,	  adotando	  o	  que	  está	  posto	  na	  Carta	  de	  Alma-‐Ata	  (1978).	  
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A tese foi desenvolvida em quatro capítulos. O capitulo 1 trata de uma 

revisão geral do tema, passando pelos dados epidemiológicos, diretrizes e marcos 

políticos, globais, regionais e nacionais, concluindo com uma breve discussão sobre 

a avaliação de política pública. O capítulo 2 consiste num estudo documental das 

políticas para o excesso de peso nos dois países, discutindo marcos legais, 

diretrizes, ações nos três níveis de assistência e indicadores de avaliação. O 

capítulo 3 traz um estudo que aplicou a metodologia Delphi para avaliar a validade 

de constructo e critérios de uma matriz avaliativa para a política de cuidados 

primários ao excesso de peso no Brasil. Trata de uma matriz abrangente, 

considerando o processo de cuidado nas unidades de saúde, a gestão municipal, a 

institucionalização das diretrizes das políticas nacionais e a percepção do 

entrevistado sobre o desempenho do sistema de saúde. No capitulo 4 a matriz de 

critérios foi avaliada e reformulada por peritos portugueses e, a partir dos critérios 

validados por peritos portugueses e brasileiros, fez-se o desenho do modelo lógico 

teórico para o cuidado primário ao excesso de peso nos serviços primários dos dois 

países. Os capítulos 2, 3 e 4 foram elaborados na forma de artigos, seguindo 

critérios dos periódicos aos quais se pretende submeter para publicação, em 

conformidade às normas do Programa de Pós-Graduação Alimentos e Nutrição, da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP. Este manuscrito inclui ainda três 

Apêndices referentes aos formulários online do Brasil (Apêndice A) e de Portugal 

(Apêndices B e C) e dois anexos correspondentes aos pareceres dos Comitês de 

Ética brasileiro (Anexo 1) e português (Anexo 2). 

Este trabalho busca preencher parte da lacuna de conhecimento das 

abordagens da obesidade nos Cuidados Primários de Saúde. Considerando que a 

institucionalização de políticas específicas para o cuidado do sobrepeso e obesidade 

no Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil é recente, o trabalho se torna ainda 

mais relevante.  
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INTRODUÇÃO EXPANDIDA 
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1. INTRODUÇÃO EXPANDIDA 

	  
A obesidade é um tema recorrente na literatura científica. Atualmente é 

considerada um dos principais problemas de Saúde Pública, constituindo-se numa 

epidemia mundial responsável por um aumento substancial da morbimortalidade 

atingindo todos os níveis socioeconômicos da população(1,2). 

 No começo deste século, a Organização Mundial da Saúde (OMS), chamou a 

atenção para o fato de que no mundo há mais de um bilhão de adultos obesos, 

sendo que cerca de 60% da população mundial, num futuro próximo, apresentará 

algum problema de saúde relacionado à obesidade(3). 

Em 2013, segundo a OMS, 42 milhões de crianças abaixo de cinco anos 

eram obesas. Em países com economias emergentes, o aumento do excesso de 

peso (sobrepeso/pré-obesidade e obesidade)3 na infância foi 30% maior do que em 

países desenvolvidos(4). Dados globais da OMS apontam que em 2014 mais de 1,9 

bilhões de adultos estavam com excesso de peso, dos quais 600 milhões eram 

obesos, correspondendo a 13% da população adulta do planeta(4). 

Essa condição de morbidade resulta de um desequilíbrio energético, em que 

se verifica um consumo energético acima do que o indivíduo gasta, o que origina 

deposição de excesso de gordura corporal, condição que pode ser prejudicial para a 

saúde, tanto física quanto mental(5). O excesso de peso é o resultado de mudanças 

recentes que têm vindo a ocorrer na sociedade, e que incluem estilos de vida mais 

sedentários, dinâmicas das famílias mais voltadas para atividades em espaços 

fechados, alimentação inadequada, redução na prática de atividade física e que 

estão em muito associados à falta de tempo dos indivíduos, utilização excessiva do 

automóvel e redução dos percursos feitos a pé, crescimento de urbanizações sem 

espaços recreativos, utilização excessiva das novas tecnologias, tanto dos adultos 

como das próprias crianças(4-6). 

A OMS classifica uma situação de obesidade quando o Índice de Massa 

Corporal - IMC (peso em kg dividido pelo quadrado da altura em metros) se encontra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  O	  Brasil	  adota	  o	  termo	  sobrepeso	  e	  Portugal	  adota	  o	  termo	  pré-‐obesidade	  para	  designar	  a	  condição	  leve	  
de	   excesso	   de	   peso	   (índice	   de	   massa	   corporal	   ≥25≥30	   kg/m2).	   Neste	   trabalho	   priorizaremos	   o	   termo	  
sobrepeso,	  seguindo	  o	  termo	  utilizado	  pela	  Organização	  Mundial	  da	  Saúde.	  
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acima de 30 kg/m2. Quanto à gravidade, a OMS propõe a seguinte classificação: 

sobrepeso, quando o índice de massa corporal (IMC, em kg/m2) seja IMC=25-29,9 

kg/m2, obesidade grau I, IMC=30-34,9 kg/m2; obesidade grau II, quando IMC=35-

39,9 kg/m2; obesidade grau III, quando o IMC≥40 kg/m2(6). 

A obesidade é, atualmente, considerada uma doença crônica, uma vez que 

representa uma condição debilitante séria, por si só. O excesso de gordura corporal 

pode ser acompanhado por anormalidades estruturais e funcionais que reduzem a 

qualidade de vida, como a doença do refluxo gastresofágico, osteoartrite, síndrome 

da apneia obstrutiva do sono/hipoventilação da obesidade, diabetes, doenças 

cardiovasculares - Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), enfarte, trombose, embolia 

e arteriosclerose, síndrome metabólica, problemas ortopédicos, asma, alguns tipos 

de câncer, esteatose hepática, problemas cognitivos e distúrbios psicológicos, 

comprometendo a saúde de maneira geral e colocando em risco a vida do 

indivíduo(7,8,9). A obesidade foi reconhecida como doença crônica, em 2013, pela 

Associação Médica Americana (AMA), sendo que, ao longo dos anos outras 

instâncias, como a OMS, a Federação Mundial da Obesidade (World Obesity 

Federation), a Associação Europeia para o Estudo da Obesidade (European 

Association for the Study of Obesity - EASO), também reconheceram esta condição 

como um problema crônico, que necessita de tratamento específico de longo 

prazo(10). 

 Por ser um problema de saúde pública mundial, os programas de Atenção à 

Saúde no Brasil, em Portugal e no mundo têm incluído estratégias de promoção da 

saúde e bem estar que buscam estimular o interesse das pessoas por práticas 

saudáveis, que permitam a prevenção e gestão efetivas da obesidade por meio da 

promoção de uma alimentação saudável e do incentivo da prática de atividade física, 

sendo que também tem havido um incremento de programas direcionados para o 

tratamento das pessoas que sofrem de obesidade, buscando reduzir possíveis 

comorbidades e complicações resultantes desta doença(11-16). 

O tratamento para obesidade deve ser orientado por profissionais da saúde 

com objetivo de um planeamento para uma vida mais saudável, com mudanças de 

hábitos alimentares e um suporte na prática de atividades físicas(17). 
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1.1. Orientações globais das políticas públicas de saúde para obesidade 
Tendo em consideração a gravidade do panorama da obesidade para a 

Saúde Pública, num contexto de cuidados de saúde em âmbito mundial, a OMS 

classificou, em 1997, o aumento da prevalência do excesso de peso como a 

“Epidemia do Século XXI”(18). 

Em 1997, a OMS alerta quanto a necessidade de medidas essenciais para 

prevenir doenças e promover saúde, incluindo as que abordam todos os aspectos de 

uma alimentação desequilibrada, tanto por excesso como por falta(19). O documento 

indica a função decisiva dos governos para alcançar mudanças duradouras em 

Saúde Pública e reforça que o setor da saúde tem responsabilidade essencial na 

coordenação e facilitação da contribuição de outros ministérios e organismos 

governamentais, como aqueles encarregados das políticas de alimentação, 

agricultura, juventude, recreação, desportos, educação, comércio e indústria, 

fazenda, transportes, meios de comunicação, assuntos sociais e planejamento 

ambiental e urbano(18). 

Na Assembleia Mundial da Saúde, em 2004, foi aprovado o documento 

intitulado "Estratégia Global da OMS sobre Dieta, Atividade Física e Saúde" em que 

descreve os passos necessários para apoiar a alimentação saudável e atividade 

física regular. A estratégia descrita nesse documento foi de incentivar a tomada de 

medidas em nível global, regional e local para melhorar a dieta e hábitos de 

atividade física na população(20). 

Em setembro de 2011, a Declaração Política da Reunião de Alto Nível da 

Assembleia Geral das Nações Unidas para a Prevenção e Controle de Doenças Não 

Transmissíveis, apontou a importância dos hábitos de vida saudáveis, incentivando 

a implementação da "Estratégia Global da OMS sobre Dieta, Atividade Física e 

Saúde”(21). No mesmo evento foi criado o Plano Global de Ação para a prevenção e 

controle de doenças não transmissíveis 2013-2020, que visa cumprir os 

compromissos assumidos na Declaração Política pela Organização das Nações 

Unidas sobre Doenças Não Transmissíveis (DNT). O plano de ação global trouxe em 

seu corpo as nove metas globais para doenças não transmissíveis a ser alcançado 

até 2025, incluindo uma redução relativa de 25% de morte prematura por causa 

destas doenças até 2025 e uma desaceleração do aumento global de obesidade, 



15	  
	  

buscando reduzir taxas de mortalidade(5). 

 

1.2. As políticas públicas e a obesidade na União Europeia 

Como abordagem ao desafio crescente decorrente da epidemia da obesidade 

para a saúde, para a economia e para o desenvolvimento, a Conferência Ministerial 

da OMS Europeia acerca da Luta Contra a Obesidade, que ocorreu em 

Istambul/Turquia, no ano de 2006, adotou como política a Carta Europeia de Luta 

contra a Obesidade (CELO), na qual foi declarado o compromisso de intensificar a 

ação de travar o aumento da obesidade e a promessa de colocar este problema 

numa posição prioritária na agenda dos governos europeus(22). 

A Comissão da OMS que fundamentou a Carta Europeia de Luta contra a 

Obesidade considera que existem dados suficientes para justificar uma ação 

imediata contra a obesidade e, com esses, se mostra a necessidade de mudanças, 

pelas adaptações às circunstâncias locais. Além de uma intensa pesquisa acerca de 

certos aspectos que podem melhorar a eficácia das políticas podendo levar a 

atuação europeia a um exemplo de caráter mundial(17). 

A CELO reconhece a obesidade como epidemia por representar um dos mais 

graves desafios para a Saúde Pública na Região Europeia, mostrando a grande 

tendência no aumento da prevalência de obesidade em crianças e adolescentes. 

Esta condição, consequência das diversas modificações sociais, econômicas, 

culturais e ambientais das últimas décadas, afeta a qualidade de vida dos indivíduos, 

reduz a esperança de vida, refletindo-se diretamente num aumento das despesas 

com a saúde (internamentos, medicamentos, cirurgias) e, indiretamente, na redução 

da produtividade, na economia e no desenvolvimento social. O combate, ao que 

atualmente também se denomina como umas das epidemias do século XXI, é de 

extrema urgência e requer a implementação de políticas em nível nacional, 

integradas e concertadas com ações internacionais que promovam a sensibilização 

e conscientização da sociedade, e que apresentem, também, recomendações, 

metas e estratégias em nível mundial e adaptadas às realidades econômicas, 

sociais e políticas dos diversos países(18, 23, 24). 
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 1.3. Panorama da obesidade em Portugal 

	  
Em 2018, os dados do Instituto Nacional de Estatística(25) mostram que a 

população residente em Portugal era de 10.276.617 habitantes. Em Portugal, assim 

como no restante da Europa, tem sido reportada uma tendência no aumento dos 

casos de sobrepeso e obesidade, embora a maioria das estimativas nacionais se 

baseie em auto declarações, sendo escassos os inquéritos com medições 

antropométricas (26). 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) no 

seu documento Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, a 

partir de dados de obesidade efetivamente medida, indicou uma prevalência de 

obesidade em Portugal, em 2016, de 29%, apesar dos dados de obesidade auto- 

referida ter sido de 16,7%(27). Embora Portugal não seja o país com maior 

prevalência de obesidade na Europa, os dados de excesso de peso na população 

infantil são preocupantes. O Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-

AF) (28), estimou que em 2015-2016: 17,3% de crianças menores de 10 anos 

apresentaram sobrepeso e que 7,7% eram obesas; e que 23,6% de jovens entre os 

10 e 17 anos apresentaram sobrepeso e que 8,7% eram obesos. Tendo em vista o 

grande aumento do excesso de peso na população infanto-juvenil, a OMS estima 

que em 2030, em Portugal, 27% dos homens e 26% das mulheres sejam obesos(4). 

Frente a isso, em Portugal, nos últimos anos têm desenvolvido diversos 

programas, planos e ações, nomeadamente: o Programa Nacional para Promoção 

da Alimentação Saudável (PNPAS) em 2019, a Estratégia Integrada para a 

Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS), as Restrições à publicidade alimentar 

dirigida a crianças, o Processo Assistencial Integrado da Pré-obesidade no Adulto 

(PAI), o e-Book “Mais fruta e hortícolas”, o website “Nutrimento”, entre outros.(13-15) 

 

1.4. Panorama da obesidade no Brasil 
Com cerca de 190 milhões de habitantes(28), o Brasil, assim como Portugal, 

apresenta redução da taxa de crescimento populacional, enquanto o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) tem aumentado. Segundo dados do IBGE, o valor 

do IDH, em 2011, foi de 0,718, ocupando o 84º lugar no ranking mundial e, em 2019, 
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foi de 0,761, no 79º lugar. Além disso, o Brasil vem apresentando um aumento da 

expectativa de vida, diminuição na taxa de fecundidade e diminuição na taxa de 

mortalidade infantil(29), consequentemente tendo uma população mais envelhecida. 

Essas mudanças populacionais, como o envelhecimento, refletem na situação 

epidemiológica do país, sendo que as doenças do aparelho circulatório e neoplasias 

são as principais causas de morte(30). A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

efetuada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao 

período 2008-2009 e publicada em 2010, determinou que 25,4% de adolescentes e 

53,8% de adultos apresentavam excesso de peso(31,32). Apesar dos dados mais 

recentes de 2017-2018(32) não estarem publicados na sua completude, os primeiros 

resultados publicados destacaram uma redução de 19,8 para 17,5% na contribuição 

do “grupo alimentação” para a despesa de consumo (monetária e não monetária) 

média mensal familiar, em relação a 2008-2009. Os dados da pesquisa destacaram 

o grupo carnes, vísceras e pescados como o de maior peso (21,9% em 2008-2009 e 

20,2% em 2017-2018), a diminuição da participação do grupo cereais, leguminosas 

e oleaginosas, que passou de 10,4% para 5,0%, e o aumento do grupo outros 

alimentos que apresentou um crescimento significativo de 9,4% para 13,7%. Estes 

resultados podem antever resultados não favoráveis nos aspetos relacionados com 

o excesso de peso. 

No Brasil, a prevalência de obesos na população adulta dos 26 estados 

brasileiros e Distrito Federal cidades cobertas pela pesquisa VIGITEL(33) (Vigilância 

de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), no 

período entre 2006 e 2018, o excesso de peso aumentou de 42,6 para 55,7% e a 

porcentagem de adultos com obesidade aumentou de 11,8% para 19,8%. O estudo 

mostrou também que a frequência de adultos do sexo feminino autodeclarados com 

excesso de peso é superior ao do sexo masculino, 20,7 e 18,7%, respectivamente, 

podendo essa diferença ser justificada com o aumento da frequência de obesidade 

para mulheres até os 64 anos e para homens até os 44 anos. 

A partir da criação da Lei Orgânica - Lei 8080/90(35) do Sistema Único de 

Saúde (SUS) foi criada a Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN), 

no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, e atribuída à direção nacional do SUS a 

responsabilidade pela formulação, avaliação e apoio às políticas de alimentação e 
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nutrição do país. Em 1999 foi editada a primeira versão da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN), reeditada em 2013. Com a criação do Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional pela Presidência da República, em 

2006, o Ministério da Saúde (MS) passou a compor o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) nas ações de alimentação e nutrição. 

Assim, no âmbito do Ministério da Saúde as ações de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) passaram a ser executadas a partir da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição, que tem as suas diretrizes fortemente alinhadas com as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde. 

Nos anos de 2006 e 2009, o Ministério da Saúde (MS) chamou a atenção 

para o aumento da obesidade no Brasil. Os dados referidos mostravam que em 

2006 cerca de 11% da população encontrava-se com IMC ≥ 30 kg/m2, enquanto em 

2009, apenas três anos depois, a prevalência aumentou para 13,9%. Naquela época 

estimava-se que em 2015 aproximadamente 2,3 bilhões de adultos teriam excesso 

de peso, dos quais, mais de 700 milhões seriam obesos. Os dados da pesquisa 

VIGITEL, realizada em 2018 e publicada em 2019, mostraram que o aumento do 

excesso de peso na população brasileira é alarmante, uma vez que mais de metade 

da população brasileira adulta, habitante das capitais brasileiras, apresentou 

excesso de peso(36). 

O MS lançou, em 2011, o Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento 

das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil - 2011 – 2022(37). As ações do 

plano estão agrupadas nos eixos de vigilância, informação, avaliação e 

monitoramento, e de promoção da saúde e do cuidado integral. Essa é uma 

estratégia muito diferenciada na perspectiva da vigilância, porque busca abordar a 

saúde na sua integralidade e ao mesmo tempo estabelece critérios de 

monitoramento. 

Em 2012, foi lançado o Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da 

Obesidade desenvolvido, em conjunto, pelo Ministério da Saúde, Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Educação, Ministério das 

Cidades, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional e Organização Pan-Americana de 

Saúde/Organização Mundial de Saúde, objetivando ações intersetoriais de uma 
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alimentação adequada e saudável juntamente com a atividade física. Este Plano, 

reeditado em maio de 2014,(38) foi desenvolvido com o objetivo de subsidiar e 

orientar modos de vida e alimentação adequada e saudável para a população 

brasileira revertendo a curva de crescimento da obesidade reduzindo drasticamente 

os índices entre crianças de 5 a 9 anos e estacionando a evolução do problema 

entre adultos. Os eixos do plano de ação são: 1) Disponibilidade e acesso a 

alimentos adequados e saudáveis – pelo aumento da disponibilidade e a oferta de 

alimentos frescos (frutas, hortaliças, grãos e peixes); 2) Ações de educação, 

comunicação e informação – por meio do Programa Saúde na Escola; Promoção de 

modos de vida saudáveis - fortalecendo o programa de alimentação escolar, 

ofertando cardápios mais saudáveis em restaurantes populares e ampliando a 

comercialização das 15 frutas e das 10 hortaliças mais consumidas; 3) Vigilância 

Alimentar e Nutricional; 4) Atenção integral à saúde do indivíduo com 

sobrepeso/obesidade na rede de saúde e 5) Regulação e controle da qualidade e 

inocuidade de alimentos(38). 

Foi também publicado, em 2017, o Manual de Diretrizes para o 

Enfrentamento da Obesidade na Saúde Suplementar Brasileira, por um Grupo 

Multidisciplinar envolvendo diversas instituições, como a Organização Pan-

americana de Saúde (OPAS), o MS, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), entre 

outras, que tentou reunir diversos esclarecimentos, parâmetros e orientações sobre 

a temática da obesidade, para crianças, adolescentes e adultos. 

São inúmeras as ações e políticas públicas de alimentação e nutrição, 

cabendo ao SUS o desafio de programar uma linha de cuidado integral ao paciente 

com sobrepeso ou obesidade. Em 2013, o MS redefiniu as diretrizes para 

organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de 

cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde (RAS) das pessoas com doenças 

crônicas(39) e estabeleceu o regulamento técnico, normas e critérios para o Serviço 

de Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade(40). 

Das ações políticas de grande destaque desenvolvidas no Brasil no âmbito da 

obesidade, encontram-se: a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a 

regulamentação do marketing de alimentos, as restrições alimentares nas escolas, a 

monitorização da prevalência de obesidade na população, o Programa Academia da 
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Saúde, a Linha de Cuidado à Obesidade e a Ação do Programa Saúde da Família. 

Essas ações são desenvolvidas com enfoque multidisciplinar, no âmbito da 

prevenção, prestação de informação, vigilância, avaliação, monitorização, e 

promoção da saúde(28-40). 

 

1.5. Avaliação das políticas públicas de saúde 

 

 A política pública é um campo multidisciplinar de pesquisa e interesse. Sua 

formulação, implantação e implementação são desafios que precisam ser 

monitorados e avaliados constantemente(41). A política de saúde é a resposta social 

de uma organização (como um país) ao estado de saúde de indivíduos e grupos e 

seus determinantes(42). 

	   A avaliação das políticas públicas com base em padrões estabelecidos ou no 

conhecimento científico é um meio de qualificar a gestão da saúde pública(43). 

Através da avaliação, é possível determinar a probabilidade de que a intervenção 

possa alterar o estado de saúde e ainda determinar as dificuldades encontradas(44). 

 Nos últimos anos, as avaliações de saúde não apenas medem a eficácia das 

intervenções e o uso efetivo dos recursos disponíveis, mas também usam o sistema 

para atender às necessidades da população com base na distribuição equitativa 

dessas intervenções. Seu ponto de vista é a capacidade de atingir metas 

previamente estabelecidas e alcançá-las(45). 

O cenário epidemiológico em que as DCNT assumem uma posição de grande 

magnitude, com ênfase na obesidade vai exigir profundas e rápidas transformações 

nas práticas de saúde. As autoridades de saúde brasileira e portuguesa tem 

envidado esforços em busca de conter o avanço da obesidade. Estratégias de 

avaliação das políticas públicas tem se fortalecido no Brasil(46). Em 2011 foi instituído 

o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ) pelo Ministério da Saúde e foi atualizado em 2015. O PMAQ tinha como 

propósito certificar a qualidade dos equipamentos de saúde e foi construído a partir 

das seguintes dimensões: territorialização e responsabilização sanitária; adstrição 

dos usuários e vínculo; acessibilidade; acolhimento e porta de entrada principal; 
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cuidado longitudinal; orientação da rede de atenção à saúde; gestão do cuidado 

integral à saúde e; trabalho em equipe multiprofissional(47). 

De maneira geral a construção de instrumentos para avaliação das políticas 

de saúde tem sido baseada em levantamentos da literatura e das demandas, 

podendo partir de algum instrumento que mais se aproxime ao objeto em questão(48-

50). Podem ainda ser o resultado de um processo de melhoria continua e 

aprimoramento da avaliação, como é o caso do PMAQ. Um outro instrumento de 

avaliação, o Primary Care Assessment Tool (PCATool), considera os seguintes 

atributos dos cuidados primários de saúde: acesso ao primeiro contato 

(acessibilidade e utilização); longitudinalidade; coordenação (integração do cuidado 

e sistema de informação); integralidade (serviços disponíveis e serviços prestados), 

tendo sido desenvolvido por Starfield(51) nos Estados Unidos, em 2001, e validado 

para ser usado no Brasil(52). 

De maneira geral, as avaliações dos cuidados primários de saúde que exigem 

abordagens específicas têm utilizado como referência o PCATool(48,49,53), sendo 

normalmente dirigidos aos usuários. No caso da abordagem à obesidade, pela 

magnitude e complexidade do problema, uma avaliação dos cuidados primários de 

saúde no âmbito dos Sistemas de Saúde irá demandar em primeira instância uma 

avaliação do processo. Será preciso avaliar como as políticas chegam aos 

territórios, quais os recursos investidos pelos municípios, como as equipes 

desenvolvem o seu trabalho e qual o resultado se tem observado. Também é 

importante saber como outros serviços e países estão lidando com a temática. 
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RESUMO  

O acelerado avanço da obesidade e de doenças associadas, na transição para o 

século XXI, tem levado os países a desenvolverem estratégias de abordagem da 

obesidade nas políticas públicas, de forma a cumprir os compromissos 

internacionalmente assumidos. O objetivo do presente estudo foi examinar o 

percurso da institucionalização das iniciativas de abordagem da obesidade nas 

políticas públicas de saúde do Brasil e de Portugal nas duas últimas décadas, 

identificando o seu enquadramento, as suas diretrizes e estratégias de ação. Foram 

analisados os documentos oficiais das políticas públicas de saúde dos dois países 

no período de 1999 a 2019 em relação a diretrizes internacionais. Os documentos 

foram sistematizados e analisados quanto à cronologia, às ações propostas no 

âmbito individual, comunitário e populacional, conforme o nível de atenção à saúde, 

bem como metas e indicadores de avaliação adotados. Concluiu-se que Portugal e 

Brasil tiveram trajetórias diferentes na criação e implementação das suas 

estratégias. No Brasil as ações voltadas à alimentação saudável foram mais 
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precoces e marcadamente intersetoriais, comunitárias, com base no território. 

Portugal tem proporcionado maiores oportunidades de acesso aos serviços 

individualizados no sistema de saúde e tem envolvido abordagem em outros setores 

no enfrentamento da questão. 

 
Palavras-chave: excesso de peso, cuidado primário de saúde, alimentação 
saudável, atenção à saúde, política de saúde 
 
 

ABSTRACT 

The accelerated advance of obesity and associated diseases, in the transition to the 

21st century, has led countries to develop strategies to address obesity in public 

policies, in order to fulfill internationally assumed commitments. The objective of the 

present study was to examine the path of institutionalization of initiatives to address 

obesity in public health policies in Brazil and Portugal in the last two decades, 

identifying its framework, guidelines and action strategies. The official documents of 

public health policies of the two countries from 1999 to 2019 were analyzed in 

relation to extranational guidelines. The documents were systematized and analyzed 

regarding chronology, the actions proposed at the individual, community and 

population levels, according to the level of health care, as well as adopted goals and 

evaluation indicators. It was concluded that Portugal and Brazil had different 

trajectories in the creation and implementation of their strategies. In Brazil, actions 

aimed at healthy eating were earlier and markedly intersectoral, community based on 

the territory. Portugal has provided greater opportunities for access to individualized 

services in the health system and has involved an approach in other sectors to 

address the issue. 

 

KEYWORDS: overweight, primary health care, healthy eating, health care, health 
policy 
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RESUMEN 

El avance acelerado de la obesidad y las enfermedades asociadas, en la transición 

al siglo XXI, ha llevado a los países a desarrollar estrategias para abordar la 

obesidad en las políticas públicas, a fin de cumplir con los compromisos asumidos 

internacionalmente. El objetivo del presente estudio fue examinar el camino de la 

institucionalización de iniciativas para abordar la obesidad en las políticas de salud 

pública en Brasil y Portugal en las últimas dos décadas, identificando su marco, 

pautas y estrategias de acción. Los documentos oficiales de las políticas de salud 

pública de los dos países desde 1999 hasta 2019 se analizaron en relación con las 

pautas extranacionales. Los documentos fueron sistematizados y analizados con 

respecto a la cronología, las acciones propuestas a nivel individual, comunitario y 

poblacional, de acuerdo con el nivel de atención de salud, así como los objetivos 

adoptados y los indicadores de evaluación. Se concluyó que Portugal y Brasil tenían 

diferentes trayectorias en la creación e implementación de sus estrategias. En Brasil, 

las acciones dirigidas a una alimentación saludable fueron más tempranas y 

marcadamente intersectoriales, basadas en la comunidad del territorio. Portugal ha 

brindado mayores oportunidades de acceso a servicios individualizados en el 

sistema de salud y ha involucrado un enfoque en otros sectores para abordar el 

problema 

 

PALABRA CLAVE: sobrepeso, atención primaria de salud, alimentación saludable, 

atención médica, política de salud 

 

INTRODUÇÃO  

O despertar pela gravidade da epidemia global da obesidade marcou a 

transição para o século XXI1. Em 1997, a OMS alerta quanto à necessidade de 

medidas essenciais para prevenir doenças e promover saúde, colocando em 

evidência os riscos do consumo alimentar inadequado2. A morbidade e a 

mortalidade atribuída às principais doenças crônicas representaram, em 2002, 60% 
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de todas as disfunções e 47% da carga de morbidade mundial3. Assim, na 57ª 

Assembleia Mundial da Saúde, em 2004, foi aprovada a Estratégia Global sobre 

Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, tendo em conta o peso dos hábitos 

de vida nessa equação, que vem sendo fortemente desequilibrada para obesidade. 

A Estratégia Global estabeleceu que os estados membros da Organização das 

Nações Unidas (ONU) conjugassem esforços em ações de promoção de hábitos 

saudáveis de alimentação e de prática de atividade física. Em setembro de 2011, a 

Declaração Política da Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações 

Unidas para a Prevenção e Controle de Doenças não Transmissíveis, apontou a 

importância dos hábitos de vida saudáveis, incentivando a implementação da 

"Estratégia Global da OMS sobre Dieta, Atividade Física e Saúde”4. No mesmo 

evento foi criado o Plano Global de Ação para a prevenção e controle de doenças 

não transmissíveis 2013-2020, que visa cumprir os compromissos assumidos na 

Declaração Política pela Organização das Nações Unidas sobre Doenças Não 

Transmissíveis (DNT)5. Em 2013, as mortes atribuídas à dieta como fator de risco 

modificável somaram 11,3 milhões no mundo, enquanto os anos de vida saudável 

perdidos somaram 241,4 milhões. Um terço dessas mortes poderiam ter sido 

evitadas, num cenário em que o controle e a prevenção da obesidade se 

apresentam como um dos principais alvos6.  

No Brasil, o excesso de peso tem aumentado há pelo menos três décadas, 

em todas as faixas etárias, em ambos os sexos, e em todos os níveis 

socioeconómicos7. Segundo os dados da Pesquisa VIGITEL, em 2018, o excesso de 

peso atingiu 55,7% incluindo 19,8% de adultos obesos. A prevalência da obesidade 

entre o sexo feminino e masculino é de 20,7% e 18,7% respectivamente. Em 

Portugal, o excesso de peso foi de 57,1%. Segundo resultados do	   Inquérito 

Alimentar Nacional e de Atividade Física IAN-AF 2015-2016, a prevalência de 

obesidade e da pré-obesidade a nível nacional, entre 2015-2016, para a população 

portuguesa foi de 22,3% e 34,8%, respectivamente, sendo que o valor da obesidade 

é superior para as mulheres (24,3% vs. 20,1%), mas o valor da pré-obesidade é 

mais elevado nos homens (38,9% vs. 30,7%) 9. 

O estudo Global Burden of Disease (GBD), publicado 201710, destaca que os 

hábitos alimentares inadequados dos portugueses foram o terceiro fator de risco que 
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mais contribuiu para a perda de anos de vida saudável. Neste mesmo estudo, para o 

Brasil, os hábitos alimentares inadequados ocupam o quarto lugar entre os fatores 

de risco. 

Liderados pelas Nações Unidas, iniciativas e consensos globais e regionais 

têm colocado em discussão, os temas da nutrição, segurança alimentar e 

transformação dos sistemas alimentares como estratégia de abordagem da 

obesidade e de outras formas de má nutrição. Para tanto, buscam-se metodologias 

integradoras, direcionadas não apenas ao indivíduo, mas também para os 

elementos que o rodeiam - família, comunidade e ambiente11. Esta nova perspectiva 

tem exigido importantes transformações nos sistemas de saúde, bem como uma 

ação coordenada entre todas as políticas públicas e a sociedade, visto que 

transcende em muito o domínio dos serviços de saúde, envolvendo questões tais 

como direitos humanos, cultura e economia. 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988, tomando a 

saúde como um direito de todos e dever do estado, busca garantir o acesso integral, 

universal e equânime, aos serviços de saúde. Em Portugal, o direito a saúde foi 

reconhecido em 197112, sendo que, o Sistema Nacional de Saúde do país foi criado 

em 1979. Tanto um país quanto outro, tem lutado, no meio de crises e dificuldades, 

para garantir o direito universal à saúde, de qualidade e em várias áreas de 

intervenção, sendo que os caminhos seguidos, embora distintos, apresentam 

avanços e iniquidades que importa compreender13.  

Atendendo ao apresentado, o objetivo do presente estudo é examinar o 

percurso da institucionalização das iniciativas de abordagem da obesidade nas 

políticas públicas de saúde do Brasil e Portugal nas duas últimas décadas, 

identificando as diretrizes e estratégias de ação. 

 

METODOLOGIA 
Foram usados os documentos oficiais disponíveis de órgãos competentes dos 

Ministérios da Saúde do Brasil e Portugal para examinar a presença de políticas 

endereçadas à obesidade nos dois países e a relação dessas mesmas com as 

diretrizes supranacionais. Foram empreendidos três eixos de análise: a) cronologia 

dos marcos legais nacionais; b) propostas nos âmbitos individual, comunitário e 
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populacional, conforme o nível de atenção à saúde e; c) indicadores para avaliação 

das medidas adotadas. 

 
Seleção dos documentos 

A base documental de informações para a pesquisa foi construída a partir de 

buscas nos sites oficiais dos Ministérios da Saúde do Brasil e de Portugal para 

obtenção de leis, portarias, resoluções e manuais de orientação disponíveis, bem 

como da busca de documentos e informações no website da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), incluindo as bases de dados Global database on the 

Implementation of Nutrition Actions (GINA) e o Nutrition Landscape Information 

System (NLiS). Uma outra base de informações foi literatura científica, constituída 

por artigos e outros documentos científicos, disponíveis nas bases do portal Capes 

(entre 1999 e 2019). Para compilação e sistematização dos dados foi desenvolvido 

um protocolo de registro das informações. 
 

 
Sistematização das informações 

 Os documentos oficiais disponíveis de cada um dos países foram agrupados 

por ordem cronológica por duas revisoras independentes, conforme o alvo das 

ações em: alimentação saudável e atividade física, pré-obesidade e obesidade, 

obesidade grave e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Num terceiro 

passo, a partir da leitura exaustiva desses documentos foram extraídas as principais 

ações de interesse a respeito da prevenção e cuidado da obesidade no âmbito 

individual, comunitário e populacional, conforme o nível de assistência à saúde ou 

outro setor. Não havendo consenso quanto à natureza ou à semelhança das ações 

identificadas nos documentos, foi consultada uma terceira revisora. Ações 

semelhantes presentes em mais de um documento foram agrupadas por categorias. 

O quarto passo constituiu-se na busca sobre quais indicadores têm sido adotados 

para monitoramento das políticas. Por fim, considerando que o processo foi 

executado por pesquisadoras brasileiras, o documento produzido foi analisado 

criticamente e complementado por duas pesquisadoras portuguesas. Os dados 
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obtidos foram criticamente analisados a partir do confronto das informações à luz da 

literatura pertinente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 O exercício que vamos desenvolver aqui não pode ser tomado como 

comparação, se levarmos em conta a extensão geográfica e populacional de cada 

um dos países, a cultura e o percurso histórico. De início precisamos destacar 

pontos extremamente relevantes do cenário das políticas publicas em questão. 

Considerando dados de 2014, em um estudo foi mostrada a proporção em que 

Brasil (8,3%) e Portugal (9,5%) gastam com saúde(14), relativas ao Produto Interno 

Bruto (PIB). Há que se considerar que esses valores do PIB incluem também os 

gatos com saúde suplementar (convênios e seguros de saúde) (14). Em termos 

relativos essa diferença não é exorbitante. No entanto, em termos de gasto per 

capita essa diferença correspondeu a $947,00 no Brasil e a $2.097,00 para Portugal. 

A diferença se agrava mais ainda, quando se verifica que o gasto público brasileiro 

em 2014 correspondeu a 46% do gasto total com saúde, enquanto que em Portugal 

a proporção foi de 64,8%14. Mais ainda, o sistema público de saúde brasileiro atende 

78,6% da população, enquanto que o português atende 81,5%. Assim, portanto, o 

SUS atende aproximadamente quatro quintos da população faz isso com menos que 

a metade do que se gasta com saúde no Brasil (3,8% do PIB). Essa diversidade de 

cenários produz diferentes desenhos de políticas para um problema de dimensão 

semelhante. 

Neste trabalho, o ponto de corte temporal foi a transição do século passado 

para este, quando a Organização Mundial da Saúde lançou a Estratégia Global 

sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde3,6. Essa estratégia convocou 

para um grande esforço intersetorial não só no âmbito do poder publico, mas da 

iniciativa privada, do terceiro setor e da sociedade como um todo para o 

enfrentamento das doenças crônicas associadas aos modos de vida. 

 No Brasil, o início desse período foi marcado pela transição nutricional, com a 

redução da desnutrição e a entrada da obesidade em cena7,15. A primeira iniciativa 

do país para a institucionalização de políticas que abordassem a questão da má 

nutrição no Sistema de Saúde brasileiro foi a Política Nacional de Alimentação e 
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Nutrição (PNAN), em 199916, seguindo diretrizes da OMS para o enfrentamento da 

má nutrição. Em 2011, a PNAN foi revista tomando como princípios a humanização 

das práticas em saúde, a diversidade cultural e alimentar, a autonomia dos 

indivíduos, a determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da 

alimentação e nutrição, bem como a segurança alimentar com soberania (Quadro 1). 

Em sinergia com o lançamento da Estratégia global em alimentação, atividade 

física e saúde da OMS3, no mesmo ano, no Brasil, foi lançado o Programa Brasil 

Saudável, promovendo academias ao ar livre e lançamento do Guia Alimentar para a 

população brasileira (Quadro 1). O Guia alimentar da população brasileira 

representou um importante marco para as recomendações nutricionais no Brasil, 

resgate e valorização da identidade alimentar da população brasileira. Em 2014, o 

Guia alimentar brasileiro foi revisto, ampliando o entendimento multidimensional da 

alimentação, valorizando os seus aspetos culturais e qualitativos. 

Em 2006, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional criou o 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN)17, em 2009 

regulamentado pela Polícia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional18. O 

SISAN surgiu com o propósito de reduzir as assimetrias de oportunidades e 

promoção de sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis, com foco na garantia 

do direito humano à alimentação, criando câmaras intersetoriais em todos os níveis 

de governo e estruturas de representação social, os conselhos de Segurança 

Alimentar e Nutricional em todos os níveis de organização política (Nacional, 

Estadual e Municipal). O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA) exerceu nos anos recentes (2003-2018) forte pressão sobre os 

formuladores de políticas públicas, por exemplo, contribuindo para a criação de leis 

direcionadas para a regulação da propaganda, para a formulação do Pacto Nacional 

para a Alimentação Saudável (Quadro 1). No âmbito do Ministério da Saúde, a 

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição tem o papel de efetivar a PNAN e 

tem lançado mão de diferentes estratégias, entre elas as Academias da Saúde19, o 

Programa Peso Saudável (iniciativa intersetorial voltada aos trabalhadores), entre 

outras20. Só mais tarde, em 2013, o Brasil propôs políticas especificas para o 

cuidado integrado do sobrepeso e obesidade. Isso ocorreu mesmo depois da 
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disponibilização da cirurgia da obesidade nos serviços públicos, em 2007 (Quadro 

1). 

Em 2011, o Brasil lançou o Plano de ações estratégicas para o enfrentamento 

das doenças crônicas; em seguida, em 2013, lançou a Rede de Atenção à Saúde 

das pessoas com doenças crônicas, redefinida em 2014, tendo em conta a 

incorporação de estratégias para o cuidado do sobrepeso e obesidade. Os desafios 

para efetivação dessa proposta estão centrados na demanda reprimida para os 

serviços especializados e na transformação das práticas de saúde nos serviços 

primários para a incorporação das ações preconizadas, entre as quais uma maior 

integração com os serviços especializados e com outros setores no território. 

(Quadros 2 a 4). Em destaque os retrocessos decorrentes das medidas restritivas do 

atual governo (2019-2022), que ao retirar subsídios dos municípios e flexibilizar os 

serviços que deveriam ser garantidos à população como é o caso da não 

obrigatoriedade da estruturação da linha de cuidado ao sobrepeso e obesidade. 

Há um contrassenso no âmbito do Sistema de Saúde brasileiro, quando 

observa-se que a cirurgia da obesidade tenha sido instituída como um procedimento 

de alta complexidade coberto pelo sistema em 2007(21) e, no entanto, só em 2013 é 

que o procedimento passou a ser considerado no processo de cuidado integral 

preconizado pelo SUS, inserido na linha de cuidado ao sobrepeso e obesidade, 

vinculada à Rede de Atenção à Saúde (RAS) das pessoas com doença crônica22. 

Diferente do Brasil, cuja construção das políticas tenha contado com 

importante participação da sociedade civil por meio de conferências e conselhos de 

políticas públicas (mecanismo de participação popular reconhecido na Constituição 

brasileira), em Portugal as políticas para abordagem do excesso de peso foram 

ditadas por evidências de saúde publica, com a participação da academia e, não 

raro, seguindo a orientação da Comunidade Europeia. Em 2005, Portugal criou o 

Programa Nacional de Intervenção integrada sobre Determinantes de Saúde 

relacionados com os Estilos de Vida, que incluiu um programa específico para 

enfrentamento da obesidade. No que tange às propostas para a promoção da 

alimentação saudável, essas ações eram de caráter pontual23. Em destaque no 

período, o Programa Nacional de Combate à Obesidade, integrante do Plano 

Nacional de Saúde 2004-2010, embora ainda de cunho setorial e assistencial; 
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integrando as ações do programa, a Plataforma contra a obesidade, lançada em 

2008. 

No entanto, foi no Plano Nacional de Saúde (2012-2016) estendido a 202024 

que Portugal assume o combate à obesidade como uma de suas prioridades. Em 

2012, lançou a Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Saudável 

(PNPAS), alinhando as suas políticas aos apelos da Comissão Europeia e da OMS. 

Essa estratégia representa um dos oito programas prioritários da Direção-Geral da 

Saúde (DGS) em Portugal. E ainda, uma das metas prioritárias do Plano foi controlar 

a incidência e a prevalência de excesso de peso e obesidade na população infantil e 

escolar, limitando o crescimento até 2020.24 

No Plano de saúde português vigente há referência a estratégias 

intersetoriais que promovam a saúde, por meio da minimização de fatores de risco 

(tabagismo, obesidade, ausência de atividade física, álcool),24 sendo que, nos 

últimos anos têm surgido vários programas e ações relacionadas com a promoção 

de alimentação saudável, particularmente direcionadas para a população mais 

jovem (Quadro 2). As iniciativas que contribuem com a prevenção e o controle da 

obesidade têm sido fomentadas pela Comissão Europeia, em especial aquelas que 

visam à promoção e preservação das práticas alimentares mediterrâneas25. 
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Quadro 1 

Cronologia dos marcos legais das políticas voltadas à obesidade no Brasil e Portugal (1999-
2019)  

BRASIL 
Ano Marco Legal 

Promoção da alimentação saudável e atividade física 
1999 Política Nacional de Alimentação e Nutrição (revisada em 2011)16 
2005 
 

Programa Brasil saudável - academias ao ar livre26 
Guia Alimentar da População Brasileira (revisado em 2014)27 

2006 
 

Política Nacional de Promoção da Saúde28 
Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional17 

2009 
 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional18 
Matriz de ações de alimentação e nutrição na Atenção Básica29 

2010 Regulação para publicidade e propaganda de alimentos30 
2011 Academias da Saúde19 
2012 Marco de Referência para a Educação Alimentar e Nutricional31 

2013 Programa Peso Saudável (trabalhador)20 
2014 Pacto Nacional da Alimentação Saudável32 
Sobrepeso e obesidade 
2013 Linha de cuidado do sobrepeso e obesidade(*)33 
2014 
 

Estratégias para o Cuidado da pessoa com Doença Crônica – Obesidade34 
Organização Regional da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade22 
Estratégia Intersetorial para Prevenção e controle da obesidade35 

Obesidade grave 
2007 Tratamento da obesidade grave no Sistema Único de Saúde21 
2013 Regulamento técnico - alta complexidade ao indivíduo com obesidade36 
Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
2011 Plano Enfrentamento das DCNT no Brasil  - 2011 a 202237 
2013 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas38 

 
PORTUGAL 

 
Promoção da alimentação saudável e atividade física 
2005 Programa Nacional de Intervenção integrada sobre Determinantes de Saúde 

relacionados com os Estilos de Vida 39 
2012 Programa - Promoção da Alimentação Saudável40. (Revisado em  2019)41 
2015 Estratégia para redução do consumo de sal42 
2016 
 

Monitorização para a Proteção e Promoção da Dieta Mediterrânica43 
Programa prioritário - Promoção da Alimentação Saudável)44 
Regulação de oferta alimentar na administração do Estado - Bebidas45 
Imposto Especial de Consumo de Bebidas açucaradas46 

2017 
 

Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável47 
Regulação para bares e cafeterias na administração do Estado48 
Dietas hospitalares e dos cuidados nutricionais49 

Sobrepeso (pré-obesidade) e obesidade 
2005 Programa Nacional de Combate à Obesidade50 
2015 Processo assistencial integrado da Pré-obesidade no adulto51 
2017 Otimização na abordagem terapêutica da obesidade52 
Obesidade grave 
2009 Regulamenta o Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade53 
2012 Boas práticas na abordagem da obesidade elegível para cirurgia 54 
2018 Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade 55   
(*) A Linha de Cuidado também inclui a Obesidade Grave –  
Fonte: elaboração própria 
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Já, relativo à assistência de alta complexidade para a obesidade, a 

regulamentação da cirurgia da obesidade em Portugal é datada de 2009, sendo que 

surgiram mais recentemente, novas diretrizes em 2012 e 2018, demonstrando a 

preocupação com a temática. No Brasil a cirurgia da obesidade foi instituída no 

Sistema de Saúde em 2007. 

Os dois países apresentam documentos que sistematizam o processo de 

cuidado no âmbito do sistema de saúde. Portugal atribui o que chama de prevenção 

primária, secundária e terciária aos serviços de saúde. Garante assistência 

individualizada desde o sobrepeso até a obesidade não complicada nos serviços 

primários de saúde e garante assistência aos obesos grau 2 com comorbidades ou 

grau 3 em hospitais que possuem serviços de cirurgia bariátrica. Além da assistência 

multiprofissional, aos bariátricos é garantida a cirurgia plástica reparadora após 

emagrecimento pela cirurgia52. Em Portugal, a estratégia primordial dilui-se em 

outros setores com programas nas escolas, locais de trabalho, setor primário de 

produção de alimentos, medidas de regulação e de marketing social52. Há uma 

quarta dimensão na proposta portuguesa, que se refere à prevenção de falhas 

iatrogênicas pela prescrição e uso de dietas e medicamentos inadequados52. 

No Brasil se propõe também abordagens diferenciadas a partir da 

classificação do risco34. A diferença é que a proposta brasileira aposta na 

assistência em grupo. Embora apresente a possibilidade da consulta individual que 

deve ser proporcionada pelo apoio matricial do Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde 

da Família (NASF) 34. Na estratégia brasileira se apresenta o desenho do itinerário 

terapêutico a cargo do serviço primário de saúde, programando o cuidado a partir do 

estrato de risco e recursos disponíveis. Colocam em evidência os determinantes 

sociais da saúde e as relações da unidade de serviço primário de saúde com o 

território. Em especial, se essa unidade for caracterizada como unidade de saúde da 

família que se organiza em torno do território. Preconizam que os serviços primários 

aconteçam integrados à comunidade construindo oportunidades coletivas para 

atividade física regular, gincanas, danças, jogos, oficinas, etc.26,34 
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  O esforço de identificar o elenco de ações/serviços propostos pelos dois 

governos conforme os documentos oficiais vigentes gerou os resultados dos 

quadros 2, 3 e 4. No quadro 2 foram elencados os itens/serviços disponibilizados 

aos usuários/utentes no âmbito da promoção da saúde, prevenção e controle da 

obesidade. Pode ser observado que no plano individual, os cuidados primários de 

saúde (Atenção Básica à Saúde) oferecem procedimentos, mas não um plano de 

assistência individualizado, como no caso de Portugal. No Brasil aparece a figura do 

serviço especializado, não necessariamente vinculado a um hospital, como sempre 

ocorre em Portugal. O serviço especializado ou ambulatorial, no plano ideal da 

política, apresenta um leque razoável de serviços, os quais são compatíveis aos 

oferecidos pelo sistema português. No entanto, não se dispões desses serviços para 

todos que os necessitam no Brasil. Os serviços especializados, ambulatoriais são 

um ponto importante de estrangulamento do SUS, que vem historicamente lutando 

para garantir o acesso universal aos serviços. Assim, para que o normativo se 

expresse na realidade haverá que se percorrer um logo percurso56. Isso explica, mas 

talvez precise ser mais bem justificado, porque no Plano Nacional de Saúde 

Brasileiro o excesso de peso é tratado de forma genérica, sem uma meta específica. 

O país tem muitos desafios de saúde e aposta fortemente nos cuidados primários de 

saúde, nas ações intersetoriais, na participação social em processos coletivos no 

contexto do território. 

No âmbito comunitário, as políticas brasileiras têm preconizado a criação de 

cenários que favoreçam as práticas saudáveis coletivas de atividades físicas e 

alimentação, envolvendo outros setores como agricultura, desporto e lazer, cultura, 

meio ambiente, planejamento urbano, num processo intersetorial e de participação 

social (Quadro 3). Destaca-se que no modelo de Atenção Primária brasileira existe a 

figura a figura do agente comunitário de saúde para o qual se prevê o importante 

papel na efetivação dessas práticas comunitárias. 

No Brasil, a Política Nacional de Promoção da Saúde28, criada em 2006 

pautou-se na autonomia e responsabilidade e chama a atenção, entre outros, para a 

promoção da alimentação saudável, práticas regulares de atividades físicas e 

relação da saúde e bem estar com o desenvolvimento social e ambiental. 
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Quadro 2 

Ações e iniciativas para prevenção e cuidado da obesidade no âmbito INDIVIDUAL 
nos documentos oficiais brasileiros e portugueses (vigentes em 2019) 

Brasil Portugal 
Atenção Básica à Saúde: 
Apoio ao autocuidado para o peso 
saudável21,32 
Diagnóstico da obesidade21,32 
Avaliação do consumo alimentar32 
Monitoramento do peso 22 

Diagnóstico de Hipertensão arterial e 
Diabetes Melitus21,32 
Orientações individualizadas22,32 

Prescrição de atividade física22 
Transporte sanitário eletivo e de urgência 
com veículo adaptado para pacientes 
obesos36 

 

Atenção especializada: 
Tratamento dietoterápico22,32 
Psicoterapia para pacientes com 
sobrepeso e obesidade22 
Prescrição de atividade física22 
Assistência ambulatorial especializada 
aos indivíduos com indicação de cirurgia 
bariátrica21 
Exames pré cirúrgicos e de 
acompanhamento21,36 
Assistência farmacêutica pré cirurgia 
bariátrica 21 

Assistência multiprofissional aos 
indivíduos que realizaram cirurgia 
bariátrica 22,21,36 

Farmacoterapia para obesos que 
realizaram Cirurgia Bariátrica22,32 
 
Atenção especializada de alta 
complexidade: 
Tratamento cirúrgico36,32 
Cirurgia plástica 36,22 
 
Todos os pontos do Sistema: 
Acolhimento adequado ao indivíduo obeso 
nos equipamentos do Sistema de Saúde21  
Assistência terapêutica aos indivíduos 
com sobrepeso e obesidade conforme 
extratos de risco21 

 

Cuidados de Saúde Primários: 
Detecção precoce do excesso de 
peso52 
Plano individual de cuidado da pré-
obesidade51 
Consulta de obesidade nos cuidados 
de saúde primários, destinados a 
indivíduos com obesidade grau 1 e 2 52 
Acompanhamento médico/ Enfermeiro/ 
nutricionista/ psicólogo51,52 
 

 
Cuidados Hospitalares: 
Abordagem multidisciplinar na 
Obesidade grau 2 com comorbidades e 
grau 3 54 
Cirurgia Bariátrica53 
Avaliação terapêutica do pré e pós 
cirúrgico bariátrico52,54 
Cirurgia Bariátrica 53 
  
 
Todos os pontos do Sistema: 
Cuidado centrado no utente52 
Vigilância dos indivíduos saudáveis52 
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Quadro 3 

Ações e iniciativas para prevenção e cuidado da obesidade no âmbito 
COMUNITÁRIO nos documentos oficiais brasileiros e portugueses (vigentes em 
2019) 

Brasil Portugal 
Atenção Básica à saúde: 
Grupo de Hipertensos e Diabéticos 21,32 

Grupos para controle do peso34 
Planejamento local participativo32 
 
Ações Intersetoriais: 
Programa saúde na escola 
Equipamentos comunitários de 
atividades físicas 37,22,32 
Ciclovias, parques, praças e pistas de 
caminhada 37,31 
Promoção de atividades corporais para  
jovens e idosos 37 
Promoção da alimentação e modos de 
vida saudável para beneficiários do 
Bolsa Família 37 
Fortalecimento de culturas alimentares 
locais 37,32 
Fortalecimento da produção e oferta de 
alimentos in natura e locais 
preferencialmente agroecológicos 37,32 

Aumento da oferta de alimentos 
saudável - banco de alimentos 37 
Promoção da alimentação saudável e 
atividades físicas 21 
Educação Alimentar e Nutricional em 
equipamentos sociais 32  
Monitoramento do peso do 
trabalhadores 32 
Práticas alimentares culinárias 32 
Fortalecimento de lideranças e 
participação social 32 
Ações intersetoriais entre escolas, 
associações de moradores e outros 
equipamentos públicos22,32 

   

Ações multisetoriais: 
Regulação da venda de alimentos e 
bebidas nas escolas, instituição de saúde 
e eventos científicos52 
Incentivo ao consumo de alimentos 
locais40 
Guia Alimentar da Dieta Mediterrânica - 
Adesão ao Guia Alimentar da Dieta 
Mediterrânica pelo Ministério da 
Educação em Portugal 43 
Ações transversais com outros setores 
da sociedade (agricultura, desporto, 
ambiente, educação, autarquias e 
segurança social) para adoção do padrão 
alimentar da Dieta mediterrânea 40,41,43 
Promoção da redução do teor de sal e 
teor de ácidos gordos trans no pão42 

Ferramentas para o planeamento de 
menus saudáveis a preços acessíveis 40 

Modificação da oferta alimentar nos 
serviços  do Estado45 
Definição da composição dos cabazes 
alimentares a serem distribuídos às 
pessoas/famílias57 
Estratégias locais para a promoção de 
uma alimentação saudável 58 
Projetos Regionais e Locais 58 
Maior disponibilidade de água, frutas e 
hortaliças 40,52 
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Quadro 4 

Ações e iniciativas para abordagem do excesso de peso no âmbito 
POPULACIONAL nos documentos oficiais brasileiros e portugueses (vigentes em 
2019) 

Brasil Portugal 
Ministério da Saúde: 
Campanhas para atividade física e 
hábitos de alimentação saudável 37 
Regulação/acordos com indústria de 
alimentos para redução de 
gorduras, sal e açúcar  37 
Regulação da publicidade e 
rotulagem  de alimentos37,32 
Estratégias de marketing social – 
propaganda37 
Vigilância Alimentar e Nutricional21,32 
Fiscalização da rotulagem e mídia32 
 
 
  

Ministério da Saúde: 
Observatório para pré-obesidade e 
obesidade50 
Controle da comercialização de alimentos com 
elevado teor de sal, açúcar e gordura40,52 
Boas práticas na rotulagem, publicidade e 
marketing dos produtos alimentares40  
Informação ao consumidor40 
Promoção do consumo de alimentos pouco 
valorizados47 
Campanhas de promoção da informação 52 
Promoção da alimentação saudável na 
gravidez59 
Vigilância da Obesidade Infantil 60 
Coleta sistemática de indicadores do Estado 
Nutricional e consumo alimentar 40 
Parceria com indústria e restaurantes para 
aumentar a produção de alimentos 
saudáveis40 
Políticas para o setor primário alinhadas com 
objetivos da saúde e sustentabilidade 52 

 
 
 

 As ações no âmbito populacional no Brasil (Quadro 4) têm-se pautado pela 

comunicação e informação, regulação, vigilância alimentar e nutricional e na 

ampliação da oferta de alimentos de qualidade. As políticas portuguesas apontam 

para um maior controle do Estado na regulação dos alimentos, sendo que, nos 

últimos anos, têm surgido diversas normas, estratégias e programas que visam 

proporcionar uma alimentação saudável a alvos específicos da população, como 

crianças e jovens, famílias carenciadas, doentes em cuidado hospitalar, e mulheres 

grávidas. Percebe-se que em Portugal existe maior presença do Estado na 

regulação dos alimentos. No Brasil, o lobby da indústria de alimentos exerce forte 

pressão no Estado, dificultando o avanço dos processos de regulação e 

transparência das ações61. 

Em Portugal, o PNPAS envolve diversas ações de abrangência populacional, 

parte das quais no Brasil são propostas no âmbito comunitário. O programa 

português centra-se na disponibilidade física e econômica de alimentos, buscando 
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criar condições para que a população valorize, aprecie e consuma alimentos 

saudáveis. O PNPAS visa à vigilância epidemiológica, a redução da exposição aos 

fatores de risco, a adequação dos sistemas de saúde, a promoção da saúde para 

todos, e as políticas que englobam a adequação dos sistemas alimentares 23. A 

Plataforma contra a obesidade foi a primeira abordagem política intersetorial com o 

propósito de promover a alimentação saudável e serviu de alicerce para o PNPAS, 

em 2012 23. Aos poucos Portugal tem criado dispositivos legais para facilitar as 

intervenções locais para a prevenção e o controle da obesidade por meio de ações 

relativamente intersetoriais63. Em 2017 foi aprovada a Estratégia Integrada para a 

Promoção da Alimentação Saudável47, que representou um importante passo na 

consolidação da política publica portuguesa na abordagem do excesso de peso. 

Essa estratégia foi construída a partir do consenso de 7 ministérios: Finanças; 

Administração Interna; Educação; Saúde; Economia; Agricultura, Floresta e 

Desenvolvimento Rural e; Mar. 

Em 2011, uma análise das políticas de alimentação e nutrição na interface 

com a segurança alimentar e nutricional apontava o Brasil e Portugal como países 

que apresentavam as maiores assimetrias na distribuição de rendimento, nos seus 

continentes62. No Brasil, as ações intersetoriais e a participação social 

apresentavam-se como estratégia, e em Portugal, o Ministério da Agricultura 

ocupava-se da preocupação com a pobreza e a baixa qualidade dos alimentos. 

Questões como os direitos da mulher, o respeito pela cultura e a ética, as políticas 

de saúde pública baseadas no direito e bem estar, envolvendo a alimentação, 

saúde, saúde ambiental e direito à identidade cultural, são grande desafios do nosso 

tempo e transversais às políticas para as doenças crônicas64. 

 Embora muitos países estejam desenvolvendo políticas multisetoriais visando 

à prevenção e o controle de doenças crônicas, em especial da obesidade, há ainda 

necessidade de se avançar na avaliação da efetividade e impacto dessas políticas. 

Já existem evidências de efetividade65. Em 2019, Portugal comemorou resultados 

positivos de redução da obesidade infantil de 37,9% em 2008 para 29,6%, rumo a 

metas estabelecidas 60. 

 Nos documentos oficiais analisados (Quadro 5) foram encontradas 

referências aos indicadores e metas, que pressupõem ser os elementos balizadores 
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da avaliação as políticas para voltadas ao excesso de peso, assim como para a 

promoção da alimentação saudável. No Brasil essas referências estão no Plano de 

Ações Estratégicas para as doenças crônicas não transmissíveis37 e no Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional66. Em Portugal, os indicadores de 

metas estão definidos no Plano Nacional de Saúde 2012-2016 (Extensão a 2020), 

de forma global, e de detalhadas nos programas específicos 41,51,52. De forma 

específica foram realizadas avaliações de um elevado número de indicadores, que 

auxiliam na contabilização da carga da obesidade na saúde das pessoas e no 

próprio sistema de saúde67. No entanto, esses indicadores não têm sido inseridos na 

avaliação de desempenho de unidades funcionais de cuidados primários de saúde 

em Portugal68 e no termo de referência para a contratualização dos serviços69 

mostrando que de um lado estas políticas estão ainda em curso de implementação e 

de outro, que em Portugal as unidades de cuidados primários não centralizam essas 

ações, como ocorre no Brasil. 

Ao que se percebe num paralelo entre as ações desenvolvidas pelo Brasil e 

por Portugal, existem muitas convergências. No entanto, cada país tem 

potencializado um aspecto da abordagem. No Brasil, as propostas multiatores são 

mais abrangentes e mais bem caracterizadas como intersetoriais. Em Portugal, há 

maior oferta de ações voltadas para os indivíduos no âmbito do sistema de saúde. 

Seu sistema está mais bem equipado para atender a pessoa com obesidade. No 

Brasil, outros setores de governo têm se envolvido com essa questão, por vezes 

liderando iniciativas, como foi o caso da Estratégia Intersetorial para Prevenção e 

controle da obesidade – Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CAISAN), liderada pelo Ministério do Desenvolvimento Social 35. 

A crise econômica global que se instaurou em 2008 foi marcada por tendências 

econômicas de desregulação, privatização e mercantilização dos cuidados em 

saúde, orientados pela eficiência e eficácia dos processos. No entanto, essas 

medidas econômicas, frente às políticas universais de bem estar e proteção social, 

não têm conseguido responder aos desafios atuais do setor saúde com o 

envelhecimento da população e aumentos das doenças crônicas não transmissíveis. 

E ainda, como resultado de uma nova ordem global em resposta à crise do 

capitalismo, surge a precarização das relações de trabalho em saúde associado à 
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escassez dos recursos, refletindo diretamente nos ideais de universalização das 

políticas de saúde 70. 
 
Quadro 5 

Metas e indicadores das políticas públicas de abordagem do excesso de peso nos Sistemas 
de Saúde do Brasil e Portugal (vigentes em 2019) 

BRASIL 
Metas: 
Deter o crescimento da obesidade em adultos até 202537 
Aumentar a prevalência da atividade física no lazer 37 
Aumentar o consumo de frutas e hortaliças 37 
Reduzir o consumo médio de sal 37 
Reduzir o consumo de carne com gordura 37 
Realizar avaliações transversais do peso corporal da população 35,66 

Monitor o Estado Nutricional no âmbito da Atenção Básica à Saúde 37,66 
Indicadores de avaliação:  
Prevalência de sobrepeso e obesidade por faixa etária (dados transversais) 37 
Consumo familiar de alimentos (dados transversais) 37 
Cobertura dos dados antropométricos e de consumo alimentar no sistema nacional de 
segurança alimentar e nutricional 37 

PORTUGAL 
Metas: 
Reduzir em 10% a média de quantidade de sal presente nos principais alimentos 41 
Reduzir em 10% a média de quantidade de açúcar presente nos principais alimentos 41 
Reduzir em 2% a média de quantidade de ácidos graxos presente nos principais alimentos 41 
Aumentar em 5% o consumo de frutas e hortaliças41  
Aumentar em 20% o número de pessoas que conhecem a dieta mediterrânea41 
Controlar a incidência e a prevalência de excesso de peso e obesidade na população infantil 
e escolar, limitando o crescimento até 202024,41 

Indicadores de avaliação: 
Mortalidade relativa à obesidade: número de óbitos, taxa de mortalidade, taxa de 
mortalidade padronizada, taxa de mortalidade padronizada para menor de 65 anos, taxa de 
mortalidade maior ou igual a 65 anos, taxa de mortalidade menor que 70 anos e taxa de 
mortalidade maior ou igual a 70 anos67 
Cuidados hospitalares: utentes, desinternação, tempo de permanência, day case, demora 
médica sem day case, casos de ambulatório e óbito; relativos à adiposidade localizada: 
utentes, desinternação, tempo de permanência, day case, demora médica sem day case, 
casos de ambulatório e óbito; relativos à neoplasia maligna no sobrepeso e obesidade do 
colón-reto, junção reto-sigmoidal e ânus; relativos à neoplasia maligna de mama no 
sobrepeso e obesidade; relativos à neoplasia maligna de próstata no sobrepeso e 
obesidade; relativos à diabetes no sobrepeso e obesidade67 

Prevalência da pré-obesidade dos 19 aos 64 anos 51,67 
Prevalência da obesidade dos 19 aos 64 anos 51,67 
Prevalência de indivíduos com Índice de Massa Corporal entre 25-30 kg/m2 51,67 
Prevalência de indivíduos com Índice de Massa Corporal ≥ a 30 kg/m2 51,67 
Prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica 51,67 
Prevalência de consumo do café da manhã, frutas e hortaliças, doces, refrigerantes, café 67 
Prática de exercício físico regular 51 
Insegurança Alimentar 40,67 
Ingestão de sal e gorduras trans 67 
Satisfação do utente 51 
Risco cardiovascular 51 

Prevalência de diminuição do peso na ordem de 5 a 10%52 
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No contraponto da crise econômica, a agenda de 2030 para o 

desenvolvimento sustentável evoca a promoção de vida saudável e bem estar em 

todas as idades, a redução de mortes prematuras pelas DCNT e isso vem sendo um 

importante ponto de pauta no âmbito das discussões internacionais.71 Diferentes 

blocos geopolíticos têm desenvolvido iniciativas de apoio e incentivo às decisões 

globais capitaneadas pela OMS e pela Food and Agriculture Organization (FAO), o 

que tem resultado em declarações conjuntas, planos de ação, e acordos de 

cooperação. Para citar alguns exemplos, o “White Paper on A strategy for Europe on 

Nutrition, Overweigth and Obesity Relatad Health Issues” da Comissão das 

Comunidades Europeia, datado de 200772, o plano de ação para prevenção da 

obesidade em crianças e adolescentes da OPAS73, além de processos de 

cooperação com a criação de grupos de trabalhos e redes multiatores, envolvendo 

setores do governo, da academia, da sociedade civil, do setor privado e de grupos 

parlamentares. Essas iniciativas globais e regionais podem claramente ser 

identificadas nas políticas dos dois países. Portugal, talvez um pouco mais 

pressionado pelas orientações da Comunidade Europeia. De um lado para tomar 

medidas de proteção e promoção da saúde, mas de outro, por medidas de 

saneamento das despesas do Estado. Nesse sentido, como o Brasil, Portugal vive 

também o dilema da precarização do trabalho na Saúde70. Frente a isso, as políticas 

para conter a obesidade que podem representar alívio para o sistema de saúde, mas 

falta ainda tornar mais robusto o corpo de evidências nesse sentido. 

  

Considerações finais 
 

A obesidade é um fenômeno que afeta diretamente os sistemas de saúde, 

quer seja no ônus econômico, quer seja na capacidade de resposta dos sistemas de 

saúde. Necessita de estratégias de cuidado específicas, envolvendo cuidado 

especializado, o que custa ao sistema, seja em termos de estrutura e equipamentos, 

seja na disponibilização e formação de profissionais. Além do mais, custa também 

(ou custaria) ao sistema empenho e recursos políticos em termos de advocacy no 

sentido de inserir a saúde em todas as políticas. Isso, porque a resposta para o 
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problema encontra-se na mudança do modo de vida das pessoas, inseridas em 

ambientes mais ou menos favoráveis. 

De tudo o que foi discutido neste trabalho reforçamos que foi tratado daquilo 

que está sendo preconizados nos documentos oficiais de políticas públicas para 

obesidade nos 2 países. Não foi objeto deste estudo avaliar a sua implementação e 

nem tão pouco resultados obtidos. 

O conjunto de documentos analisados mostra que o Brasil vem apostando 

nos cuidados primários de saúde com estratégias territoriais intersetoriais, com 

envolvimento da comunidade. Esse é um grande diferencial, no entanto, no país há 

fragilidades no acesso aos serviços, em especial aos especializados e também na 

presença mais incisiva do Estado na regulação da indústria e propaganda de 

alimentos. Portugal, no que diz respeitos aos serviços primários de saúde no âmbito 

do sistema, adota uma postura mais conservadora, as unidades de saúde são 

prestadoras de serviços individualizados à população desde o monitoramento 

nutricional, a pré-obesidade e a obesidade de grau 2. Os serviços hospitalares 

incorporam os serviços ambulatórias para a obesidade de grau 2 com comorbidades 

e grau 3, incluídas no grupo de indicação para a cirurgia. As ações coletivas surgem 

como ações independentes, embora estimuladas pela DGS, mas com pouco 

envolvimento dos serviços. O Estado português se mostra mais forte que o Brasil no 

processo de regulação dos alimentos. 
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RESUMO 
O objetivo foi avaliar a validade de constructo e conteúdo de uma matriz avaliativa 
dos cuidados primários de saúde ao sobrepeso e obesidade no Sistema Único de 
Saúde do Brasil. Foi construído formulário online em duas fases, na primeira 
definiram-se as dimensões de análise, constructos e critérios, a partir de revisão da 
literatura e confronto com as diretrizes oficiais. Na segunda fase, a validade de 
constructo e conteúdo da matriz elaborada foi conduzida pela Técnica DELPHI, com 
a colaboração de 20 especialistas em três rodadas de avaliação. Foram definidas as 
dimensões de análise: 1) Organização do Cuidado Integral na Atenção Básica à 
saúde, 2) Organização da Atenção Básica à Saúde, 3) Institucionalização das 
políticas públicas para obesidade na Atenção Básica à Saúde e 4) Desempenho do 
Sistema de Saúde. Na primeira rodada Delphi foi alcançado o valor esperado (0,78) 
para o Índice de Validade de Conteúdo (ICV=0,83±0,14 e 0,85±0,11, média ± DP 
para essencialidade e adequação). Conclusão, o produto do consenso entre 
especialistas resultou em uma matriz estruturada em quatro dimensões e um 
conjunto de critérios que vislumbram uma avaliação abrangente dos cuidados 
primários ao sobrepeso e obesidade no Brasil.  
 
Palavras-chave: estudos de validação, sistema de saúde, administração pública, 
cuidados primários de saúde, obesidade. 
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ABSTRACT 
 
The objective was to evaluate the construct and content validity of an evaluation 
matrix of Primary Care for overweight and obesity in the Brazilian Unified Health 
System. An online form was built in two phases, in the first the dimensions of 
analysis, constructs and criteria were defined, based on a literature review and 
comparison with official guidelines. In the second phase, the construct and content 
validity of the elaborated matrix was conducted by the DELPHI Technique, with the 
collaboration of 20 specialists in three evaluation rounds. The dimensions of analysis 
were defined: 1)Organization of Comprehensive Care, 2)Organization of Primary 
Health Care, 3)Institutionalization of public policies for obesity, 4)Performance of the 
Health System. In the first Delphi round, the expected value was reached ( 0.78) for 
the Content Validity Index (LCI = 0.83 ± 0.14 and 0.85 ± 0.11, mean ± SD for 
essentiality and adequacy). Conclusion, the product of consensus among specialists 
resulted in a matrix structured in four dimensions and a set of criteria that envision a 
comprehensive assessment of Primary Care for overweight and obesity in Brazil. 
 
Keywords: validation studies, health system, public administration, Primary Health 
Care, obesity. 

INTRODUÇÃO 

Os índices de obesidade vêm crescendo no Brasil há pelo menos três 

décadas(1,2). Em 2018, o excesso de peso entre adultos avaliados nas capitais 

brasileiras atingiu a ordem de 55,7% (Vigitel, 2018), enquanto que na Pesquisa 

Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) realizada em 1989, a proporção de adultos 

com excesso de peso era de 27,4%. Uma transformação no quadro epidemiológico 

de tal magnitude exige profundas e rápidas transformações nas práticas de saúde. 

Não se pode negar que tem havido esforço das autoridades brasileiras em conter o 

avanço da obesidade(3).  Em 2013 foi estruturada a linha de cuidado ao sobrepeso e 

obesidade na Rede de Atenção à Saúde das pessoas com doenças crônicas (4-6), 

entre outras iniciativas para a promoção da alimentação saudável(7-11). No âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é a partir dos cuidados primários de saúde que 

essas ações e iniciativas se desenvolvem e são fortalecidas. 

Os cuidados primários de saúde têm como valores o direito ao mais alto nível 

possível de saúde; equidade e; solidariedade. Tem como princípios a capacidade de 

responder às necessidades de saúde das pessoas; serviços orientados à qualidade; 

responsabilização dos governos; justiça social; sustentabilidade; participação e; 

intersetorialidade. Os elementos que compõem esses cuidados são: cobertura e 

acesso universais; primeiro contato; atenção integral, integrada e contínua; 
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orientação familiar e comunitária; ênfase na promoção e prevenção; atenção 

apropriada; mecanismos de participação ativa; marco político, legal e institucional 

sólido; políticas e programas pró-equidade; organização e gestão ótimas; recursos 

humanos apropriados; recursos adequados e sustentáveis e; ações intersetoriais(12). 

Esses elementos foram balizadores da abordagem do excesso de peso nos 

cuidados primários de saúde propostos pelo Brasil. Surgem então as questões que 

motivaram este trabalho: As unidades e as equipes de saúde estão preparadas para 

executar o cuidado ao sobrepeso e obesidade, conforme preconizado pelas 

diretrizes nacionais? Qual a estrutura e apoio oferecido pela gestão municipal às 

unidades de saúde para a atenção ao sobrepeso e obesidade? Como as diretrizes 

nacionais para a atenção ao sobrepeso e obesidade chegam aos trabalhadores da 

Atenção Básica do SUS? Qual feedback sobre o resultado dessas ações a unidade 

de saúde recebe? 

A institucionalização das políticas de avaliação permite a inserção dos 

principais atores coletivos que interagem com a política, promovendo os embates de 

idéias e interesses, frente à tensão entre atender as demandas dos níveis micro, 

meso e macro, sempre presente na produção em saúde(13). Estratégias de avaliação 

das políticas públicas têm se fortalecido no Brasil(13). Em 2011, foi instituído o 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ) com o propósito de certificar os equipamentos de saúde, atualizado em 

2015. O PMAQ foi construído a partir das seguintes dimensões: territorialização e 

responsabilização sanitária; adstrição dos usuários e vínculo; acessibilidade; 

acolhimento e porta de entrada principal; cuidado longitudinal; orientação da rede de 

atenção à saúde; gestão do cuidado integral à saúde e; trabalho em equipe 

multiprofissional(14). O programa estabeleceu como indicadores estratégicos de 

avaliação aqueles relacionados à saúde da mulher, saúde da criança, controle do 

diabetes Mellitus e da hipertensão arterial sistêmica, saúde bucal, produção geral, 

tuberculose, hanseníase e saúde mental(14). Das ações previstas na linha de cuidado 

ao sobrepeso e obesidade, apenas alguns indicadores são identificados no 

PMAQ(14).  Além disso, o processo de cuidado ao sobrepeso e obesidade tem muitas 

particularidades demandando um olhar específico. Foi então que surgiu a demanda 

para este trabalho.  
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De maneira geral a construção de instrumentos para avaliação das políticas 

de saúde tem sido baseada em levantamentos da literatura e das demandas, 

podendo partir de algum instrumento que mais se aproxime ao objeto em questão(15-

17). Podem ainda ser o resultado de um processo de melhoria continua e 

aprimoramento da avaliação, como é o caso do PMAQ. Nesses instrumentos, os 

sujeitos avaliadores têm sido gestores, trabalhadores e usuários(18-20). Este último 

com maior frequência(16,19,21,22).  

No Brasil, a maior parte dos instrumentos desenvolvido para avaliar políticas 

especificas de cuidados primários utilizaram como referência o  PCAToll (Primary 

Care Assessment Tool (PCATool) (15,16,23), que considera os seguintes atributos: 

acesso ao primeiro contato (acessibilidade e utilização); longitudinalidade; 

coordenação (integração do cuidado e sistema de informação); integralidade 

(serviços disponíveis e serviços prestados). Este instrumento foi desenvolvido por 

Starfield(24) nos Estados Unidos, em 2001 e validado para ser usado no Brasil(25). No 

entanto, também este instrumento não contempla a avaliação desejada da 

abordagem do excesso de peso nos cuidados primários. Assim, o objetivo foi avaliar 

a validade de constructo e conteúdo de uma matriz avaliativa dos cuidados primários 

ao sobrepeso e obesidade no Sistema Único de Saúde do Brasil. 

MÉTODO 

Foi realizado um estudo exploratório caracterizado pela pesquisa avaliativa 

em políticas públicas. A técnica Delphi(26-30) foi empregada como abordagem para 

obtenção de consenso entre peritos que opinaram sobre a validade de constructo, 

conteúdo e face das dimensões e critérios de uma matriz de avaliação, destinada 

aos gestores da Atenção Básica à Saúde no nível municipal, bem como os 

responsáveis pela gestão de unidades de saúde. O trabalho foi desenvolvido em 

duas fases. Na fase I, a construção da matriz ocorreu a partir das seguintes etapas: 

1)Revisão das diretrizes nacionais para a atenção ao sobrepeso e obesidade; 2) 

Revisão da literatura sobre os indicadores aplicáveis a essa política nos cuidados 

primários de saúde; 3)Definição das dimensões de análise e respectivos constructos 

e critérios de avaliação; 4)Estruturação do formulário; 5)Revisão independente por 

duas pesquisadoras; 6)Elaboração da versão online. Na fase II foi conduzido o 

processo de consenso entre especialistas a partir da metodologia Delphi. Este 
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trabalho insere-se num projeto maior, aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista de 

Araraquara sob o número 2.375.824.  

Elaboração da Matriz avaliativa 

Para definição dos critérios uma primeira lista foi elaborada tendo em conta 

as atividades preconizadas no processo de atenção ao sobrepeso e obesidade 

específicos e às funções gerais dos serviços de cuidados primários de saúde, sem 

perder de vista as perguntas da pesquisa(4,5,7,8,14,17,18,22,24,25,31-34). As dimensões de 

análise foram definidas a partir das perguntas de pesquisa, em confronto com 

aquelas de instrumentos de avaliação dos cuidados primários de 

saúde(14,17,18,22,24,25). A matriz de dimensões e critérios foi construída em linguagem 

Hiper Text Markup Language (HTML).   

 

Painel Delphi 

Conforme ilustrado na figura 1, a metodologia Delphi foi empregada em três 

rodadas consecutivas, cegas, entre março e junho de 2018, envolvendo 

especialistas na área de Nutrição, Saúde Coletiva, Gestão, Política Pública de 

Saúde e Obesidade. O anonimato dos especialistas foi garantido pelo processo 

online. 

Um grupo de 34 especialistas que trabalham no campo da saúde, setores 

governamentais, universidades e institutos de pesquisa foram convidados por 

correio eletrônico e aceitaram participar do estudo. Os especialistas foram 

selecionados a base de citações da literatura pertinente e envolvimento profissional 

com os cuidados primários de saúde e as políticas de saúde para sobrepeso e 

obesidade. Do total, 20 especialistas responderam todos os blocos de avaliação 

compostos por cada uma das dimensões. 

Ao especialista foi solicitado opinar sobre cada critério e sobre o conjunto de 

critérios correspondentes a cada dimensão. Quanto ao conteúdo, as opções de 

resposta eram: a) essencial, b) útil, mas não essencial, c) desnecessária; quanto ao 

enunciado: a) adequado, b) parcialmente adequado, c) inadequado. Além das 

questões fechadas, para cada questão abria-se a oportunidade de sugestão ou 

comentário. Os especialistas foram convidados a opinar sobre a pertinência e 
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representatividade dos itens que compuseram cada dimensão. 

Na segunda rodada de avaliação os especialistas receberam um feedback 

sobre os resultados das respostas do grupo e das suas próprias respostas, 

indicando como as mesmas foram contempladas na nova versão do formulário 

online. 

 

           Figura 1. Fluxograma do Painel Delphi  

 

No presente estudo foi adotado como consenso a concordância a partir de 

75%(35). Esta concordância é resultado da porcentagem de concordância dos itens; 

sendo esta ultima calculada sob a razão entre os participantes que concordaram e o 

total de participantes, multiplicada por 100. 

Em relação ao Índice de Validade de Conteúdo (Constructo ou IVC), o mesmo 

foi calculado a partir da média do Índice de Validade do Item (critérios ou IVCI). O 

IVCI, por sua vez, foi calculado através da razão de participantes que concordaram 

em relação ao total de participantes. Assumiu-se como aceitável o VCI = 3 ou 4 

(metade superior)/total de sujeitos(36). O valor deve ser superior a 0,78, sendo 

recomendável 0,90(36). No presente trabalho foram consideradas apenas as 

respostas Essencial e Adequado. 
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RESULTADOS  

Elaboração da Matriz avaliativa 

A matriz avaliativa partir de 302 questões (critérios) levantadas foi reduzida a 191 

pelas pesquisadoras, as quais compuseram o formulário eletrônico e ao final 

resultou num formulário de 183 critérios distribuídos em 4 dimensões (Figura 2): 

Dimensão I. Organização do Cuidado Integral na Atenção Básica à Saúde (102 

critérios) – com o propósito de: A) caracterizar a unidade de saúde e identificar o 

entrevistado responsável pela unidade, B) descrever como ocorre o processo de 

trabalho, C) como são desenvolvidas as ações de saúde pela unidade de saúde, 

assim como D) identificar mudanças recentes nas práticas de trabalho relativas à 

prevenção e ao controle do sobrepeso e obesidade. 

 Dimensão II. Organização da Atenção Básica à Saúde (39 critérios) – com o 

propósito de levantar informações sobre como os municípios fazem a gestão dos 

cuidados primários à obesidade e ao sobrepeso na AB. 

Dimensão III. Institucionalização da política pública para obesidade na Atenção 

Básica à Saúde (8 critérios) - Este bloco de perguntas teve o propósito de levantar 

informações sobre como as políticas são institucionalizadas no âmbito da AB. 

Dimensão IV. Desempenho do Sistema de Saúde (34 critérios) - Este bloco de 

perguntas teve o propósito de levantar informações sobre o desempenho do sistema 

de saúde em termos de serviços ofertados para a pessoa com excesso de peso e 

obesidade.  
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Figura 2. Matriz dimensional do formulário online    

 

 

Aplicação da Técnica Delphi 

No quadro 1 encontram-se as características dos 20 especialistas que 

concluíram as três rodadas de avaliação. Foi buscado envolver especialistas de 

diferentes áreas de saber e setores de atuação. 

Quadro 1. Painel de especialistas 

Painel de especialistas: Título e ano da última titulação e área de atuação  

1. Doutor em Endocrinologia (2008) - Pesquisa e docência assistencial em equipe multidisciplinar - 
Cirurgia Bariátrica. 

2. Doutor em Saúde Coletiva (2007) - Pesquisa e docência assistencial em Segurança Alimentar e 
Nutricional e Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição no Sistema Único de Saúde 

3. Doutor em Saúde Coletiva (2018) - Gestão da Saúde Coletiva 

4. Doutor em Ciências Médicas Saúde Mental (2010) - Pesquisa em Educação em Saúde 

5. Doutor em Saúde Pública (2010) - Pesquisa em Promoção da Saúde 

6. Doutor em Cirurgia (1991) - Pesquisa e docência assistencial em equipe multidisciplinar - Cirurgia 
Bariátrica 

7. Doutor em Ciências da Nutrição (2010) -  Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde e Nutrição 

8. Doutor em Ciências da Nutrição (2000) - Pesquisa e docência assistencial em Nutrição Coletiva 

9. Mestre em Ciências dos Alimentos (1999) -  Gestão de Políticas de Alimentação e Nutrição 

10. Doutor em Saúde Pública (2013) - Pesquisa e docência em Nutrição e Saúde Pública 
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11. Médico Sanitarista, especialista em Saúde Pública e Gestão de Serviços de Saúde (1993) - 
Assessoria em Gestão da Atenção Primária 

12. Doutor em Saúde Coletiva (2015) - Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional 

13. Doutor em Ensino na Saúde (2016) - Pesquisa e docência em Epidemiologia 

14. Mestre em Ciências Nutricionais (2010) - Gestão das Ações de Nutrição na Atenção Primária 

15. Doutor em Enfermagem - Pesquisa e docência em Saúde Coletiva 

16. Mestre em Nutrição Humana (2006) - Gestão em Políticas Públicas de Segurança Alimentar e 
Nutricional e Educação Alimentar e Nutricional 

17. Doutor em Epidemiologia (2006) - Pesquisa e docência em Saúde Coletiva 

18. Mestre em Serviço Social (2015) - Assistência em equipe multidisciplinar - Cirurgia Bariátrica 

19. Doutor em Alimentos e Nutrição (2009) - Pesquisa e docência assistencial em Alimentação e 
Nutrição na Atenção Primária 

20. Doutor em Alimentos e Nutrição (2011) - Pesquisa e docência assistencial em Alimentação e 
Nutrição na Atenção Primária 
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A tabela 1 sumariza os resultados obtidos por dimensão e sub-dimensão. Do total de 

questões da primeira rodada, 84% obtiveram ao menos 75% de consenso para 

conteúdo. Do total, 7 questões obtiveram valores de essencialidade abaixo de 50%, 

as quais foram excluídas. Todas as sugestões para melhorar o enunciado foram 

acatadas. Na segunda rodada, com o formulário contendo as sugestões de todos os 

especialistas, 100% dos especialistas concordaram em 100% com as alterações 

realizadas. No entanto, 3 (15%) apresentaram novas observações (para questões 

que havia consenso anterior, porém, sugestões pertinentes) para aprimoramento da 
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redação dos enunciados e alternativas de respostas, incluindo manifestações 

genéricas de redundância de conteúdo. Uma terceira versão do formulário foi 

elaborada, buscando atender às sugestões e incluindo uma questão aberta ao final 

de cada dimensão. Na terceira rodada, foi solicitada a opinião geral sobre cada uma 

das dimensões e não houve desacordo ou sugestões.  

 

DISCUSSÃO 

 

Essa é a primeira iniciativa de construção de uma matriz de critérios para 

avaliar os cuidados primários ao sobrepeso e obesidade na AB do SUS. Além disso, 

nessa matriz foi introduzida a pauta da institucionalização das políticas no âmbito 

municipal/regional, buscando compreender como a política chega aos níveis mais 

difusos de gestão. 

Embora se constitua numa matriz avaliativa, sem a pretensão de um 

instrumento validado, o produto desta pesquisa, contribui fortemente com elementos 

para que se possa consolidar a institucionalização de avaliações específicas da linha 

de cuidado ao sobrepeso e obesidade, visto que encontrou consenso para a 

validação de constructos alinhados à Política Nacional de Atenção Básica e à linha 

de cuidado ao sobrepeso e obesidade, envolvendo desde a prática do cuidado, a 

sua operacionalização, a disseminação de suas diretrizes para o nível local e o 

feedback percebido sobre o resultado da política. 

A Matriz avaliativa resultou num elevado número de critérios. No entanto, 

existe a recomendação para levantar o maior número possível de itens para, a partir 

daí, selecionar os mais relevantes para aquilo que se pretende avaliar(28). Neste 

trabalho buscamos uma avaliação abrangente, isso porque avaliações voltadas ao 

sobrepeso e obesidade ainda não foram realizadas na AB e a temática é complexa, 

dependente de diferentes setores e níveis de atuação. Um processo de definição de 

indicadores locais para avaliação dos cuidados primários foi desenvolvido no 

Canadá com base nas metas governamentais. O propósito inicial era definir poucos 

indicadores chaves, no entanto, a complexidade do processo e a presença de 

representantes de várias áreas resultou num grande número de indicadores para 

refinamento futuro(29), como indica o presente trabalho. 
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Não encontramos nenhuma ferramenta específica nas bases de dados 

consultadas que servisse de referência para uma avaliação da linha de cuidado ao 

sobrepeso e obesidade. Há estudos que apenas tangenciam a temática (30,37,38). De 

tudo, fica evidente, que ainda não temos uma linha de cuidado instituída no interior 

dos sistemas de saúde com relevância para ditar critérios específicos de avaliação 

nos sistemas institucionalizados. Nesse sentido estudos de pesquisas avaliativas 

pode evidenciar indicares a serem incorporados em instrumentos institucionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O produto do consenso entre especialistas resultou em uma matriz estruturada em 

quatro dimensões e um conjunto de critérios que vislumbram uma avaliação 

abrangente da Atenção Primária ao sobrepeso e obesidade no Brasil. Apresenta um 

elenco de elementos considerados importantes para a atenção ao sobrepeso e 

obesidade na AB. Todo processo de avaliação é antes de tudo um processo político 

carregado de tensões, envolve o conceito do programa ou ação, a visão dos 

políticos, dos gestores, trabalhadores, usuários e controle social. Isso aumenta a 

complexidade do processo. Esta matriz de avaliação foi desenvolvida a partir da 

ótica de especialistas e pode ser aprimorada com a participação de outros atores do 

sistema de saúde, tais como os usuários, trabalhadores e gestores, para contribuir 

com indicadores de avaliação sistemática. 
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VALIDADE DE CONSTRUCTO E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS 
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BRASIL E PORTUGAL: CONVERGENCIAS E DIVERGENCIAS 
  



69	  
	  

CONSTRUCTOS E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE 
ABORDAGEM PRIMÁRIA DO EXCESSO DE PESO NO BRASIL E PORTUGAL: 
CONVERGENCIAS E DIVERGENCIAS 
 
 
CONSTRUCTS AND CRITERIA FOR EVALUATING PRIMARY APPROACH TO 
EXCESS WEIGHT IN BRAZIL AND PORTUGAL: CONVERGENCES AND 
DIVERGENCIES 
 
 
 

Luciane da Graça da Costa¹ 
Adriana Aparecida de Oliveira Barbosa¹ 

Flora Correia2 

Teresa Rodrigues3 
Maria Rita Marques de Oliveira4 

 
 

1Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição – UNESP – Campus Araraquara/SP. 
  Rua São Bento, 1098 – Apto 124 – Centro – Araraquara/SP – CEP: 14801-300 (16) 99624-1281. 
  E-MAIL: nutri.luciane@gmail.com ou lucianedagdacosta@hotmail.com 
1Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição – UNESP – Campus Araraquara/SP. 
4Docente no IBB – UNESP – Campus Botucatu/SP e Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição – UNESP – 
Campus Araraquara/SP. 
2Professora Catedrática na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e Nutricionista no 
Hospital São João – Porto – Portugal. 
3Nutricionista - Departamento de Saúde Pública e Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VII – Gaia, 
Administração Regional de Saúde do Norte - Portugal 
 

RESUMO  

 
O objetivo foi identificar e discutir as convergências e divergências de um processo 
de validade de constructo e critérios para avaliação das políticas de abordagem 
primária do excesso de peso no Brasil e em Portugal, utilizando como referência o 
modelo lógico teórico da Política de Atenção Básica do Brasil. A primeira etapa 
constou da construção e avaliação, pelo método Delphi, de um formulário de 
critérios de avaliação dividido em quatro dimensões: Organização do Cuidado 
Primário de Saúde; Gestão do Cuidado  Primário de Saúde; Institucionalização da 
política pública para o excesso de peso; Desempenho do Sistema de Saúde. Na 
segunda etapa, o formulário foi submetido a peritos portugueses, com baixo índice 
de concordância. O formulário foi reeditado em conformidade com as expectativas 
dos especialistas e técnicos portugueses (painel de especialistas). Foram analisadas 
as convergências e divergências da avaliação entre os peritos, tomando como 
referência o modelo lógico teórico da Política Nacional de Cuidados Primários de 
Saúde do Brasil. Verificou-se uma baixa frequência de critérios para ações de 
caráter coletivo e intersetorial no formulário português, produzindo mudanças no 
modelo lógico teórico. Embora os dois países adotem políticas universais de saúde, 
a divergência na classificação dos critérios plausíveis de avaliação entre os peritos, 
mostra diferentes concepções de Cuidados Primários de Saúde. Embora Portugal 
apresente Cuidados Primários de Saúde mais bem consolidados e protocolos mais 
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bem estabelecidos e cuidado centrado na pessoa, o modelo concebido pelos peritos 
brasileiros para abordagem do excesso de peso neste nível do sistema de saúde é 
mais abrangente e centrado nos direitos humanos e determinantes sociais da saúde.  
 
 
Palavras-chave: Cuidados Primários de Saúde; Obesidade; Brasil; Portugal; 
Avaliação de Políticas Públicas de Saúde. 
 
 
 
Mensagens Chave 
 

• O excesso de peso tem se tornado um dos principais alvos das políticas 
publicas. Nós aplicamos a metodologia Delphi para obtenção de consenso 
sobre critérios prioritários para avaliação da abordagem do excesso de 
peso nos Cuidados Primários de Saúde no Brasil e Portugal. A partir 
desses critérios, construímos modelos lógicos teóricos para os países. 
 

•  As expectativas dos peritos nacionais resultaram em critérios e modelo 
muito abrangentes no Brasil e relativamente restritos em Portugal. 
 

• Questiona-se o quanto o modelo brasileiro conseguirá ser efetivado e se 
Portugal não se beneficiaria com um modelo mais abrangente. 
   

 
 
  

Introdução  

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil é um dos maiores sistemas de 

saúde do mundo e contempla assistência universal inteiramente gratuita (Brasil, 

1998). Portugal também possui um sistema universal, porém com moderada 

contribuição dos cidadãos (Portugal, 1979). Em continentes distintos e sob 

influencias diversas, a língua falada e muitos aspectos culturais e até mesmo de 

herança genética aproximam os dois países. Problemas universais, como é o caso 

do excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m2), estão nas duas agendas 

de saúde. Assim, o conhecimento mútuo das estratégias utilizadas pode ser de 

interesse no enfrentamento do que se tem chamado de sindemia global (Swinburn et 

al., 2019). 

Já existe o consenso de que a abordagem para conter o aumento da 

obesidade na população é complexa e exige o esforço de muitos setores (Swinburn 
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et al., 2019) e que os Cuidados Primários de Saúde (CPS) ocupam  papel 

estratégico nessa luta. Como principal influência extranacional, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) tem provocado discussões, estabelecido consensos e 

apoiado os países na elaboração e implementação de suas políticas de saúde. 

A Declaração de Alma-Ata (World Health Organization, 1978), resultante da 

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde e, mais tarde um 

pouco, a carta de Otawa (World Health Organization, 1986) apresentaram 

globalmente um conceito abrangente de CPS. A Declaração de Adelaide (World 

Health Organization, 2010) sobre a saúde em todas as políticas, veio dar 

continuidade às orientações estabelecidas em Alma-Ata e em Otawa caraterizando-

se pelas suas fortes preocupações com o direito humano, a justiça social e a 

equidade em saúde. Neste contexto, as políticas públicas saudáveis requerem uma 

abordagem integrada de todos os setores com implicações na saúde e a inclusão da 

promoção da saúde, dos determinantes sociais da saúde e dos direitos humanos 

(Organização Mundial da Saúde, 2014). A Comissão de Determinantes Sociais de 

Saúde da OMS refere que saúde e desenvolvimento humanos estão interligados, 

motivo pelo qual o planeamento intersetorial e a articulação de ações devem 

considerar a saúde como um importante recurso para o desenvolvimento económico 

sustentável (Commission on Social Determinants of Health, 2007). Num país com 

fortes iniquidades sociais (Melo et al., 2019) como é o caso do Brasil, essas 

diretrizes fazem todo sentido para os formuladores de políticas e podem ser menos 

relevantes num país europeu, por exemplo. Nesse sentido, o compromisso com a 

visão de Alma-Ata tem sido adaptado e ajustado à realidade de cada país, 

originando diferentes abordagens da saúde (Organização Pan-Americana de Saúde, 

2007).  

As percepções sobre os CPS podem ser descritas em quatro categorias: 

Seletiva, ao direcionar suas ações de forma emergencial aos grupos mais 

vulneráveis da população; Primeiro nível de atenção nos serviços de saúde; 

Abrangente e integradora, envolvendo sujeito, família e comunidade; Enfoque da 

saúde como direito humano, ao abordar determinantes sociais da saúde de forma 

ampla. Em países da Europa e outros países ricos industrializados, os CPS tem sido 

considerados como o primeiro nível de serviços de saúde para toda a população, 
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mantêm-se centrados no médico, seja ele generalista ou especializado em medicina 

geral e familiar. Nos países em desenvolvimento, os CPS surgiram de forma seletiva 

e atualmente, de uma maneira geral, têm intervenções mais abrangentes bem 

sucedidas, mas continuam a sofrer críticas por não considerarem, nas suas 

abordagens, todos os determinantes de saúde (Paula et al., 2016). 

No Brasil, a Política Nacional de Atenção Básica, cuja ultima revisão ocorreu 

em 2017 (Brasil, 2017) e a Política Nacional de Promoção da Saúde (Brasil, 2014) 

tem a intersetorialidade apresentada nos seus princípios, diretrizes e eixos 

operacionais e está ancorada no conceito amplo de promoção da saúde. No país, a 

Estratégia de Saúde da Família é a que melhor contempla os CPS almejados e 

contam com equipes de Saúde da Família apoiadas tecnicamente por profissionais 

especializados dos Núcleos de Saúde de Família. Além das Unidades de Saúde da 

Família os CPS nos municípios brasileiros são realizados também por Unidades de 

Atenção Básica, que são estruturas um pouco mais complexas e atendem um maior 

número de usuários, porém com menor compromisso com a territorialidade. No 

entanto, o Programa de Melhoria da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) inclui, 

nas suas dimensões de análise, a territorialização e responsabilização sanitária, 

envolvendo uma cartografia do território tendo em conta todos os determinantes de 

saúde; a descrição dos usuários e vínculo; acessibilidade, acolhimento e porta de 

entrada preferencial, envolvendo igualmente relações contínuas de afeto, parceria e 

confiança (Brasil, 2015). No tocante a obesidade, existem iniciativas interministeriais 

para o seu enfrentamento com a promoção da alimentação saudável e no âmbito do 

SUS foi criada a linha de cuidado para o sobrepeso e obesidade integrando a Rede 

de Atenção à Pessoa com Doença Crônica (Brasil, 2013a). 

Em Portugal, a reforma dos Cuidados Primários de Saúde encontra-se 

explanada no Decreto-Lei n.º 28/2008 (Portugal, 2008), que cria os Agrupamentos 

de Centros de Saúde (ACES), do Serviço Nacional de Saúde  e estabelece o seu 

regime de organização e funcionamento. Os ACES têm por missão garantir a 

prestação de cuidados primários de saúde à população de determinada área 

geográfica. Os ACES encontram-se organizados em unidades funcionais (UF), 

constituídas por equipas multiprofissionais, com autonomia organizativa e técnica 

das quais se destacam: uma Unidade de Saúde Pública (USP), responsável pela 
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vigilância epidemiológica, investigação em saúde, gestão de programas de 

intervenção no âmbito da prevenção, promoção e proteção da saúde e controlo e 

avaliação dos resultados; uma Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 

(URAP), que presta serviços de consultoria e assistenciais às restantes UF; as 

Unidade de Saúde Familiar (USF), responsáveis pela prestação de cuidados e 

acompanhamento na doença e; as Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), 

que prestam cuidados de saúde e apoio de âmbito domiciliário e comunitário e 

atuam na educação para a saúde  (Portugal, 2008; Basto-Pereira, 2015). Ao nível da 

Direção Geral de Saúde (DGS), Portugal tem um Programa Nacional de Promoção 

da Alimentação Saudável – PNPAS (Portugal, 2016), que possibilita, desde 2017, a 

implementação de uma abordagem integrada para o tratamento da pré-obesidade 

nos Cuidados de Saúde Primários (PAI da pré-obesidade), a qual orienta os 

profissionais envolvidos (Portugal, 2016). Paralelamente, o PNPAS desenvolveu 

uma Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS), com 

o objetivo de colocar a “alimentação saudável” em todas as políticas públicas, 

através de um conjunto de eixos e medidas que podem ser implementados em 

vários contextos nacionais, regionais e locais, incluindo os Cuidados de Primários de 

Saúde (Portugal, 2017).  

A concepção de uma política pública envolve decisões, conveniências e 

diretrizes prioritárias de cada governo num dado contexto social e histórico. Esses 

aspectos podem ser representados num modelo lógico teórico (Casa Civil da 

Presidência da Republica, 2018). Esse modelo pode ser usado como ferramenta 

para a construção da política e também para a sua avaliação. Assim, o objetivo foi 

identificar e discutir as convergências e divergências de um processo de validade de 

constructo e critérios para avaliação das políticas de abordagem primária do 

excesso de peso no Brasil e em Portugal, utilizando como referência o modelo lógico 

teórico da Política de Atenção Básica do Brasil. 

 
 
 
 
 



74	  
	  

Método 

 

Realizou-se um estudo exploratório, utilizando o método Delphi para construir 

a proposta de consenso sobre os critérios de avaliação das Políticas de abordagem 

primária ao excesso de peso, numa primeira etapa no Brasil e numa segunda etapa 

em Portugal. A etapa de Portugal contou também com um painel de especialistas.  

Inicialmente, após exaustiva revisão da literatura, que incluiu estudos 

portugueses, foi construída uma lista de critérios de avaliação por três 

pesquisadoras. Em seguida, essa lista de critérios foi confrontada às diretrizes da 

política brasileira para o excesso de peso nos CPS e ajustada para atender os 

critérios de tais políticas (Brasil, 2013a, 2013b, 2014, 2017). Definido o roll de 

critérios prioritários, esses mesmo foram sistematizados em dimensões de análise e 

estruturados em um formulário online para análise Delphi. Foram envolvidos 20 

peritos brasileiros, pesquisadores e técnicos experientes da área da saúde, na 

avaliação da validade de constructo e critérios do formulário em três rodadas Delphi. 

Na etapa brasileira foi obtido o índice de validade de conteúdo (ICV=0,83±0,14 e 

0,85±0,11, média ± DP para essencialidade e adequação) logo na primeira rodada. 

Considerou-se como aceitável o ICV de 0,78 (Alexandre and Coluci, 2011). 

Realizaram-se mais duas rodadas para submeter aos demais peritos as sugestões 

recebidas. Houve três peritos que alegaram que o formulário estava demasiado 

longo, mas sem sugestões para sua redução. Considerou-se que o refinamento 

desses critérios poderá ocorrer em futuras etapas de validação. O formulário 

brasileiro foi finalizado em 4 dimensões de análise e 209 critérios, envolvendo o 

processo de cuidado na unidade de saúde, a gestão no nível do município, a 

institucionalização local das diretrizes das políticas nacionais e a percepção dos 

entrevistados sobre o desempenho do sistema de saúde (Tabela 1). 

 Com o intuito de validar os critérios com vistas a um subsequente estudo 

comparativo entre Brasil e Portugal, na segunda fase, depois de ajustado ao  

PNPAS (incluindo a EIPAS e o PAI da pré-obesidade), mas mantendo todas as 

questões originais, o formulário foi submetido à avaliação de 5 peritos portugueses 

(Pesquisadores) obtendo um ICV inferior a 0,50. Diante desse resultado, optou-se 

por elaborar um formulário específico para Portugal, excluindo as questões 
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consideradas irrelevantes nessa primeira rodada. Desta vez utilizando a técnica do 

painel de especialistas (2 pesquisadores, 3 gestores e 2 profissionais), que permite a 

interação entre os peritos na busca de consenso, resultando em um formulário para 

ser aplicado aos dirigentes dos Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES), com 

três dimensões e 36 critérios e em outro para ser aplicado aos profissionais 

nutricionistas destes mesmos ACES, com as quatro dimensões e 37 critérios. O 

consenso final foi obtido face a face com duas especialistas portuguesas (Tabela 1). 

  
Tabela 1 Dimensões e critérios de análise para os cuidados primários ao excesso de peso 

no Brasil e em Portugal, conforme consenso de peritos nacionais. 

 
   Dimensões de análise 
 

Numero de critérios 
Brasil Portugal 

Gestores e profissionais Gestor Nutricionista 

1: Organização dos Cuidados de 
Saúde Primários  

102 29 25 

2: Gestão dos Cuidados de 
Saúde Primários  

52 2 2 

3: Institucionalização da política 
pública para o excesso de peso 

14 5 5 

4: Desempenho do Sistema de 
Saúde  

41 0 5 

Total de critérios 209 36 37 

 

Do processo de validação e seleção de critérios pelos peritos brasileiros e 

portugueses, surgiu a oportunidade de avaliar a teoria da política de cuidados 

primários de saúde na figura da abordagem do excesso de peso em ambos os 

países. Foi adotado o modelo lógico teórico construído por Alves e colaboradores 

(2019) como referência, permanecendo no modelo os componentes e resultados 

que tivessem relação com os constructos de cada dimensão e os critérios 

encontrados nos dois formulários. Os critérios foram resumidos em categorias e 

representados num infográfico comparativo. 
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Resultados  

 

Na primeira dimensão de análise, que dizia respeito de como o processo de 

cuidado se organiza na unidade de saúde, questões relativas ao processo interno de 

organização dos serviços apresentaram-se como critérios comuns, assim como 

também a formação em serviço e as habilidades técnicas necessárias aos 

profissionais face às necessidades dos utentes com excesso de peso. Os 

procedimentos de cuidado ao indivíduo também foram critérios comuns. Entretanto, 

o mapeamento do território e, consequentemente, todos os seus componentes 

como, por exemplo, o comércio de alimentos e espaços para a prática de atividade 

física, não foram considerados critérios plausíveis de avaliação pelos peritos 

portugueses. Da mesma forma, os peritos portugueses não consideraram relevante 

a permanência de critérios de avaliação sobre a Rede de Assistência à Saúde 

(RAS), processos de encaminhamento para o serviço especializado, referência e 

contra-referência no acompanhamento de utentes assistidos em outros níveis de 

atenção, protocolos para o cuidado integral e as parcerias com outros órgãos 

públicos e instituições (Figura 1). Foi relevante incluir no formulário português 

mecanismos de seguimento dos utentes para a garantia da continuidade do cuidado 

na unidade. Também não fez sentido aos peritos portugueses perguntar a outros 

profissionais, que não o nutricionista, o domínio de habilidades relativas às ações de 

alimentação e nutrição. Da mesma forma, não foram relevantes para os peritos 

portugueses, as questões relacionadas com o território, tais como participação 

social, envolvimento da equipe de saúde em hortas comunitárias e planeamento de 

atividade física na comunidade. Também não se caracterizaram como critérios 

relevantes de avaliação as atividades de encaminhamento para ambulatórios de 

nutrição, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, equipe interdisciplinar, serviços de 

assistência social, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, espaços para a 

prática de atividade física. 
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Figura 1 Convergências e divergências nas categorias dos critérios de análise para os cuidados 
primários ao excesso de peso no Brasil e em Portugal, conforme consenso de peritos nacionais.  

A segunda dimensão foi planejada no formulário brasileiro buscando avaliar o 

papel da gestão municipal em garantir as condições para o trabalho das unidades de 

CPS. Não pareceu relevante para os peritos portugueses, a avaliação desta 

dimensão que contemplava aspectos como a coordenação e as condições de 

trabalho em rede pela garantia do fluxo de informações, bem como a disponibilidade 

de recursos, físicos, materiais e humanos para o desenvolvimento do trabalho nas 

unidades e a regulação do encaminhamento aos serviços em outros níveis de 

assistência à saúde. Também a existência de um programa de avaliação da 

qualidade dos CPS que contemple a abordagem do excesso não se mostrou 

relevante aos peritos portugueses. Então, nessa dimensão, como nenhum critério 
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apresentado foi relevante, se optou pela elaboração de duas questões abertas e 

genéricas (Figura 1). 

Na terceira dimensão, que aborda a institucionalização das políticas públicas 

de obesidade nos CPS e que, em Portugal e foi direcionada apenas aos 

nutricionistas. Os formulários de ambos os países incluíram questões a respeito da 

recepção formal dos documentos oficiais e como os mesmos eram aplicados à 

realidade da unidade de saúde, variando apenas os documentos específicos de 

cada país. Além disso, ambos questionam a opinião do entrevistado sobre a 

adequação das políticas de excesso de peso à realidade na qual a unidade está 

inserida, quanto ao seu planejamento e implementação. Novamente, as questões 

relacionadas com a integração da comunidade não se mostraram significativas para 

os peritos portugueses. No formulário brasileiro são encontradas questões sobre a 

existência de conselho de saúde e de outras políticas públicas de interesse, 

presença de políticas e programas comunitários e, se nesses espaços, as políticas 

de obesidade tem sido abordadas e discutidas. 

Na quarta dimensão, que propõe critérios de desempenho do sistema de 

saúde, houve consenso quanto àqueles voltados ao atendimento das demandas 

para a abordagem do excesso de peso e adesão dos usuários ao cuidado. Questões 

como demanda reprimida para cuidados específicos e para serviços especializados, 

bem como o interesse do usuário pelo cuidado ao excesso de peso não foram 

consideradas relevantes entre os peritos portugueses. 

Com base nos resultados sobre a validade dos critérios foram organizados 

modelos lógicos teóricos para as políticas de saúde do Brasil e de Portugal (Figuras 

2 e 3). 
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Figura 2 Proposta de modelo lógico teórico para o cuidado primário ao excesso de 
peso no Brasil (adaptado de Alves, 2019). 
 
 
 

 
 
Figura 3 Proposta de modelo teórico logico para atenção ao sobrepeso e obesidade 
nos Cuidados Primários à Saúde – Portugal (adaptado de Alves, 2019). 
 
 
  Os critérios validados pelos peritos brasileiros contemplam todos os 

componentes do modelo lógico teórico brasileiro (Figura 2). Já o modelo Português 

não atende o mesmo número de componentes (Figura 3). Ambos convergiram para 
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os mesmos resultados desejados. 

 

Discussão  

Neste estudo foi possível verificar que, embora existam semelhanças entre os 

modelos de saúde do Brasil e de Portugal, os atributos dos CPS divergem entre os 

países. As prioridades para critérios de avaliação apontados pelos peritos 

portugueses convergem para um modelo centrado na pessoa, enquanto que no 

Brasil convergem para uma prática integrada de cuidado, valorizando a ação coletiva 

e a intersetorialidade com base no território. 

Segundo a OMS, os atributos dos CPS têm como diretrizes: cobertura e 

acesso universais; primeiro contato; atenção integral, integrada e contínua; 

orientação familiar e comunitária; ênfase na promoção e prevenção; atenção 

apropriada; mecanismos de participação ativa; marco político, legal e institucional 

sólidos; políticas e programas pró-equidade; organização e gestão ótimas; recursos 

humanos apropriados; recursos adequados e sustentáveis e; ações intersetoriais 

(Organização Pan-Americana de Saúde, 2007). Em termos ideais, os peritos 

brasileiros mostraram-se alinhados com essas diretrizes. Mas, talvez, os critérios 

brasileiros expressem também um desejo subjacente de que os CPS atendam os 

serviços que deveriam estar sendo realizados pela atenção especializada, cujo 

estrangulamento existe no país, com demandas fortemente reprimidas. 

Na avaliação da implementação da Estratégia Saúde da Família, realizada 

ainda em 2008, em quatro grandes centros brasileiros, foram identificadas 

experiências consolidadas de reorganização do modelo de saúde, mas a 

longitudinalidade mostrou-se como tema pendente (Almeida et al., 2011). Isso nos 

ajuda a entender porque os critérios acordados entre os peritos brasileiros estão 

alinhados com o modelo lógico teórico do sistema, vista que a reorganização do 

modelo de saúde no Brasil encontra-se consolidada e aparece refletida nos critérios 

aprovados. Esse modelo foi pautado pelas diretrizes de Alma Ata (World Health 

Organization, 1978) e vem incorporando os consensos internacionais sobre 

inovação dos CPS, como a Declaração de Adelaide (World Health Organization, 

2010), entre outras. Por outro lado, embora os peritos brasileiros tenham claro as 
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diretrizes das políticas nacionais, conhecem também as limitações de um país do 

tamanho do Brasil, em garantir a qualidade dos serviços de saúde e sabem ainda, 

que a abordagem para o excesso de peso nos CPS é ainda uma prática incipiente 

nos CSP. Esse ponto pode explicar o elevado número de critérios plausíveis de 

avaliação entre os brasileiros ao almejarem a efetivação dessa política e conhecer 

como vem sendo criadas as condições para que isso aconteça. Em Portugal 

determinadas práticas e estruturas podem estar tão consolidadas a ponto de não 

suscitarem essa mesma necessidade. 

Portugal responde a critérios da União Europeia, que imprime aos serviços a 

busca pela eficácia, eficiência e efetividade. Essa tendência pode ter sido 

responsável pelo caráter pragmático dos resultados encontrados entre os peritos 

portugueses. O pragmatismo pode também ser encontrado nos documentos 

orientadores portugueses, com atribuições claramente definidas, manuais 

orientadores, entre outros (Portugal, 2016). O trabalho nos Cuidados de Saúde 

Primários é bastante setorizado, a ponto de gestores de ACES indicarem que 

apenas os nutricionistas saberiam responder determinadas questões, mostrando 

desconhecer o trabalho deste profissional sob sua responsabilidade. Entre os 

nutricionistas, nem todos se sentem aptos a dar informações sobre os serviços, 

menos ainda sobre a atuação de outros profissionais na abordagem do excesso de 

peso. A estrutura de saúde do país permite e privilegia a atenção individual. As 

abordagens coletivas acontecem, mas estão descritas em outras políticas que 

abrangem ambientes coletivos, abastecimento e consumo alimentar, regulação, mas 

não passam pelas unidades de saúde locais, marcadas pela contratualização dos 

serviços (Monteiro et al., 2017).  

Outro aspecto de relevância é que em Portugal a pré-obesidade (25 Kg/m² 

≤IMC<30 Kg/m2) e a obesidade (IMC≥30 Kg/m²) são tratadas em documentos 

separados e setores separados dos serviços. Dos serviços de Cuidados de Saúde 

Primários se espera ênfase no cuidado individualizado ao excesso de peso 

(Portugal, 2016), embora também realizem o cuidado da obesidade até o grau 2 sem 

complicações. No Brasil se espera que as unidades de CPS sejam as ordenadoras 

dos serviços e que sejam resolutivas, o que inclui o cuidado da obesidade e o 

acompanhamentos dos usuários que estejam recebendo cuidados especializados 
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(Brasil, 2013a). Isso em um cenário de recursos limitados e ainda mais 

contingenciado no atual governo, que tem reduzido recursos e flexibilizado critérios 

para repasse, como por exemplo, o retrocesso na exigência de que os municípios 

estruturem suas linhas de cuidado do sobrepeso e obesidade para repasses de 

procedimentos de alta complexidade para a cirurgia bariátrica (Jaime et al., 2018). 

Os dois países têm históricos diferentes. No Brasil, a luta pelo direito à saúde 

tem sido marcada por uma forte presença dos movimentos populares. A participação 

popular, por meio de conferências de saúde, em todos os níveis de governo, 

fortaleceu a noção de saúde como um direito. Contudo, embora o modelo lógico 

teórico dos CPS que se deseja esteja consolidado no âmbito ideal, existem 

dificuldades para a garantia da longitudinalidade (Almeida et al., 2011) e ainda 

muitos desafios para que se tenha a cobertura universal dos serviços. Nesse ponto, 

surge a disputa pelas prioridades dentro do sistema de saúde. No país, as políticas 

para o cuidado especialmente da obesidade são relativamente recentes e não têm 

sido tratadas como prioridades no SUS, embora venha ocorrendo um expressivo 

aumento das cirurgias no país. Nas unidades de CPS, os hábitos de vida saudável, 

incluindo as práticas alimentares têm sido preconizados e bastantes enfatizados nas 

diretrizes nacionais. Já as pessoas obesas que necessitam de cuidados 

especializados, muitas vezes individualizados, não têm recebido a atenção devida, 

embora em tese, muito se espere dos CPS. Em parte porque o país carece de 

serviços que ofereçam assistência especializada, médicos endocrinologistas, 

psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros (Aguilera et al., 

2013; Silva et al., 2017).  

Em Portugal, o aumento da prevalência de obesidade vem sendo 

correspondido pelo ganho de importância do problema nas políticas de saúde. A 

decisão de assumir o problema como prioridade, surgiu depois que Portugal tornou-

se signatário da Carta Europeia de Luta Contra a Obesidade (Beja et al., 2014). Isso 

confirma a constatação de que no sistema de saúde português as rotinas de 

abordagem ao excesso estão bem estabelecidas e equacionadas. 

A despeito de todas as diferenças expostas, o modelo universal de saúde 

adotado pelos dois países apresenta muitas semelhanças, sendo que cada um 

poderá aprender muito com o outro (Soranz and Pisco, 2017; Carrapiço et al., 2017; 
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Lapão et al., 2017; Monteiro et al. 2017). Em um estudo comparativo dos CPS do 

Rio de Janeiro no Brasil e da Região de Lisboa Portugal foi evidenciado que os 

serviços portugueses se configuram como abrangentes, enquanto os serviços 

brasileiros ainda se caracterizam como seletivos (Lapão et al., 2017). Gestores 

portugueses e brasileiros comungam ideais semelhantes para a organização do 

cuidado, envolvendo trabalho em equipe, comunicação, formação, instalações e 

equipamentos, informatização, pagamento por desempenho, contratualização e 

liderança técnica e política (Soranz and Pisco, 2017; Carrapiço et al., 2017). 

Como limitação deste estudo aponta-se que os resultados refletem a 

percepção dos peritos, que tem sua importância na caracterização do modelo 

concebido em cada um dos países e como ele se expressa na avaliação de 

pesquisadores e técnicos. Em uma próxima etapa, outros atores devem ser 

envolvidos para uma maior compreensão daquilo que se deve avaliar e até mesmo 

dos propósitos da avaliação. Os critérios selecionados pelos peritos não alçam de 

forma consistente a avaliação dos resultados alcançados pelos dois países. 

Abordagens de avaliação mais robustas resultarão em indicadores de efetividade 

dos serviços, para além dos indicadores de processo aqui discutidos. Lembrando 

que esses últimos precedem os primeiros e são de extrema importância para a 

correção de percurso de uma política pública. 

 Por fim, fica para reflexão, não estaria o Brasil superestimando a capacidade 

de resolução dos CPS para a abordagem do excesso de peso? Portugal conta com 

CPS abrangente, mas não estaria ele fragmentado e demasiadamente 

individualizado?  

 

 

Conclusão 

No que diz respeito à abordagem do excesso de peso ao nível dos CPS, 

existem convergências e divergências entre os modelos de saúde do Brasil e de 

Portugal. Em Portugal, o individuo encontra-se no centro dos cuidados, enquanto o 

Brasil se centra na família e na comunidade. Em Portugal, o modelo de gestão é 

marcado pela contratualização de objetivos e de competências e, em algumas 

unidades, por incentivos, ao passo que no Brasil o modelo é marcado pela 
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intersetorialidade e base no território. Os CSP portugueses mostram serviços mais 

bem estruturados para o excesso de peso, no entanto setorizados. Embora numa 

concepção bem mais abrangentes, os CPS brasileiros deparam com os desafios de 

um país em desenvolvimento com imensas iniquidades sociais. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Este trabalho teve como objetivo geral desenvolver estudo sobre as políticas 

públicas de cuidados primários ao excesso de peso aos adultos, adotadas pelo 

Brasil e por Portugal ao longo das duas últimas décadas. Como resultado foi obtido, 

a avaliação critica da política dos dois países e matrizes avaliativas com critérios 

distintos para os dois países, evidenciando as convergências de divergências das 

políticas adotadas por ambos.  

Uma revisão crítica abrangente dos documentos legais dos dois países e 

validada por especialistas de ambos conferiu maior credibilidade ao documento. Em 

seus documentos os dois países têm mostrado esforços em atender diretrizes e 

compromissos internacionais, cada um conforme a disponibilidade de recursos 

físicos e políticos e percurso histórico. 

A avaliação de uma política publica exige um grande esforço e o 

envolvimento de todos dos atores envolvidos. Isso demanda tempo e recursos. Este 

trabalho pode ser tomado com o primeiro passo no sentido de avaliação das 

políticas para abordagem do excesso de peso nos dois países. 

Relativo ao Brasil, a matriz de critérios precisa ser validada por outros atores 

do sistema e, assim, refinada. No entanto, a exaustiva pesquisa realizada e o 

consenso obtido entre os especialistas validam com êxito essa etapa. 

Em Portugal, também as duas matrizes de critérios desenvolvidas precisam 

ser validades por outros atores. O processo de construção da matriz portuguesa foi 

muito e evidenciou diferenças culturais, de concepção e abordagem. 

  Assim, entre diferenças e convergências foi possível estabelecer parceria e 

construir conhecimento novo. Novos olhares, mais tarde produzir novos 

conhecimentos. 
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APÊNDICE 1(A) – Formulário Online - Brasil 
	  
	  

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL 

Este bloco de perguntas tem o propósito de: a) caracterizar a unidade de saúde e identificar o entrevistado 
responsável pela unidade; b) descrever como ocorre o processo de trabalho; c) quais ações são desenvolvidas 
pela Unidade de Saúde; assim como d) identificar mudanças recentes nas práticas de trabalho relativas à 
prevenção e controle do sobrepeso e obesidade. 

A.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 

1 Cidade 

2 UF:   

3 Unidade de Saúde (US)   

4 Tipo de Unidade de Saúde: 

  
  Unidade Básica de Saúde (UBS) 

  
  Unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) 

  
  Mista 

  
  Outra 

5 Se outra, qual tipo de Unidade de Saúde?  

  
  Não se aplica 

6 Número de Equipes de Saúde da Família:  

  
  Não se aplica 

7 Esta Unidade de Saúde recebe apoio de um Núcleo de Saúde da Família (NASF - AB)? 

  
  Sim 

  
  Não 

8 Se sim, qual a composição da equipe de NASF-AB:  

  
  Não se aplica 

9 Número de profissionais da Unidade de Saúde: 

  9.1 Médico  

  9.2 Enfermeiro  

  9.3 Técnico de Enfermagem   

  9.4 Auxiliar de Enfermagem   

  9.5 Agente de Saúde   
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  9.6 Escriturário   

  9.7 Quais outros? (Indicar também o número)  

  
  Não se aplica 

10 Número da população do território:  

  
  Não sei o número 

  10.1 Fonte da Informação:  

  
  Não se aplica 

11 Número da população cadastrada na Unidade de Saúde:  

  
  Não sei o número 

  11.1 Fonte da Informação:  

  
  Não se aplica 

12 Quais os principais motivos para a procura desta Unidade de Saúde? 

  12.1 Primeiro Lugar   

  12.2 Segundo Lugar   

  12.3 Terceiro Lugar   

   
13 Qual é a quantidade de adultos com sobrepeso nesta Unidade de Saúde?  

  
  Não sei o número 

  13.1 Fonte da Informação:  

  
  Não se aplica 

14 Qual é a quantidade de adultos obesos (incluindo obesos mórbidos) nesta Unidade de Saúde?  

  
  Não sei o número 

  14.1 Fonte da Informação:  

  
  Não se aplica 

15 Qual é a quantidade de adultos obesos mórbidos entre os usuários obesos desta Unidade de Saúde?  

  
  Não sei o número 

  15.1 Fonte da Informação:  

  
  Não se aplica 

16 Existem usuários desta unidade de saúde sendo acompanhados pela atenção especializada para cuidado da 
obesidade? 

  
  Sim 
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  Não 

  16.1 Se sim, quantos   

  
  Não se aplica 

17 Existem usuários desta unidade de saúde assistidos por um serviço de cirurgia bariátrica (CB)? 

  
  Sim 

  
  Não 

  Se sim, 

  17.1 Quantos usuários estão em preparação para a CB?  

  
  Não se aplica 

  17.2 Quantos usuários estão em pós-operatório da CB?  

  
  Não se aplica 

18 Qual a quantidade de equipamentos sociais existentes no território desta Unidade de Saúde? 

  18.1 Escolas   

  18.2 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)  

  18.3 Igrejas   

  18.4 Associações   

  18.5 Quais outros equipamentos? (colocar também a quantidade)  

  
  Não se aplica 

19 É do seu conhecimento, no território desta unidade a existência de: 

  19.1 Bares 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.2 Restaurantes 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.3 Restaurante popular 

  
  Sim 

  
  Não 
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  Não sei 

  19.4 Mercados locais de alimentos 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.5 Supermercados 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.6 Quitandas 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.7 Sacolões 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.8 Feiras livres 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.9 Varejões 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.10 Comercio alimentar ambulante 

  
  Sim 



98	  
	  

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.11 Hortas para fins comerciais 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.12 Hortas para autoconsumo 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.13 Hortas comunitárias 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.14 Venda de produtos da Agricultura familiar 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.15 Venda de alimentos artesanais (pães, bolos, marmitas, etc) 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  19.16 Venda de produtos orgânicos 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

20 É do seu conhecimento a existência no território desta Unidade de Saúde os itens abaixo relacionados: 

  20.1 Academia de ginástica 
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  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  20.2 Academia de esportes 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  20.3 Piscina pública 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  20.4 Academia da Saúde 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  20.5 Academia ao ar livre 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

  20.6 Parque 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não sei 

21 Quais outros espaços existem para prática de atividades físicas?  

  
  Não sei informar 

  
  Não existem outros 

A.2 - IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

22 Qual é a sua graduação?  
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23 Qual é o tempo de graduação (em anos)?  

24 Você tem Pós-Graduação(especialização/mestrado/doutoramento)? 

  
  Sim 

  
  Não 

  24.1 Se sim, qual é a Pós-Graduação?  

  
  Não se aplica 

25 Qual o seu cargo nessa unidade de saúde?  

26 Há quanto tempo ocupa este cargo nesta Unidade de Saúde (em anos)?  

27 Qual é o tempo de atuação na Atenção Básica à Saúde (AB) (em anos)?  

28 Tipo de vínculo empregatício: 

  
  Estatutário 

  
  CLT 

  
  Terceirizado 

  
  Outro 

  28.1 Qual outro?   

  
  Não se aplica 

B - PROCESSO DE TRABALHO 

29 Qual é a missão desta Unidade de Saúde?   

  
  Não sei 

  
  Não foi definida 

30 Na sua opinião, a equipe têm clareza da missão desta Unidade de Saúde na comunidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

  30.1 Comente a resposta.  

31 A Unidade de Saúde possui mapeamento de seu território de atuação? 

  
  Sim 

  
  Não 

  31.1 Se sim, em que ano foi realizado?   
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  Não se aplica 

32 Na territorialização foi mapeada a comercialização de alimentos? 

  
  Sim 

  
  Não 

33 Na territorialização foram mapeados os espaços para prática de atividades físicas? 

  
  Sim 

  
  Não 

34 A equipe de saúde utiliza mapas e relatórios do próprio serviço 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

35 A Unidade de Saúde possui um Plano de Trabalho? 

  "O Plano de Trabalho é um documento que registra as atividades planejadas pela equipe na Unidade de 
Saúde, a serem realizadas em um determinado período de tempo." 

  
  Sim 

  
  Não 

  No Plano de Trabalho constam: 

  36.1 Objetivos e metas para oferta de atividades de promoção da saúde 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

  36.2 Ações de prevenção e controle do sobrepeso e obesidade (Caderno de Atenção Básica N° 38 - Link) 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

  36.3 Objetivos e metas para a Educação Alimentar e Nutricional 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 
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  36.4 Objetivos e metas para atividades físicas 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

  36.5 Objetivos e metas para atenção nutricional realizada por nutricionista (incluindo-se também outros 
pontos de assistência) para o controle e prevenção do sobrepeso e obesidade 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

  36.6 Objetivos e metas de adesão dos adultos às atividades de prevenção e controle da obesidade 
(Exemplo: programa de controle de peso) 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

37 Existem informações disponíveis na Unidade de Saúde que definam as competências de cada um dos 
pontos de atenção para a Linha de Cuidado da Obesidade na Rede de Assistência à Saúde (RAS) para 
Doença Crônica (solicitar uma cópia) 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.1 Se não, porque?  

  
  Não se aplica 

38 A Unidade de Saúde possui um protocolo clínico para Atenção ao Sobrepeso e Obesidade (solicitar uma 
cópia) 

  
  Sim 

  
  Não 

39 A equipe de saúde adota a abordagem integral do cuidado para prevenção e controle do sobrepeso e 
obesidade? 

  "Abordagem integral é a organização do trabalho, com base em equipes multiprofissionais e atuação 
transdisciplinar, incorporando metodologias de planejamento e gestão participativa, colegiada e 
avançando na gestão compartilhada dos cuidados/atenção aos usuários." 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 
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  Nunca 

40 Os Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) são práticas para prevenção e controle do sobrepeso e 
obesidade? 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

41 A prática da referência e contra-referência ocorre nesta unidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

  41.1 Comente a resposta  

42 Com que periodicidade esta Unidade de Saúde realiza reuniões de planejamento e avaliação do processo de 
cuidado? 

  
  Semanal 

  
  Quinzenal 

  
  Mensal 

  
  Semestral 

  
  Anual 

  
  Não realiza 

43 O sobrepeso/obesidade tem sido abordado nas reuniões de equipe? 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

44 O tema obesidade tem sido tratado como conteúdo de programas voltados para: 

  44.1 Crianças 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

  
  Não há esse programa nesta Unidade de Saúde 

  44.2 Adolescentes 
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  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

  
  Não há esse programa nesta Unidade de Saúde 

  44.3 Gestantes 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

  
  Não há esse programa nesta Unidade de Saúde 

  44.4 Adultos 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

  
  Não há esse programa nesta Unidade de Saúde 

  44.5 Idosos 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

  
  Não há esse programa nesta Unidade de Saúde 

  44.6 Hipertensos 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

  
  Não há esse programa nesta Unidade de Saúde 

  44.7 Diabéticos 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 



105	  
	  

  
  Nunca 

  
  Não há esse programa nesta Unidade de Saúde 

45 A equipe de saúde realiza ações de formação e reflexão crítica e ativa sobre o seu desempenho para 
melhorar a intervenção profissional dos usuários adultos com sobrepeso e obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

46 Os profissionais da equipe de saúde sabem como realizar as medidas antropométricas (peso, estatura e 
circunferência da cintura) em qualquer grupo etário? 

  
  Sim 

  
  Não 

47 A equipe de saúde sabe como proceder frente as demandas dos usuários com sobrepeso e obesidade quanto 
as orientações sobre alimentação? 

  
  Sim 

  
  Não 

48 A equipe de saúde sabe como proceder frente as demandas dos usuários com sobrepeso e obesidade quanto 
as orientações sobre práticas de atividades físicas? 

  
  Sim 

  
  Não 

49 A equipe de saúde sabe como proceder frente as demandas dos usuários com sobrepeso e obesidade quanto 
as necessidades de apoio psicológico? 

  
  Sim 

  
  Não 

50 A equipe de saúde sabe como é o processo de encaminhamento dos usuários com sobrepeso e obesidade a 
outros pontos de assistência da Linha de Cuidado da pessoa obesa? 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

51 Nesta Unidade de Saúde a equipe mantém contato com os usuários obesos que estão sendo acompanhados 
nos serviços especializados? 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 
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  Nunca 

52 A equipe desta Unidade de Saúde acompanha os usuários que estão em preparo para realizar a Cirurgia 
Bariátrica? 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

53 A equipe desta Unidade de Saúde acompanha os usuários adultos que realizaram a Cirurgia Bariátrica? 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

54 A equipe desta Unidade de Saúde sente-se segura para acompanhar os usuários adultos obesos que 
realizaram a Cirurgia Bariátrica? 

  
  Sim 

  
  Não 

  54.1 Justifique sua resposta:  

55 Nesta Unidade de Saúde a equipe sabe como identificar a necessidade de cuidados de urgência dos 
usuários adultos que realizaram a Cirurgia Bariátrica? 

  
  Sim 

  
  Não 

56 Nesta Unidade de Saúde há alguma ação em prol da adesão e continuidade do cuidado para os usuários 
com sobrepeso e obesidade em acompanhamento (ex. visita domiciliar, ligação telefônica)? 

  
  Sim 

  
  Não 

57 Todas as informações e orientações fornecidas aos usuários são registradas nos prontuários? 

  
  Sim 

  
  Não 

58 Quais das informações a seguir são registradas nos prontuários de usuários com sobrepeso e obesidade? 

  58.1 Peso e estatura 

  
  Sim 

  
  Não 
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  58.2 Circunferência da cintura 

  
  Sim 

  
  Não 

  58.3 Pressão arterial 

  
  Sim 

  
  Não 

  58.4 Práticas de atividades físicas 

  
  Sim 

  
  Não 

  58.5 Encaminhamentos para outros serviços 

  
  Sim 

  
  Não 

59 Esta Unidade de Saúde registra dados no SISVAN? 

  
  Sim 

  
  Não 

  Se sim, quais? 

  59.1 Dados antropométricos 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

  59.2 Dados de consumo alimentar 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

60 No cuidado com o usuário adulto obeso esta Unidade faz parceria com: 

  60.1 Redes e órgãos estaduais 

  
  Sim 

  
  Não 

  60.2 Redes e órgãos municipais 
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  Sim 

  
  Não 

  60.3 Instituições religiosas 

  
  Sim 

  
  Não 

  60.4 Lideranças comunitárias 

  
  Sim 

  
  Não 

  60.5 Organização não governamental (ONG) 

  
  Sim 

  
  Não 

  60.6 Iniciativas privadas 

  
  Sim 

  
  Não 

  60.7 Universidades 

  
  Sim 

  
  Não 

61 A equipe de saúde busca cumprir padrões de algum programa de melhoria de qualidade (Exemplo: PMAQ) 

  
  Sim 

  
  Não 

  61.1 Se sim, qual programa?  

  
  Não se aplica 

62 No programa de melhoria da qualidade, há metas específicas para prevenção e controle da obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

  62.1 Se sim, quais são as metas?  

  
  Não se aplica 
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63 Na sua opinião, a equipe gosta de trabalhar com obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

  63.1 Comente sua resposta:  

64 Qual a sua avaliação sobre o processo de cuidado à pessoa obesa nesta Unidade de Saúde? 

  Resposta:  

  

C - AÇÕES DESENVOLVIDAS 

65 Na consulta médica habitual são dadas orientações sobre: 

  65.1 Alimentação adequada 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

  65.2 Atividades físicas 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

66 Na consulta de enfermagem são dadas orientações sobre 

  66.1 Alimentação adequada 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

  66.2 Atividades físicas 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

67 Nas visitas domiciliares são dadas orientações sobre: 

  67.1 Alimentação adequada 

  
  Sempre 
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  Às Vezes 

  
  Nunca 

  67.2 Atividades físicas 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

68 Nesta Unidade de Saúde existe o acolhimento do usuário obeso para definição de um adequado plano de 
cuidado. 

 
  Sim 

  
  Não 

69 Com qual frequência ocorre a avaliação clínica de usuários com sobrepeso e obesidade nesta unidade? 

 
  Sempre 

 
  Às Vezes 

 
  Nunca 

70 A Unidade de Saúde identifica sobrepeso e obesidade entre os usuários adultos de acordo com o Índice de 
Massa Corporal (IMC)? 

  
  Sim 

  
  Não 

71 A Unidade de Saúde adota como prática a aferição da Circunferência da Cintura entre os usuários com 
sobrepeso e obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

72 Nesta Unidade de saúde são oferecidos agendamentos de consultas para pessoas com sobrepeso e 
obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

73 Nesta Unidade de Saúde existe a prática de pedir exames complementares ao diagnóstico da obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

  73.1 Se sim, quais exames complementares?  
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  Não se aplica 

74 O médico (clínico geral ou de saúde da família) prescreve medicação para o controle do peso? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

  74.1 Quais são os medicamentos prescritos? 

  Resposta:   

  
  Não se aplica 

75 A equipe de saúde desta unidade monitora a pressão arterial de usuários com sobrepeso e obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

  75.1 Se sim, com que frequência (dias)  

  
  Não se aplica 

76 Essa Unidade de Saúde oferece consulta de nutrição? 

  
  Sim 

  
  Não 

  76.1 Se sim, qual é a procedência do profissional? 

  
  Nutricionista da Unidade de Saúde 

  
  Nutricionista do NASF-AB 

  
  Qual outro:  

  
  Não se aplica 

77 Esta Unidade de Saúde solicita na rotina médica aos usuários adultos obesos os exames de: 

  77.1 Glicemia de jejum 

  
  Sim 

  
  Não 

  77.2 Colesterol Total e frações 

  
  Sim 

  
  Não 

  77.3 Triglicerídeos 
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  Sim 

  
  Não 

  77.4 Quais outros exames?   

78 A equipe de saúde promove oficinas culinárias aos usuários adultos voltadas ao controle do peso? 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

79 A Unidade de Saúde tem envolvido a comunidade a participar de atividades de prevenção e controle de 
peso e obesidade? 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

80 Nesta Unidade de Saúde há utilização de material educativo para prevenção e controle de peso e 
obesidade? 

  
  Sempre 

  
  Às Vezes 

  
  Nunca 

81 A equipe de saúde articula/participa da organização e planejamento de horta comunitária? 

  
  Sim 

  
  Não 

82 Se sim, esta horta é uma ação em parceria com outros setores? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

83 A equipe de saúde articula/participa da organização e planejamento de práticas de atividade física? 

  
  Sim 

  
  Não 

84 A Unidade de Saúde oferece o serviço de encaminhamento para atendimento ambulatorial com 
nutricionista aos usuários adultos obesos? 
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  Sim 

  
  Não 

85 A Unidade de Saúde oferece o serviço de encaminhamento para atendimento ambulatorial com 
endocrinologista aos usuários adultos obesos? 

  
  Sim 

  
  Não 

86 A Unidade de Saúde oferece apoio (orientações/encaminhamentos) aos usuários adultos obesos na 
realização de atividades físicas? 

  
  Sim 

  
  Não 

87 A Unidade de Saúde oferece o serviço de encaminhamento para atendimentos ambulatorial psicológico aos 
usuários adultos obesos? 

  
  Sim 

  
  Não 

88 A Unidade de Saúde oferece o serviço de encaminhamento para atendimentos ambulatorial psiquiátrico aos 
usuários adultos obesos? 

  
  Sim 

  
  Não 

89 A Unidade de Saúde oferece o serviço de encaminhamento para atendimentos ambulatorial de equipe 
interdisciplinar especializada em obesidade aos usuários adultos obesos? 

  
  Sim 

  
  Não 

90 A equipe de saúde costuma encaminhar os usuários obesos aos postos de Serviço Assistencial Social 
(CRAS, CREAS, etc)? 

  
  Sim 

  
  Não 

91 Quais as principais demandas para o Serviço de Assistência Social? 

  Resposta:  

92 A equipe de saúde utiliza/indica aos usuários adultos obesos cozinha comunitária e outros equipamentos 
públicos para realização de oficinas culinárias e outras práticas de alimentação saudável 

  
  Sim 

  
  Não 
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93 A equipe de saúde encaminha os usuários adultos obesos à restaurantes populares para melhoria da 
qualidade da alimentação e controle do peso? 

  
  Sim 

  
  Não 

94 A equipe de saúde encaminha os usuários adultos obesos para atividades físicas nas Academias da Saúde, 
Academias ao ar livre ou outros espaços para prática de atividades físicas 

  
  Sim 

  
  Não 

95 A equipe de saúde utiliza/encaminha os usuários adultos obesos a hidroginástica 

  
  Sim 

  
  Não 

96 A equipe de saúde utiliza/encaminha os usuários adultos obesos a realizarem caminhadas nos parques 
próximos 

  
  Sim 

  
  Não 

97 A Unidade de Saúde oferece outras ações voltadas à prevenção e controle do sobrepeso e obesidade 

  
  Sim 

  
  Não 

98 Comente sobre os serviços disponíveis aos usuários adultos obesos nesta Unidade de Saúde. Resposta 
aberta. 

  Resposta:  

  

D - MUDANÇAS NAS PRÁTICAS DO CUIDADO 

99 Nos últimos 5 anos, o que você percebeu de mudanças relativas ao cuidado ao usuário adulto obeso? 

  Resposta:  

100 Esta Unidade de Saúde passou por algum processo de formação para o cuidado do sobrepeso e obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

  100.1 Se sim, há quanto tempo (em meses)?  

  
  Não se aplica 

  100.2 Você considera que este processo de formação foi: 

  
  efetivo 
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  pouco efetivo 

  
  não foi efetivo 

  
  não se aplica 

101 Cite 2 desafios para as ações de prevenção e controle do sobrepeso e obesidade nesta Unidade de Saúde. 

  Resposta:  

102 Cite 2 oportunidades nas ações de prevenção e controle do sobrepeso e obesidade nesta Unidade de Saúde. 

  Resposta:  
 
 
 

DIMENSÃO 2: ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE (AB)  

Este bloco de perguntas tem o propósito de levantar informações sobre como os Municípios fazem a gestão do 
Cuidado ao Sobrepeso e Obesidade na Atenção Primária à Saúde. 

1 O Município apresenta objetivos e metas em execução para monitoramento nutricional dos usuários em 
todas as faixas etárias? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não é do meu conhecimento 

2 O Município apresenta objetivos e metas em execução para oferta de atividades para promoção do peso 
saudável? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não é do meu conhecimento 

3 O Município apresenta objetivos e metas em execução para oferta de serviços especializados às pessoas 
obesas? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não é do meu conhecimento 

4 O Município apresenta objetivos e metas em execução para oferta de Cirurgia Bariátrica? 

  
  Sim 

  
  Não 



116	  
	  

  
  Não é do meu conhecimento 

5 O Município registra dados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não é do meu conhecimento 

6 O Município orienta ou solicita Plano de Trabalho para as Unidades de Saúde? 

  
  Sim 

  
  Não 

7 O Município prevê que as Unidades de Saúde façam reuniões periódicas de planejamento e avaliação? 

  
  Sim 

  
  Não 

8 O Município elaborou a Linha de Cuidado para Sobrepeso e Obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não é do meu conhecimento 

9 O Município implantou a Linha de Cuidado para Sobrepeso e Obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

  9.1 Se não, o Município tem ao menos um protocolo definido a ser seguido quando se detecta excesso de 
peso? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não é do meu conhecimento 

  
  Não se aplica 

10 O tema obesidade tem sido abordado pelo Município em reuniões de planejamento e/ou elaboração de 
políticas públicas junto a gestão da Atenção Primária à Saúde?  

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não é do meu conhecimento 
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11 As Unidades de Saúde têm se comunicado com o gestor da Atenção Básica? 

  
  Sim 

  
  Não 

  11.1 Quem comunica?   

  
  Não se aplica 

  11.2 Qual é o meio dessa comunicação?  

  
  Não se aplica 

  11.3 Com que frequência costuma acontecer essa comunicação?  

  
  Não se aplica 

12 As Unidades de saúde têm se comunicado com os serviços especializados (ambulatório) para tratar de 
assuntos de interesse de usuários com sobrepeso e obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

  12.1 Quem comunica?   

  
  Não se aplica 

  12.2 Qual é o meio dessa comunicação?  

  
  Não se aplica 

  12.3 Com que frequência costuma acontecer essa comunicação?  

  
  Não se aplica 

13 As Unidades de saúde têm se comunicado com os serviços de cirurgia bariátrica para tratar de assuntos de 
interesse de usuários obesos? 

  
  Sim 

  
  Não 

  13.1 Quem comunica?   

  
  Não se aplica 

  13.2 Qual é o meio dessa comunicação?  

  
  Não se aplica 

  13.3 Com que frequência costuma acontecer essa comunicação?  

  
  Não se aplica 

14 O Município dispõe de um manual de articulação, orientando as atividades de referência e contra-referência 
para usuários com sobrepeso e obesidade? 



118	  
	  

  
  Sim 

  
  Não 

15 O processo de referência e contra-referência no cuidado a pessoa obesa é monitorado pelo Município? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não é do meu conhecimento 

  
  Não se aplica 

16 Com que frequência tem sido fornecido à equipe de saúde os relatórios e mapas elaborados a partir de dados 
produzidos nas Unidades de Saúde? 

  
  Sempre 

  
  Às vezes 

  
  Nunca, pois não se adota essa prática 

  
  Nunca, pois não são produzidos 

17 O Município disponibiliza nutricionista para as atividades de prevenção e controle do sobrepeso e obesidade 
em apoio às Unidades de Saúde? 

  
  Sim 

  
  Não 

18 O Município disponibiliza assistente social para as atividades de prevenção e controle do sobrepeso e 
obesidade em apoio às Unidades de Saúde? 

  
  Sim 

  
  Não 

19 O Município disponibiliza psicólogo para as atividades de prevenção e controle do sobrepeso e Obesidade 
em apoio às Unidades de Saúde? 

  
  Sim 

  
  Não 

20 O Município disponibiliza educador físico as atividades de prevenção e controle do sobrepeso e Obesidade 
em apoio às Unidades de Saúde? 

  
  Sim 

  
  Não 

21 O município disponibiliza endocrinologista para as atividades de prevenção e controle do sobrepeso e 
Obesidade em apoio a Unidade de Saúde? 
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  Sim 

  
  Não 

22 O Município incentiva e cria oportunidade para que práticas integrativas e complementares (Exemplo: 
acupuntura, yoga) para o controle do peso e obesidade aconteçam nas Unidades de Saúde? 

  
  Sim 

  
  Não 

23 A gestão municipal têm criado oportunidades para que as equipes de saúde apresentem seus trabalhos em 
eventos Municipais, Estaduais e Nacionais? 

  
  Sim 

  
  Não 

24 O Município têm criado oportunidade para a equipe de saúde participar de eventos de atualização do 
conhecimento com a temática obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

25 O Município têm criado oportunidade para as equipes de saúde interagirem com outras equipes de cuidados 
primários de saúde do município ou da região? 

  
  Sim 

  
  Não 

26 No nível Municipal existe um protocolo estabelecido de regulação de vagas para: 

  26.1 Atenção especializada de equipe multidisciplinar aos usuários obesos 

  
  Sim 

  
  Não 

  26.2 Ambulatório de Nutrição ao usuário obeso 

  
  Sim 

  
  Não 

  26.3 Fisioterapia ao usuário obeso 

  
  Sim 

  
  Não 

  26.4 Endocrinologista ao usuário obeso 

  
  Sim 
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  Não 

  26.5 Psicólogo ao usuário obeso 

  
  Sim 

  
  Não 

  26.6 Psiquiatra ao usuário obeso 

  
  Sim 

  
  Não 

  26.7 Outro? 

  
  Sim 

  
  Não 

  26.8 Qual outro?   

  
  Não se aplica 

27 O Município ofereceu formação e definiu as diretrizes das ações de promoção da alimentação saudável para 
equipe da Unidade de Saúde? 

  
  Sim 

  
  Não 

28 O Município ofereceu formação e os protocolos a serem seguidos para a realização antropométrica (medidas 
de peso, estatura e circunferência da cintura)? 

  
  Sim 

  
  Não 

29 O Município proporciona meios para que a equipe de saúde avalie a qualidade do trabalho que faz perante as 
outras equipes de saúde? 

  
  Sim 

  
  Não 

  29.1 Quais são esses meios? 

  Resposta:  

  
  Não se aplica 

30 Informações de ações de prevenção e controle do sobrepeso e obesidade no nível Estadual e Nacional 
chegam ao conhecimento da equipe da Unidade de Saúde? 

  
  Sim 
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  Não 

31 O Município participa de programas de qualidade e acreditação? 

  
  Sim 

  
  Não 

  31.1 Se sim, quais programas de qualidade e acreditação? 

  Resposta aberta:  

  
  Não se aplica 

32 As ações de promoção da saúde são consideradas nos programas de qualidade e acreditação do Município? 

  
  Sim 

  
  Não 

33 Nos programas de qualidade, acreditação e iniciativas de captação de recursos, as ações de controle e 
prevenção da obesidade tem sido consideradas pelo Município? 

  
  Sim 

  
  Não 

34 O Município oferece formação continuada que inclui o cuidado do sobrepeso e obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

35 O Município têm proporcionado à equipe de saúde orientação no local de profissionais especializados 
quanto ao cuidado dos usuários com sobrepeso e obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

36 O Município proporciona à unidade de saúde instalações que garantem privacidade, conforto e segurança 
aos usuários adultos com sobrepeso e obesidade? 

  
  Sim 

  
  Não 

37 A unidade de saúde dispõe dos seguintes recursos em quantidade suficiente para atendimento ao sobrepeso e 
obesidade: 

  37.1 Acessibilidade nas dependências da Unidade aos usuários com excesso de peso ou obesidade 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.2 Transporte adequado aos usuários com excesso de peso ou obesidade 



122	  
	  

  
  Sim 

  
  Não 

  37.3 Computador 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.4 Internet 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.5 Prontuário eletrônico 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.6 Balanças incluindo as adequadas para os usuários com excesso de peso ou obesidade 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.7 Serviço de calibração das balanças e outros equipamentos 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.8 Área física suficiente para as atividades com usuários com excesso de peso ou obesidade 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.9 Recursos humanos suficiente para as atividades com usuários com excesso de peso ou obesidade 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.10 Insumos (material educativo, cartolina, durex, alimento para realização de oficinas, etc) 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.11 Medicação específica para os usuários com excesso de peso ou obesidade 

  
  Sim 
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  Não 

  37.12 Fita métrica milimétrica até 200 cm 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.13 Esfigmomanômetro 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.14 Cadeira de rodas 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.15 Cadeira, banco para sentar 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.16 Maca adequada ao obeso 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.17 Portas adequadas aos obesos 

  
  Sim 

  
  Não 

  37.18 Banheiros adequados aos obesos 

  
  Sim 

  
  Não 

38 O município oferece o serviço de manutenção preventiva dos equipamentos das unidades de saúde? 

  
  Sim 

  
  Não 

39 Na sua opinião, a estrutura operacional da AB, em termos de modelo de governança (processo de gestão), 
sistema de apoio, logística de regulação e comunicação, incluindo referência e contra-referência do seu 
Município, atende as necessidades dos usuários com sobrepeso e obesidade? 

  Faça seus comentários:  
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DIMENSÃO 3: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA SOBREPESO E OBESIDADE NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Este bloco de perguntas tem o propósito de levantar informações sobre como o conteúdo das políticas publicas 
para sobrepeso e obesidade são institucionalizados na AB 

1 A equipe de saúde desta unidade recebeu formalmente os documentos relacionados a seguir? 

  1.1 Caderno N 38 de Atenção Básica à Saúde - estratégias para o cuidado da pessoa com doença 
crônica - Obesidade. 

  
  Sim 

  
  Não 

  1.2 Guia Alimentar para a População Brasileira. 

  
  Sim 

  
  Não 

  1.3 Diretrizes para a organização da prevenção e tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado 
prioritária da Rede de Atenção à Saúde das pessoas com doença crônica - Portaria GM/MS 424 de 19 de 
março de 2013. 

  
  Sim                   

  
  Não                   

  1.4 Regulamento técnico, normas e critérios para o serviço de assistência de alta complexidade ao 
indivíduo com obesidade - Portaria GM/MS 425 de 19 de março de 2013.         

  
  Sim                   

  
  Não                   

2 Como os documentos oficiais são repassados e discutidos pela equipe desta Unidade de Saúde?                   
  Resposta:                    
3 As diretrizes e orientações dos documentos oficiais são aplicáveis à realidade desta Unidade de 

Saúde?                   

  
  Sim                   

  
  Não                   

4 O que a equipe desta unidade de saúde tem feito para implementar as políticas de controle e 
prevenção da obesidade?                   

  Resposta:                    
5 Na comunidade existe Conselho Local de Saúde ou outra forma de participação popular?                   
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  Sim                   

  
  Não                   

  5.1 Se sim, qual?                     
  

  Não se aplica                   

6 O tema obesidade tem sido tratado nas seguintes instâncias:                   
  6.1 Conselho Municipal de Saúde                   
  

  Sim                   

  
  Não                   

  
  Não se aplica                   

  6.2 Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional                   
  

  Sim                   

  
  Não                   

  
  Não se aplica                   

  6.3 Conselho Local da Unidade de Saúde                   
  

  Sim                   

  
  Não                   

  
  Não se aplica                   

  6.4 Outras instâncias de participação social                   
  

  Sim                   

  
  Não                   

  6.5 Se sim, quais instâncias?                     
  

  Não se aplica                   

7 Que políticas públicas (projetos e programas governamentais) existem na comunidade para 
prevenção e controle da obesidade?                   

  Resposta:                    
8 Na sua opinião, as políticas públicas para sobrepeso e obesidade são planejadas e implementadas 

de forma adequada à realidade?                   

  Faça seus comentários:  
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DIMENSÃO 4: DESEMPENHO DO SISTEMA DE SAÚDE 

Este bloco de perguntas tem o propósito de levantar informações sobre o desempenho do Sistema de Saúde em 
termos de serviços realizados para a pessoa com sobrepeso e obesidade 

1 Esta Unidade de Saúde possui mecanismo regular de avaliação da satisfação dos usuários? 

  
  Sim 

  
  Não 

  
  Não se aplica 

2 Com que frequência são realizadas avaliações de satisfação dos usuários nesta Unidade de Saúde? 

  
  Quinzenal 

  
  Mensal 

  
  Semestral 

  
  Anual 

  
  Nunca faz 

3 Qual o nível de satisfação dos usuários desta Unidade de Saúde obtido na última avaliação? 

  
  Excelente 

  
  Bom 

  
  Péssimo 

  
  Não se aplica 

4 No geral, como você classifica o desempenho assistencial da equipe de saúde em relação ao 
reconhecimento que recebe da comunidade (Exemplo: Os elogios são frequentes?)? 

  
  Satisfeito 

  
  Indiferente 

  
  Insatisfeito 

5 No geral, como você classifica o desempenho da equipe de saúde em relação ao reconhecimento que 
recebe da gestão do Serviço de Saúde(Exemplo: os gestores têm demonstrado satisfação quanto ao 
trabalho realizado pela equipe de saúde?)? 

  
  Satisfeito 

  
  Indiferente 

  
  Insatisfeito 
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6 Em termos de cobertura, do total de pessoas com sobrepeso desta Unidade de Saúde, qual a proporção 
de usuários incluídos nas ações de cuidado para controle do peso? 

  
  75 a 100% 

  
  50 a 75% 

  
  25 a 50% 

  
  menos de 25% 

  
  Não disponibilizamos essas ações 

  
  Não se aplica 

  6.1 Comente a sua resposta:  

7 Em termos de cobertura, do total de pessoas com obesidade desta Unidade de Saúde, qual a proporção 
de usuários incluídos nas ações de cuidado para controle do peso? 

  
  75 a 100% 

  
  50 a 75% 

  
  25 a 50% 

  
  menos de 25% 

  
  Não disponibilizamos essas ações 

  
  Não se aplica 

  7.1 Comente sua resposta:  

8 Em termos percentuais, quantos usuários persistem no cuidado à obesidade proporcionado por esta 
Unidade de Saúde? 

  
  75 a 100% 

  
  50 a 75% 

  
  25 a 50% 

  
  menos de 25% 

  
  Percentual insignificante 

  
  Não se aplica 

9 Em termos de adesão ao cuidado da pessoa obesa, qual a média de permanência nas atividades 
proporcionadas por esta Unidade de Saúde (em meses)? 

  9.1 

  
  Número exato 
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  Número estimado 

  
  Não sei 

  9.2 Com que frequência ocorrem essas atividades? 

  
  Semanal 

  
  Quinzenal 

  
  Mensal 

  
  Semestral 

  
  Não há este serviço 

10 Existem usuários desta Unidade de Saúde aguardando pela Cirurgia Bariátrica? 

  
  Sim 

  
  Não 

11 Quantos usuários adultos desta Unidade de Saúde estão aguardando pela Cirurgia Bariátrica?  

  
  Não se aplica 

12 Qual é o tempo médio de espera pela Cirurgia Bariátrica?  

  
  Número exato 

  
  Número estimado 

  
  Não sei 

  
  Não se aplica 

13 Esta unidade tem sido procurada para cuidados com o sobrepeso 

  
  Com frequência 

  
  Raramente 

  
  Nunca 

14 Esta unidade tem sido procurada para cuidados com a obesidade? 

  
  Com frequência 

  
  Raramente 

  
  Nunca 

15 Esta unidade tem sido procurada para encaminhamento à cirurgia bariátrica? 
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  Com frequência 

  
  Raramente 

  
  Nunca 

16 Quanto ao serviço de acolhimento/orientação aos usuários com sobrepeso e obesidade, esta unidade 
consegue atender a demanda? 

  
  Sempre 

  
  Às vezes 

  
  Nunca 

17 Quanto a aferição da pressão arterial aos usuários com sobrepeso e obesidade, esta unidade consegue 
atender a demanda? 

  
  Sempre 

  
  Às vezes 

  
  Nunca 

18 Quanto ao serviço de agendamento/encaminhamentos a especialistas aos usuários com sobrepeso e 
obesidade, esta unidade consegue atender a demanda? 

  
  Sempre 

  
  Às vezes 

  
  Nunca 

19 Quanto ao serviço de glicemia capilar aos usuários com sobrepeso e obesidade, esta unidade consegue 
atender a demanda? 

  
  Sempre 

  
  Às vezes 

  
  Nunca 

20 Quanto ao serviço de prática coletiva de caminhada ou outra atividade física aos usuários com 
sobrepeso e obesidade, esta unidade consegue atender a demanda? 

  
  Sempre 

  
  Às vezes 

  
  Nunca 

21 Quanto a oferta de oficinas culinárias aos usuários com sobrepeso e obesidade, esta unidade consegue 
atender a demanda? 

  
  Sempre 
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  Às vezes 

  
  Nunca 

22 Quanto ao serviço de visita domiciliar aos usuários com sobrepeso e obesidade e dificuldade de 
locomoção que procuram por este serviço, esta unidade consegue atender a demanda? 

  
  Sempre 

  
  Às vezes 

  
  Nunca 

23 Quanto a solicitação de exames de sangue (glicemia, perfil lipídico, hormônios, etc) para os usuários 
com sobrepeso e obesidade, esta unidade consegue atender a demanda? 

  
  Sempre 

  
  Às vezes 

  
  Nunca 

24 Quanto ao serviço de consulta ou encaminhamento com Nutricionista aos usuários que procuram este 
serviço para controle de peso e obesidade, esta unidade consegue atender a demanda? 

  
  Sempre            

  
  Às vezes            

  
  Nunca            

25 Quanto ao serviço de consulta ou encaminhamento com psicólogo para os usuários com sobrepeso e 
obesidade, esta unidade consegue atender a demanda?            

  
  Sempre            

  
  Às vezes            

  
  Nunca            

26 Quanto ao serviço de consulta ou encaminhamento com endocrinologista para os usuários com 
sobrepeso e obesidade, esta unidade consegue atender a demanda?            

  
  Sempre            

  
  Às vezes            

  
  Nunca            

27 Quanto aos grupos para controle de peso conduzidos por equipe interdisciplinar, esta unidade consegue 
atender a demanda?            

  
  Sempre            

  
  Às vezes            
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  Nunca            

28 Quanto aos grupos para controle de peso conduzidos por 1 ou 2 especialidades, esta unidade consegue 
atender a demanda?            

  
  Sempre            

  
  Às vezes            

  
  Nunca            

29 Quanto a oferta/encaminhamento à terapia em grupo para usuários com sobrepeso e obesidade, esta 
unidade consegue atender a demanda?            

  
  Sempre            

  
  Às vezes            

  
  Nunca            

30 Quanto a oferta de práticas integrativas e complementares em saúde (PIC's) para usuários com 
sobrepeso e obesidade, esta unidade consegue atender a demanda?            

  
  Sempre            

  
  Às vezes            

  
  Nunca            

31 Quanto ao encaminhamento de usuários à Atenção especializada para o cuidado ao sobrepeso e 
obesidade, esta unidade consegue atender a demanda?            

  
  Sempre            

  
  Às vezes            

  
  Nunca            

32 Quanto ao encaminhamento de usuários aos serviços especializados em Cirurgia Bariátrica, esta 
unidade consegue atender a demanda?            

  
  Sempre            

  
  Às vezes            

  
  Nunca            

33 A unidade disponibiliza aos usuários material impresso sobre prevenção e controle do sobrepeso e 
obesidade?            

  
  Sempre            

  
  Às vezes            

  
  Nunca            
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34 Considerando o desempenho do sistema de saúde, na sua opinião, os serviços ofertados por essa 
Unidade de Saúde atendem as necessidades das pessoas com sobrepeso e obesidade? Porquê?            

  
  Sim            

  
  Não            

Obrigado por responder ao formulário! 

"A maior recompensa pelo nosso trabalho não é o que nos pagam por 
ele, mas aquilo em que ele nos transforma." 

— John Ruskin 

Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-
mail: nutri.luciane@gmail.com ou lucianedagdacosta@hotmail.com.br. 
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APÊNDICE 1(B) – Formulário Online – Portugal - ACES 
 
 

1ª DIMENSÃO: ORGANIZAÇÃO DOS CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE 

 

Este bloco de perguntas tem o propósito de: a) caracterizar o trabalho nas Unidades de Cuidados de Saúde 
Primários e identificar o entrevistado responsável pelo ACES; b) descrever como ocorre o processo de trabalho; 
c) quais ações são desenvolvidas pelas Unidades de Cuidados de Saúde Primários assim como d) identificar as 
mudanças recentes nas práticas de trabalho relativas à prevenção e controle do excesso de peso e obesidade. 

A 1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

  
1. Qual é a sua licenciatura?   

2. Qual é o tempo de licenciado (em anos)?   

3. Você possui pós-graduação (especialização/mestrado/doutoramento)? 

 
  Sim 

 
  Não 

 3.1 Se sim, qual?   

 
  Não se aplica 

4. Qual o cargo que ocupa neste ACES?   

5. Qual é o tempo no cargo que ocupa (em anos)?   

6. Qual é o tempo de serviço nos Cuidados de Saúde Primários (CPS) (em anos)?   

  
A 2. – IDENTIFICAÇÃO DO ACES 

  
7 Nome do Agrupamento do ACES:   

8 Quantas Unidades de Saúde que fazem Cuidados de Saúde Primários pertencem a este ACES?   

9 Número de profissionais da Unidade de Saúde: 

 9.1 Médico de Família   

 9.2 Médico Pediatra   

 9.3 Enfermeiro   

 9.4 Nutricionista   

 9.5 Psicólogo   

 9.6 Assistente Social   

 9.7 Secretariado   

 9.8 Quais outros? (Indicar também o número)  

   Não há outros 
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10 Número da população inscrita neste ACES   

11 Como se distribui (em números) o Índice de Massa Corporal (IMC) entre os utentes adultos inscritos neste 
ACES? 

 11.1 Peso Normal:   

   Não sei ou desconheço 

 11.2 Excesso de peso:   

   Não sei ou desconheço 

 11.3 Obesidade:   

   Não sei ou desconheço 

12. Existem utentes adultos neste ACES sob Cuidados Hospitalares para obesidade? 

 
  Não 

 
  Não sei 

 
  Sim, mas não sei quantos 

 
  Sim, são no total de (utentes): 

13. Existem utentes adultos deste ACES sendo acompanhados por um serviço de Cirurgia Bariátrica (CB)? 

 
  Não 

 
  Não sei 

 
  Sim, mas não faço acompanhamento destes utentes 

 
  Sim, e faço acompanhamento destes utentes 

 Se faz acompanhamento, responda: 

 13.1) Número de utentes em preparação para Cirurgia Bariátrica:   

 13.2) Número de utentes no pós-operatório da Cirurgia Bariátrica:   

  
B. PROCESSO DE TRABALHO 

  
14. As ações de cuidado para o excesso de peso e obesidade fazem parte dos objetivos deste ACES? 

 
  Sim 

 
  Não 

15. Este ACES realiza ações de formação e reflexão crítica e ativa sobre o desempenho para melhorar a 
intervenção profissional dos utentes adultos com excesso de peso ou obesidade? 

 
  Não 

 
  Realizamos ações, porém não específicas para o controle do peso 
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  Sim, realizamos ações de forma específicas para o controle do peso 

16. Este ACES dispõe de um mecanismo de demarcação e continuidade das consultas periódicas dos utentes 
com excesso de peso e obesidade? 

 
  Sim 

 
  Não 

17. Todas as informações e orientações aos utentes são registradas no processo clínico individual? 

 
  Sim 

 
  Não 

18. Quais das informações a seguir são registadas no processo clínico individual de utentes com pré-obesidade 
e obesidade deste ACES? 

 18.1 História e avaliação clínica 

 
  Sim 

 
  Não 

 18.2 Índice de Massa Corporal (IMC) 

 
  Sim 

 
  Não 

 18.3 Perímetro da cintura 

 
  Sim 

 
  Não 

 18.4 Relação Cintura/Altura (RCA) 

 
  Sim 

 
  Não 

 18.5 Tensão arterial 

 
  Sim 

 
  Não 

 18.6 Risco cardiovascular 

 
  Sim 

 
  Não 

 18.7 Consumo tabágico 
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  Sim 

 
  Não 

 18.8 Prática de atividade física 

 
  Sim 

 
  Não 

19. As instalações das Unidades de Saúde garantem privacidade, conforto e segurança aos utentes adultos com 
excesso de peso e obesidade 

 
  Sim 

 
  Não 

20. Os equipamentos (balança, maca, cadeira de rodas, fita métrica, esfigmomanômetro) são adequados para 
utilização nos utentes adultos com excesso de peso e obesidade? 

 
  Sim 

 
  Não 

21. Qual a sua avaliação sobre o processo de cuidado ao utente adulto com excesso de peso e obesidade neste 
ACES? Comente a sua resposta:   

  
C. AÇÕES DESENVOLVIDAS 

  
22.  É entregue aos utentes com excesso de peso e/ou obesidade o guia da pessoa adulta com pré-obesidade? 

 
  Sim 

 
  Não 

23. Os utentes adultos com excesso de peso deste ACES são submetidos à avaliação clínica com regularidade 
(no início, em 3, 6, 12 ou 24 meses)?  

 
  Sempre 

 
  Às vezes 

 
  Nunca 

24. O médico prescreve medicação para o controle do peso? 

 
  Sim 

 
  Não 

 24.1 Se sim, quais são os medicamentos?   

 
  Não se aplica 

25. Nesta ACES é realizada e registada a avaliação do risco cardiovascular dos utentes adultos com excesso de 
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peso e obesidade? 

 
  Sim 

 
  Não 

26. O ACES garante aos utentes adultos com excesso de peso e obesidade a continuidade assistencial do plano 
de cuidado em ambiente domiciliário quando necessário? 

 
  Sim 

 
  Não 

27. A equipe de saúde monitoriza a prática de atividade física dos utentes adultos com excesso de peso ou 
obesidade?  

 
  Sempre 

 
  Às vezes 

 
  Nunca 

  
 D. MUDANÇAS NAS PRÁTICAS DO CUIDADO DO UTENTE 

  
28. Cite 2 dificuldades para proporcionar o cuidado ao utente com excesso de peso e/ou obesidade neste 

ACES. 

29. Cite 2 facilidades para proporcionar o cuidado ao utente com excesso de peso e/ou obesidade neste ACES. 

  2ª DIMENSÃO: GESTÃO DOS CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE 

Este bloco de questões tem o propósito de levantar informações de como se faz a gestão do cuidado no excesso 
de peso e/ou obesidade no Sistema de Saúde, a partir dos Cuidados de Saúde Primários em Porto/Portugal. 

  
1 Quais as orientações recebidas da Direção Geral de Saúde (DGS) por este ACES para o cuidado do excesso 

de peso e/ou obesidade no adulto?  

2 Na sua opinião, a estrutura operacional do Cuidado de Saúde Primário, em termos de modelo de governação 
(processo de gestão), sistema de apoio, logística de regulação e comunicação atende as necessidades dos 
utentes com excesso de peso e obesidade? Comente sua resposta.  

  3ª DIMENSÃO: Institucionalização da política pública para o excesso de peso  

Esta Dimensão é exclusiva dos profissionais nutricionistas. 

4ª DIMENSÃO: DESEMPENHO DO SISTEMA DE SAÚDE 

Este bloco de questões tem o propósito de levantar informações sobre o desempenho do Sistema de Saúde em 
termos de serviços ofertados para as pessoas com obesidade. 

1. As Unidades de Cuidados de Saúde Primários possuem mecanismo regular de avaliação da satisfação dos 
utentes com excesso de peso e obesidade? 
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   Sim 

   Não 

2. Com que frequência são realizadas avaliações de satisfação dos utentes com excesso de peso e obesidade 
nas Unidades de Saúde deste ACES? 

   Mensal 

   Semestral 

   Anual 

   Outro  

   Não se aplica 

3.  Qual o nível de satisfação dos utentes obtido na última avaliação? 

   Excelente 

   Bom 

   Ruim 

   Não se aplica 

4.  Qual a proporção entre o número de utentes existentes neste ACES e o atendimento dos mesmos com 
excesso de peso  

   75 a 100% 

   50 a 75% 

   25 a 50% 

   Menos de 25% 

   Não disponibilizamos essas ações 

   Não se aplica 

5.  Qual a proporção entre o número de utentes existentes neste ACES e o atendimento dos mesmos com 
obesidade 

   75 a 100% 

   50 a 75% 

   25 a 50% 

   Menos de 25% 
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   Não disponibilizamos essas ações 

   Não se aplica 

   

Obrigado por responder ao formulário! 

"A maior recompensa pelo nosso trabalho não é o que nos pagam por 
ele, mas aquilo em que ele nos transforma." 

— John Ruskin 

Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-
mail: nutri.luciane@gmail.com ou lucianedagdacosta@hotmail.com.br. 
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APÊNDICE 1(C) – Formulário Online – Portugal - Nutricionistas 
	  
	  

1ª DIMENSÃO: ORGANIZAÇÃO DOS CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE 

Este bloco de perguntas tem o propósito de: a) caracterizar o trabalho nas Unidades de  Cuidados de Saúde 
Primários e identificar o entrevistado responsável pelo ACES; b) descrever como ocorre o processo de trabalho; 
c) quais ações são desenvolvidas pelas Unidades de Cuidados de Saúde Primários; assim como d) identificar as 
mudanças recentes nas práticas de trabalho relativas à prevenção e controle do excesso de peso e obesidade. 

A 1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

  
1. Qual é a sua licenciatura?   

2. Qual é o tempo de licenciado (em anos)?   

3. Você possui pós-graduação (especialização/mestrado/doutoramento)? 

 
  Sim 

 
  Não 

 3.1 Se sim, qual?   

 
  Não se aplica 

4. Qual o cargo que ocupa nesta Unidade de Saúde?   

5. Qual é o tempo no cargo que ocupa (em anos)?   

6. 
 
7. 

Qual é o tempo de serviço nos Cuidados de Saúde Primários (CPS) (em anos)?   
 
 Qual (is) unidade (s) de saúde você atua?  

8 Qual o tipo de unidade? 
 

A 2. IDENTIFICAÇÃO DO ACES 

  
7. Como se distribui (em números) o Índice de Massa Corporal (IMC) entre os utentes adultos inscritos neste 

ACES? 

 
7.1 Peso Normal:    Não sei ou desconheço 

 
7.2 Excesso de Peso:    Não sei ou desconheço 

 
7.3 Obesidade:    Não sei ou desconheço 

8. Existem utentes adultos neste ACES sob Cuidados Hospitalares (CH) para obesidade? 

 
  Não 

 
  Não sei 

 
  Sim, mas não sei quantos 



141	  
	  

 
  Sim, são num total de (utentes) 

  
9. Existem utentes adultos deste ACES sendo acompanhados por um serviço de Cirurgia Bariátrica (CB)? 

 
  Não 

 
  Não sei 

 
  Sim, mas não faço acompanhamento destes utentes 

 
  Sim, e faço acompanhamento destes utentes 

 Se faz acompanhamento, responda: 

 9.1 Número de utentes em preparação para Cirurgia Bariátrica:   

 9.2 Número de utentes no pós-operatório da Cirurgia Bariátrica:   

  
B. PROCESSO DE TRABALHO 

10. Os profissionais da equipa de saúde têm formação para realizar as medidas antropométricas (peso, estatura 
e circunferência da cintura)? 

 
  Sim 

 
  Não 

11. As equipas de saúde sabem como proceder frente as necessidades dos utentes com excesso de peso e/ou 
obesidade quanto a terapêutica nutricional de acordo com o estado clínico? 

 
  Sim 

 
  Não 

12. Os profissionais da equipa de saúde sabem quais são as recomendações para atividade física da pessoa 
adulta com pré-obesidade e obesidade? 

 
  Sim 

 
  Não 

13. Os profissionais da equipa de saúde sabem orientar os utentes adultos com excesso de peso e obesidade 
quanto às necessidades de apoio psicológico? 

 
  Sim 

 
  Não 

14. Quais das informações a seguir que são registadas no processo clínico individual de utentes com pré-
obesidade e obesidade desta Unidade de Saúde?  

 14.1 História e avaliação clínica 

 
  Sim 

 
  Não 
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 14.2 Índice de Massa Corporal (IMC) 

 
  Sim 

 
  Não 

 14.3 Circunferência da cintura 

 
  Sim 

 
  Não 

 14.4 Relação Cintura/Altura (RCA) 

 
  Sim 

 
  Não 

 14.5 Tensão arterial 

 
  Sim 

 
  Não 

 14.6 Risco cardiovascular 

 
  Sim 

 
  Não 

 14.7 Consumo tabágico 

 
  Sim 

 
  Não 

 14.8 Prática de atividade física 

 
  Sim 

 
  Não 

15. Qual a sua avaliação sobre o processo de cuidado ao utente adulto com excesso de peso e obesidade neste 
ACES? Comente sua resposta.   

 
 

 

C. AÇÕES DESENVOLVIDAS 

16.  As equipas de saúde orientam e incentivam a modificação de estilo de vida, alimentação saudável e prática 
de atividade física para os utentes adultos com excesso de peso e obesidade?  

 
  Sempre 

 
  Às vezes 
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  Nunca 

17.  Os profissionais da equipa de saúde executam um protocolo de informação aos utentes adultos sobre plano 
de monitorização e controle de fatores de risco, objetivos individuais e necessidades de adesão às 
recomendações clínicas para o cuidado de excesso de peso e obesidade?  

 
  Sim 

 
  Não 

18.  Este ACES identifica excesso de peso e obesidade entre os utentes adultos de acordo com o Índice de 
Massa Corporal (IMC)? 

 
  Sim 

 
  Não 

19.  Este ACES adota como prática a aferição da Circunferência da Cintura entre os utentes com excesso de 
peso e obesidade? 

 
  Sim 

 
  Não 

20.  A equipa de saúde promove "show cooking" aos utentes adultos inscritos neste ACES para prevenção e 
controle do peso?  

 
  Não 

 
  Sim, realizamos porém não específico para o controle do peso 

 
  Sim, realizamos de forma específica para o controle do peso 

21.  Nesta Unidade de Saúde há utilização de material educativo sobre alimentação, atividade física, prevenção 
e controle do peso? 

 
  Sempre 

 
  Às vezes 

 
  Nunca 

  
 D. MUDANÇAS NAS PRÁTICAS DO CUIDADO DO UTENTE 

22.  Nos últimos 5 anos, houve excesso de peso ou obesidade nesta Unidade de Saúde ? 

 
  Sim 

 
  Não 

23. O ACES passou por algum processo de formação para o cuidado do excesso de peso e obesidade? 

 
  Sim 

 
  Não 
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 23.1 Se sim, você considera que esse processo de formação foi: 

 
  Efetivo 

 
  Não efetivo 

24.  Cite 2 dificuldades para proporcionar o cuidado ao utente com excesso de peso e/ou obesidade neste 
ACES. 

25.  Cite 2 facilidades para proporcionar o cuidado ao utente com excesso de peso e/ou obesidade neste ACES. 

   

2ª DIMENSÃO: GESTÃO DOS CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE   

Este bloco de questões tem o propósito de levantar informações de como se faz a gestão do cuidado no excesso 
de peso e/ou obesidade no Sistema de Saúde, a partir dos Cuidados de Saúde Primários em Porto/Portugal. 

1. Quais as orientações recebidas da Direção Geral de Saúde (DGS) por este ACES para o cuidado do excesso 
de peso e/ou obesidade no adulto? 

2. Na sua opinião, a estrutura operacional do Cuidado de Saúde Primário, em termos de modelo de governação 
(processo de gestão), sistema de apoio, logística de regulação e comunicação atende as necessidades dos 
utentes com excesso de peso e obesidade? Comente sua resposta. 
 
 

3ª DIMENSÃO: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA O EXCESSO DE PESO  

Este bloco de perguntas tem o propósito de levantar informações sobre como as políticas públicas para excesso 
de peso e/ou obesidade são institucionalizadas nos Cuidados de Saúde Primários (CPS). 

1. As equipas receberam formalmente os documentos relacionados a seguir? 

 1.1 Programa Nacional para Promoção da Alimentação Saudável (PNAS) – Decreto Lei N° 124/2011 

   Sim 

   Não 

 1.2 Processo Assistencial Integrado da Pré-obesidade na Adulto (PAI) 

   Sim 

   Não 

 1.3 Manual Obesidade: otimização da abordagem terapêutica no Serviço Nacional de Saúde 

   Sim 

   Não 

 
1.4 Manual de Boas Práticas na abordagem do doente com obesidade elegível para Cirurgia Bariátrica do 
Departamento da Qualidade na Saúde 
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   Sim 

   Não 

 1.5 Portaria 1454/2009 do Ministério da Saúde sobre o tratamento cirúrgico da obesidade 

   Sim 

   Não 

2. Como os documentos oficiais são dados a conhecer e discutidos pela equipa nas Unidades de Saúde deste 
ACES? 
  

3. As diretrizes e orientações dos documentos oficiais são aplicáveis a realidade das Unidades de Saúde deste 
ACES?  

   Sim 

   Não 

4. Que ações foram realizadas para adaptar as políticas de excesso de peso e obesidade a realidade deste 
ACES? 
  

5. Na sua opinião, as políticas públicas para excesso de peso e obesidade são planeadas e implementadas de 
forma adequada a realidade? Faça seus comentários:   

   

4ª DIMENSÃO: DESEMPENHO DO SISTEMA DE SAÚDE 

Este bloco de questões tem o propósito de levantar informações sobre o desempenho do Sistema de Saúde em 
termos de serviços ofertados para as pessoas com obesidade. 

1. Qual a proporção entre o número de utentes existentes neste ACES e o atendimento dos mesmos com 
excesso de peso  

   75 a 100% 

   50 a 75% 

   25 a 50% 

   menos de 25% 

   Não disponibilizamos essas ações 

   Não se aplica 

2. Qual a proporção entre o número de utentes existentes neste ACES e o atendimento dos mesmos com 
obesidade 

   75 a 100% 
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   50 a 75% 

   25 a 50% 

   menos de 25% 

   Não disponibilizamos essas ações 

   Não se aplica 

3. Em termos percentuais, quantos utentes adultos acompanhados neste ACES persistem no cuidado a pré-
obesidade e obesidade? 

   75 a 100% 

   50 a 75% 

   25 a 50% 

   menos de 25% 

   Não disponibilizamos essas ações 

   Não se aplica 

5. Considerando o desempenho do Sistema de Saúde, na sua opinião, os serviços prestados por este ACES 
atendem às necessidades dos utentes adultos com excesso de peso ou obesidade? Comente sua resposta. 

 
___________________________________________________________________ 

Obrigado por responder ao formulário! 

"A maior recompensa pelo nosso trabalho não é o que nos pagam por 
ele, mas aquilo em que ele nos transforma." 

— John Ruskin 

Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-
mail: nutri.luciane@gmail.com ou lucianedagdacosta@hotmail.com.br 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética - BRASIL 
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ANEXO 2 – Parecer do Comitê de Ética - PORTUGAL 
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