
O desafio do enfermeiro da saúde coletiva: frente à obesidade no 

senário atual da pandemia de COVID 

 

Viviane Santos Ventura. 

 

Resumo 

Com a modernidade, houve um aumento da obesidade e das consequências que ela traz. 

O enfermeiro especializado em Saúde Coletiva tem um papel crucial em atuar na 

identificação, prevenção, promoção e tratamento da obesidade. Diante da pandemia 

enfrentada nos últimos anos, onde os obesos contaminados pela COVID19 tiveram 

maiores consequências e agravos, vista como alto risco. Surge questionamentos sobre o 

desafio de manter o cuidado e intensificar a prevenção a fim de evitar sequelas agravadas 

na pandemia. Neste contexto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de abordagem 

sistemática elaborada a partir de busca de artigos publicados e indexados na base de dados 

virtuais Bireme, Lilacs, Pubmed e Scielo, onde foram encontrados 21 artigos e por meio 

da leitura dos documentos encontrados, 17 foram utilizados. Além do mais, recorrido a 2 

livros e 1 caderno de atenção básica do Ministério da saúde. Como eixos nucleadores 

foram apresentados: Desafios da enfermagem em saúde coletiva, obesidade e 

consequências, pandemia e obesidade. Observou-se que a enfermagem deve buscar cada 

vez mais conhecimento a fim de conseguir vencer os desafios sobrevindos. 

Palavras Chaves: Enfermeiro cuidados em saúde coletiva, desafio COVID e obesidade. 

 

Abstract 

With modernity, there has been an increase in obesity and the consequences it brings. 

Nurses specialized in Collective Health play a crucial role in acting in the identification, 

prevention, promotion and treatment of obesity. Faced with the pandemic faced in recent 

years, where obese people infected by COVID19 had greater consequences and injuries, 

seen as high risk. Questions arise about the challenge of maintaining care and intensifying 

prevention in order to avoid aggravated sequelae in the pandemic. In this context, 

bibliographical research was carried out with a systematic approach elaborated from the 

search of published and indexed articles in the virtual database Bireme, Lilacs, Pubmed 

and Scielo, where 21 articles were found and through the reading of the documents found, 



17 were used. In addition, i resorted to 2 books and 1 primary care book of the Ministry 

of Health. The nucleator axes were: Challenges of collective health nursing, obesity and 

consequences, pandemic and obesity. It was observed that nursing should seek more and 

more knowledge in order to overcome the challenges that have come. 

Keywords: Nurse collective health care, COVID challenge and obesity. 
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Introdução 

 

A saúde coletiva e PSF tem uma importante atuação frente à promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. Desde que surgiu no Brasil em 1970, com origem em 

medicina social, preventiva e pública. Pois ela tem a capacidade de estar estruturada 

dentro do território e de conhecer os desafios e necessidades de uma determinada 

população adstrita (REGIS; BATISTA, 2015). 

Diante do senário atual em que já estamos a mais de dois anos, em uma pandemia 

(COVID19), esta por sua vez tem contribuído para um problema de saúde publica, que já 

estava em crescimento no Brasil: A obesidade, que devido fatores psicológicos, sociais, 

econômicos e novos hábitos alimentares (alimentos industrializados) juntamente com o 

tempo escasso de lazer e de atividade física e o sedentarismo, já encontrados na sociedade 

moderna e intensificados na pandemia devidos ações de restrição (MALTA et al., 2020). 

A obesidade é uma inflamação crônica, causada pelo acumulo de excesso de 

lipídio no organismo. A mais importante desordem nutricional tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento. É um fator de risco e agravante para diversas 

doenças como: diabetes, hipertensão, doenças endócrinas e cardiovasculares entre outras. 

Crescido drasticamente em todas as idades e sexo. Com aumento da incidência a cada ano 

(SIPPELA et a., 2014). 

Segundo estudos históricos a obesidade existe desde tempos da pré historia, e já 

chegou a ser considerado símbolo de beleza e saúde para algumas culturas. Hoje é 

considerado um grave problema de saúde, causando uma frequente preocupação aos 

profissionais e um desafio para o enfermeiro especialista em saúde coletiva (LUCE 

KRUSE et al., 2012). 

Para o Ministério da Saúde a obesidade é classificada como uma grave doença 

crônica não transmissível, de difícil tratamento. Que ainda constitui um fator de risco para 



várias doenças crônicas e inclusive podem levar a complicações graves e até mesmo ao 

óbito (BRASIL, 2014). 

Estudos confirmam que a obesidade é um fator complicador até mesmo para 

doenças aguda, (como o COVID-19 vivido nesta pandemia a qual enfrentamos). Está 

associado a internações prolongadas e sequelas após a cura (SILVA et al., 2021). 

Neste contexto é importante pensar em ações voltadas para orientação da 

população e promoção da saúde pela equipe de saúde da família, a fim de prevenir e 

elaborar estratégias para combater sequelas associada a enfermidade. 

Desta forma questiona-se: Quais os motivos que envolvem a relação entre a 

COVID e a obesidade, as consequências e como o enfermeiro especialista em Saúde 

Coletiva pode atuar frente a esse problema? 

Respondendo a esta questão este trabalho tem como foco pesquisar o mecanismo 

da obesidade, visando compreender a relação da pandemia com a obesidade, podendo 

assim buscar medidas de prevenção eficazes. Além de compreender o papel do enfermeiro 

em saúde coletiva na prevenção e promoção da saúde. 

Realizando em forma de pesquisa bibliográfica abordando o tema, citando o 

mecanismo, ressaltando a importância da prevenção envolvendo a atuação do enfermeiro. 

A prevenção diminui os riscos de comorbidades e outras doenças associadas a 

obesidade (BRASIL, 2014). 

A assistência de enfermagem é crucial para a prevenção, detecção e para o 

tratamento tanto da obesidade, quanto das comorbidades ocasionadas por tal. E ainda para 

evitar recidivas (LUCE KRUSE et al., 2012). Demandas surgem com o desafio da 

pandemia, objetivo-a descrever os principais desafios encontrados e identificados ações 

e propostas para lidar com este. Neste caso é imprescindível buscar competência e 

conhecimento para obter compreensão e avaliação dos fatos. 

Na saúde coletiva, o enfermeiro tem autonomia de realizar alguns procedimentos 

dentro da sala função que pode identificar o problema, prevenir, orientar sobre o 

tratamento, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Atendendo a 

demandas de suas necessidades e avaliando os resultados (REGIS; BATISTA, 2015). 

 

2. Metodologia 

 



Trata-se de uma revisão bibliográfica, elaborada a partir da busca de artigos sobre 

o tema obesidade e assistência de enfermagem em tempos de pandemia, publicados e 

indexados nas bases de dados virtuais: Bireme, Lilacs, Pubmed e Scielo. Foram realizadas 

ainda análises de 1 manual do Ministério da Saúde. 

Segundo o mestre em ciências sociais e doutor em saúde publica, Gil (2017), a 

revisão bibliográfica Sistemática é um instrumento eficiente capaz de mapear trabalhos 

publicados no tema de pesquisa específico para que o pesquisador seja conduzido a 

elaborar uma síntese do conhecimento existente sobre o assunto. Buscando alcançar 

ferramentas técnicas/teóricas para alcançar resultados na busca de compreensão do 

assunto pesquisado, diante dos dados coletados. 

O percurso metodológico utilizado iniciou-se com a coleta dos artigos, realizados 

no período compreendido entre dezembro de 2021 a março de 2022. 

Para a seleção dos estudos, foram utilizados como critérios de inclusão os 

trabalhos científicos publicados nos últimos 10 anos. A busca das publicações foi 

realizada por meio dos seguintes descritores: Enfermagem, saúde coletiva, COVID e 

obesidade. Foram encontrados 21 artigos na base de dados. Por meio da leitura dos 

documentos encontrados, 17 foram incluídos, uma vez que continham informações em 

acordo com os propósitos da pesquisa. Os restantes dos artigos foram excluídos porque 

não abordavam o tema proposto ou os objetivos do trabalho. 

 

3. Análise e discursão de resultados 

 

Ao analisar as dimensões a partir do estudo dos artigos de revisão bibliográfica 

relacionados, evidencia-se que há um aumento da demanda considerável ligada à 

pandemia de COVID e a modernidade levando ao crescente desafio de controlar a 

obesidade e suas consequências. 

 Existe uma necessidade dos enfermeiros especializados em saúde coletiva 

buscarem novas qualificações e desafios a serem conquistados através de novos 

horizontes que foram abertos com a modernidade. 

Verifica-se pelo estudo realizado uma carência no meio cientifico em relação ao 

tema. Ressalta-se que através de estudos e uma educação continuada será possível 

diagnosticar os desafios e planejar alcançar soluções e novas possibilidades para atender 

a demanda através de uma escuta qualificada direcionar e orientar a população local a 

buscar hábitos de vida mais saudável, reduzindo assim o problema atual da obesidade. 



Buscando obter empenho e qualificações de todos os integrantes da equipe 

multidisciplinar com êxito. Desempenhando um papel e um trabalho em equipe, com o 

objetivo de mesmo com alta demanda buscar formar de reduzir o problema ofertando 

prevenção através do conhecimento, proteção e acolhimento de casos de risco e 

tratamento e recuperação dos que já estão atingidos. 

Portanto o presente estudo tem como eixos nucleadores: a enfermagem na saúde 

coletiva, aumento da demanda devido a COVID e aumento da obesidade devido à 

modernidade. 

 

3.1. Obesidade 

 

A obesidade é uma condição clínica onde há um excesso de gordura corporal 

consequente de uma inflamação crônica (PINHO et al., 2013). 

Ser obeso é diferente de estar acima do peso ideal. A obesidade, é uma patologia na 

qual: é considerado obeso quem está com o IMC (índice de massa corporal) igual ou maior que 

30%. Ou seja, o peso máximo desejável para sua altura, segundo a medida adotada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) esta acima do limite do sobrepeso. (SIPPELA., et al 

2014). 

Para calcular o IMC, basta dividir o peso (em quilogramas) pela altura (em metros) ao 

quadrado. E com o resultado utilizar a tabela de IMC e obter a informação na qual o indivíduo 

está inserido de acordo com o valor do seu IMC (BRASIL, 2014). 

 
Tabela 1: Tabela IMC em adultos, BRASIL, 2014. 

 

A OMS tem também um protocolo que avalia a obesidade abdominal, onde se utiliza 

uma fita métrica para aferição da circunferência da cintura (ponto médio entre: a última costela e 

a crista ilíaca no momento da expiração). Considera se um fator de risco importante para agravar 



o quadro da obesidade e levar a morbidade quando esta medida estiver igual ou maior que 80 cm 

para mulheres e igual ou maior que 94 cm para homens (PINHO et al., 2013).  

As razões pelas quais algumas pessoas ficam obesas são multifatoriais e nem sempre 

são claras. Sabe-se que fatores biológicos, históricos, psicológicos, ecológicos, políticos, sociais, 

econômicos e culturais estão envolvidos (FERREIRA et al., 2021). 

Quase sempre ocorre quando se absorve por um prolongado período mais energia do 

que a consumida pelo corpo, desta forma não depende unicamente da quantidade ou qualidade 

consumida, mas também da quantidade gasta pelo organismo (PINHO et al., 2013). 

As necessidades energéticas da pessoa são em parte determinadas por sua taxa 

metabólica basal (a quantidade de energia necessária para manter as funções vitais com o corpo 

em repouso e em parte por seu nível de atividade física). A obesidade pode surgir em pessoas que 

têm uma taxa metabólica baixa ou que são menos ativas fisicamente, e que, portanto, precisam de 

menos energia (FERREIRA et al.; 2021). 

Considera-se que fatores genéticos tenham um papel no desenvolvimento da obesidade; 

os filhos de pais obesos têm dez vezes mais chance de se tornarem obesos do que os filhos de pais 

com peso normal. Alguns distúrbios hormonais são acompanhados de obesidade, mas a maioria 

dos obesos não possuem distúrbios deste tipo (PAZ et al.; 2017) 

Pessoas acometidas da obesidade tem toda a fisiologia do organismo prejudicada, com 

alterações metabólicas, dificuldades respiratórias, dificuldade de locomoção e postura 

inadequada, que ocasiona dor crônica nas articulações e ossos. Que mesmo após tratamento da 

obesidade podem permanecer o problema e a dor (PINHO et al.; 2013). 

A obesidade não só é uma doença crônica como também é o principal fator de risco para 

um indivíduo desenvolver uma serie de doenças crônicas não transmissíveis que podem evoluir 

para óbito (BRASIL, 2014). 

As mais comuns são as dislipidemias, diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), que geralmente acometem mais adultos obesos, este risco aumenta 

consideravelmente dependendo do grau da obesidade e do tempo que este indivíduo se encontra 

obeso (SIPPELA., et al 2014). 

A obesidade é também um importante fator de risco para doenças gravíssimas como as 

doenças coronárias. Que são mais comuns em obesos, menores de 40 anos de idade (PINHO et 

al., 2013). 



O grau crescente de peso adicional em homens está associado ao aumento do risco de 

câncer de cólon, do reto e da próstata e de mamas e útero nas mulheres (BRASIL, 2014). 

Uma obesidade crônica acarreta diversos problemas de saúde na vida do 

acometido, o que se torna imprescindível um diagnóstico e um tratamento precoce 

realizado por uma equipe multiprofissional (SIPPELA., et al 2014) 

O tratamento pode ser não medicamentoso, medicamentoso ou cirúrgico e 

indiferente do tratamento o obeso pode conseguir perder peso e apresentar se no peso 

ideal para sua altura após tratamento e não voltar a obter este peso eliminado. No entanto 

isso depende de estremo esforço, força de vontade e perseverança do paciente. É 

necessário mudar o estilo de vida ou o tratamento pode ser em vão e após algum tempo a 

pessoa pode atingir um grau de obesidade ainda mais elevado (PINHO et al., 2013) 

O tratamento não medicamentoso se compõe de dieta, exercícios físicos regulares 

e terapia comportamental. O obeso deve seguir uma dieta que proporcione de 500 a 1000 

quilocalorias a menos que a exigida por suas necessidades energéticas. O corpo satisfaz 

suas necessidades energéticas usando parte da gordura em excesso armazenada.  Cerca 

de 0,5 quilo de gordura corporal proporciona por volta de 3500 kcal, de modo que um 

déficit diário de 1000 kcal deve resultar, em média, em uma perda de cerca de 1 quilo por 

semana. Nas primeiras semanas as perdas de peso são resultantes das perdas de água que 

deve ser bem reposta com adequada hidratação (LUCE KRUSE et al., 2012).  

A modificação da dieta deve ser completa, os alimentos devem ser hipocalóricos, 

hipossódicos e hipolipídicas, as refeições devem ser realizadas em ambientes tranquilos 

e sem pressa, evitar ingestão de líquidos durante as refeições, os alimentos devem ser bem 

mastigados antes de ingeri-los (CARVALHO; ROSA, 2018). 

Os exercícios regulares (sobretudo os aeróbicos) ajudam aumentar a perda de peso, 

fazendo com que o corpo queime mais calorias, aumentando a taxa metabólica (SILVA 

et al., 2021). 

Esta mudança de hábitos deve acordada junto com o paciente, diante da real 

situação, social e econômica do paciente seja realizado um planejamento desta dieta a 

seja colocada em pratica por ele e avaliada pelo profissional de saúde em no máximo 15 

dias (BRASIL, 2014). 

O tratamento medicamentoso no Brasil entra como coadjuvante e não como 

estrutura fundamental, seu uso deve ser evitado e só se deve ser administrado com 



prescrição médica. Em casos em que o IMC esteja igual ou maior que 30% e com presença 

de comorbidades e onde a falha de perder peso com o tratamento clínico não 

medicamentoso (SIPPELA et al., 2014). 

No Brasil é comum as pessoas procurarem o tratamento medicamentoso, por 

acreditarem ser mais rápido e eficaz, no entanto a terapia medicamentosa possui riscos 

pois o efeito colateral de tais medicamentos podem levar a danos fisiológicos e até 

neurológicos (BRASIL, 2014). 

Existem no mundo medicamentos que reduzem a digestão e absorção de nutrientes, 

os que aumentam o gasto energético, porém estes não são aprovados seu uso no Brasil, o 

qual aprova apenas os medicamentos que diminuem a fome ou modifica a saciedade 

(LUCE KRUSE et al., 2012). 

O procedimento cirúrgico é por vezes adotado. Sendo o método mais eficaz e rápido 

para redução da obesidade a cirurgia bariátrica que age reduzindo o estomago 

ocasionando saciedade rápida com absorção menor de alimentos e ainda reduz a absorção 

intestinal de nutrientes. Mas o Ministério da Saúde (2014) recomenda que a escolha desse 

tipo de tratamento seja após ter esgotado os demais e não ter obtido êxito. Devido ao 

grande risco de complicações que esta cirurgia pode ocasionar. O SUS oferta a pacientes 

com obesidades mórbidas esta cirurgia gratuitamente, porém é seguida rigorosamente 

uma diretriz do SUS para esta realização incluindo um acompanhamento pré e pós-

cirúrgico. 

Existe mais de um tipo de procedimento cirúrgico de cirurgia bariátrica, o médico 

escolhe juntamente com o paciente após avaliar as necessidades e condições do paciente 

e as possíveis complicações qual será o procedimento. A gastroplastia de bandagem 

vertical, um tipo de cirurgia gástrica menos utilizada devido ao grande risco de obstrução. 

Outro procedimento é a gastrectomia em manga, uma técnica de ressecção do piloro ate 

o ângulo de His, sua principal complicação é o sangramento. Outras cirurgias também 

podem ser realizadas como a cirurgia de Scopinaro e a de Hess-Marceau, porem são raras 

(CARVALHO; ROSA, 2018).  

Outros procedimentos por vezes são utilizados. Um bem conhecido por ter um 

baixo custo, é a introdução por via endoscópica de um balão intragástrico. Geralmente é 

utilizada antes da cirurgia bariátrica para redução de peso. Este procedimento não é muito 

eficaz, embora seja muito utilizado devido seu custo (BRASIL, 2014).  

 

3.2. Desafios com a pandemia 



 

Ao termino do ano de 2019, surge uma pandemia causada por um vírus, ficou 

conhecido como COVID-19. Como consequência da rápida disseminação da doença, 

pouca informação e ausência de vacina a princípio; muitos adoeceram, alguns foram 

internados, tiveram os que entraram em coma, e até teve os vieram a óbitos (SILVA et 

al., 2021). 

Durante a pandemia, com a necessidade do isolamento social, como medida de 

prevenção do contagio da doença. Houve aumento significativo do sedentarismo, 

aumentando as chances de obesidade, inclusive na população infantil (BOTERO et al, 

2021). 

Pessoas que antes buscavam a prevenção de doenças nas equipes saúde da família, 

com foco na saúde coletiva, deixaram de frequentar as unidades de saúde e de receber as 

visitas dos agentes comunitários de saúde. O que dificultou a avaliação da equipe 

multidisciplinar de diagnosticar precocemente e orientar a população adstrita.  (MEDINA 

et al., 2020). 

Observa se agora o assustador reflexo do isolamento social e da pandemia em si. 

Com o considerável aumento de busca por atendimento psicossocial: depressão, 

ansiedade, irritabilidade, agressividade uso de drogas e bebidas alcoólicas. Problemas 

esses que podem estimular a obesidade (FARO et al., 2020). 

Na pandemia pode se comprovar por dados estatísticos, que a obesidade esta 

associada agravamento da COVID-19 sendo um fator de risco de auto escala para 

consequências prováveis desta. Podendo ocasionar: comorbidades, maior tempo de 

hospitalização, necessidade maior de reabilitação e até mesmo conduzir a morte 

(YGNATIOS et al., 2021). 

Isso ocorre, pois a COVID-19 em sua forma grave podem levar a dispneia. 

Fisiologicamente a obesidade, pode levar a uma menor expansão das vias aéreas, devido 

a um acúmulo de tecido adiposo adicional na laringe, o que consequentemente pode levar 

o individuo a necessitar de intubação e esta serem dificultada pela mesma situação. Outra 

questão: é a baixa prática de atividades físicas, pelos obesos que resulta em uma 

resistência a insulina, que pode levar a uma baixa imunidade e problemas metabólicos 

como o Diabete mellitus tipo II (SILVA et al., 2021). 

Preocupa-se ainda com a possiblidade do adoecimento por COVID ou até mesmo 

do tratamento muitas vezes sem seguir um protocolo, ter como consequência o aumento 



de peso, obesidade ou problemas metabólicos com o tempo. Isso será esclarecido com o 

tempo, ainda não tendo uma resposta concreta satisfatória (CHAVES; OTT, 2021). 

Desta forma é primordial que se pense em estratégias para alcançar e diagnosticar 

precocemente pessoas com risco de adquirir obesidade e tratar o quanto antes os 

portadores de obesidade, evitando maiores complicações (MEDINA et al., 2020). 

É preciso pensar em políticas publicas voltada para entender o real senário, avaliar 

riscos e possíveis ajustes a fim de correr contra o tempo para alcançar resultados mais 

benéficos a população (FARO et al., 2020). 

 

3.2. Propostas de Assistência de enfermagem em saúde coletiva na prevenção 

e tratamento da Obesidade 

 

A pandemia trouxe um desafio para a Saúde em todo mundo. O Brasil tem politicas 

publicas que contribuem para prevenção de vários problemas diminuindo internações. 

Mas precisa ser fortalecido para que a atenção básica consiga avançar nesse quesito 

(MEDINA et al., 2020).  

A enfermagem tem um papel essencial na prevenção, identificação através do 

diagnóstico de enfermagem e tratamento da obesidade. (LUCE KRUSE, 2012). 

O enfermeiro tem autonomia a descrever o diagnóstico de enfermagem: obesidade 

(condição em que o indivíduo acumula anormal ou excessiva para a idade e o sexo, que 

excede o sobrepeso). Relacionado à atividade física diária inferior a recomendada para o 

sexo e a idade, comportamento sedentário por mais que 2 horas/dia, comportamentos 

alimentares inadequados, consumo excessivo de álcool e frequência elevada a 

restaurantes e consumo de frituras. Evidenciado por IMC > 30 kg/m2. E com isso traçar 

um plano de cuidado (NANDA, 2015). 

O enfermeiro deve estar capacitado para atender de forma humanizada e se 

prontificar a prestar atendimento, avaliando o caso e a necessidade do mesmo e 

encaminhar para os cuidados específicos (MARCELINO; PATRICIO, 2011). 

Atuando em diversos campos da saúde e com funções especificas é capaz de 

desenvolver tarefas que contribuam para a qualidade de vida da pessoa obesa, além de 

ofertar apoio emocional, tanto antes, durante e após o tratamento (CODOGNO; 

TOLEDO; DURAN, 2011). 

Criando grupos de ajuda nas unidades básicas de saúde, com; estudo, experiências, 

formas de tratamento. A fim de acompanhar, orientar e ofertar tratamento a indivíduos 



obesos da comunidade. Fazendo pesquisas e busca ativa destas pessoas na comunidade 

onde esta inserida (MARCELINO; PATRICIO, 2011). 

Desenvolvendo palestras, dinâmicas e realizando mensurações na escola é possível 

diagnosticar precocemente e tratar precocemente (LUCE KRUSE, 2012). 

Nos setores secundários o enfermeiro acolhe e avaliar a necessidade desses 

pacientes de acordo com a gravidade e orienta-os ao tratamento e encaminhar para a 

especialidade ou a unidade para tratamento (CODOGNO; TOLEDO; DURAN, 2011). 

Além da saúde coletiva, nos hospitais, o enfermeiro e sua equipe prestam cuidados 

a estes pacientes, e estão presentes desde aos cuidados básicos como avaliar SSVV (sinais 

vitais), como procedimentos mais intensos como auxiliar nas cirurgias e nos cuidados 

pós-cirúrgico. Como ainda atua em funções especificas de sua competência como realizar 

o diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem e administração de sua equipe 

(MARCELINO; PATRICIO, 2011). 

Através de uma coleta de dados realizada pelo enfermeiro, pode contribuir tanto 

para o diagnóstico como para o tratamento, sendo indispensável avaliar o histórico de 

saúde e familiar, seus hábitos e um exame físico minucioso. Evitando o agravo da doença 

(CODOGNO; TOLEDO; DURAN, 2011). 

A partir do diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro irá encaminhar o paciente ao 

tratamento medico e irá orientá-lo sobre o tratamento. O enfermeiro poderá fazer uma prescrição 

de enfermagem a partir do diagnóstico de enfermagem (LIMA, 2014): 

✓ Orientar sobre a importância de mudar seus hábitos alimentares, 

alimentando em quantidades menores, mais alimentos saudáveis, 

evitando frituras, alimentos industrializados e restaurantes. Não 

ingerindo líquidos durante as refeições; 

✓ Sugerir redução do fumo e álcool; 

✓ Recomendar atividade física; 

✓ Propor participar de atividades da academia da cidade e zumba 

comunitária da região; 

✓ Incentivar a deambulação; 

✓ Manter se ocupada durante o dia, para ter sono durante a noite; 

✓ Marcar retorno para avaliação em no máximo 15 dias; 

✓ Encaminhar para psicologia, clínico e nutricionista. 



Diante do atual senário é preciso ter em mente um plano de gerenciamento de risco, 

aumentar a vigilância da população do território, manter orientação sobre a COVID e os 

riscos da obesidade, diagnosticar precocemente aqueles que têm risco para tal, ofertar 

suporte social, psicológico e nutricional, ações de mapeamento da população: com 

anotações sobre os que tiveram COVID e os que tiveram comorbidades e prejuízos 

associados à pandemia (MEDINA et al., 2020). 

A demanda deve ser acolhida nas unidades de saúde publica, de preferencia as 

portas de entrada pela equipe de estratégia saúde da família. Através da Saúde publica em 

prol da saúde coletiva, de forma a fortalecer a promoção de saúde com humanização e 

excelência (YGNATIOS et al., 2022). 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desta pesquisa observa-se que a obesidade, embora seja comum no dia a dia, é 

uma grave doença crônica e um fator de risco importante para muitas outras doenças crônicas não 

transmissíveis e até mesmo virais, sendo um grave problema de saúde pública. 

É um dos principais agravantes para a doença viral COVID-19, que desencadeou numa 

pandemia com sequelas devastadoras nos últimos anos. 

A melhor forma de combater a obesidade é prevenindo-a com hábitos alimentares 

saudáveis e uma vida ativa com prática de atividades física.  

A enfermagem tem um papel fundamental frente a essa doença. Podendo intervir 

diretamente no tratamento, e em ações de prevenção, de conscientização sobre a doença e 

proporcionando um atendimento humanizado. 

A saúde coletiva tem a função importante de conhecer a população do território, a fim 

de prevenir, orientar, promover saúde e tratamento eficaz. 

Conclui-se, portanto, que a assistência de enfermagem em saúde coletiva é fundamental 

no controle desta doença e primordial para o alcance da prevenção, principalmente em tempos de 

pandemia e na solução de consequência após. 
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