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Organizando a cozinha de casa

A temática obesidade tem ocupado a agenda pública no 
campo da saúde em diversos países devido à magnitude que seus 
números têm alcançado nos últimos anos. Atualmente, mais de 
2,1 bilhões de pessoas apresentam sobrepeso ou obesidade, repre-
sentando 30% da população mundial (Marie, 2014). No Brasil, 
esse cenário não é diferente, o que torna importante compreender 
a construção dos marcos legais sobre a obesidade. 

Nos últimos 40 anos, houve um processo de transição epide-
miológico e nutricional no qual se percebe uma redução nas doen-
ças parasitarias, infecciosas e desnutrição, ao lado do aumento de 
doenças crônicas e seus fatores de risco, tais como o sedentarismo, 
alimentação inadequada e tabagismo (Brasil, 2014a; 2014b).

Segundo levantamento da Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), 
o excesso de peso aumentou nos últimos anos, atingindo 55,7% da 
população, enquanto 19,8% apresentam obesidade. Entre as capi-
tais brasileiras e distrito federal, o Rio de Janeiro ocupa o terceiro 
lugar no ranking das cidades com maior concentração de indivíduos 
com excesso de peso, possuindo números maiores do que a média 
nacional. A porcentagem de pessoas com excesso de peso já chega 
a 57,7% da população, com 22,4% já apresentando algum grau 
de obesidade no Rio de Janeiro (Brasil, 2018). 

O município do Rio de Janeiro, no ano de 2011, inaugu-
rou a primeira unidade do Centro de Referência em Obesidade 
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(CRO) e, em 2013, outras duas unidades. Elas são compostas por 
equipe interdisciplinar – enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, 
educadores físicos e médicos endocrinologistas – voltada para o 
tratamento clínico ambulatorial da obesidade grau III,1 também 
conhecida como obesidade mórbida. Se o sobrepeso e a obesidade 
já são considerados grandes problemas, a obesidade mórbida se 
constitui como uma versão patológica ainda mais grave, em que o 
excesso de gordura atinge níveis que afetam a saúde física e mental, 
aumentando o risco de problemas associados e reduzindo o tempo 
de vida (Rodriguez, 2016). 

No âmbito das políticas públicas brasileiras, o Ministério da 
Saúde segue as recomendações do Consenso Latino-Americano de 
Obesidade (Coutinho, 1999) e do documento “Estratégia Global para 
Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde” (OMS, 2004b). Seus 
esforços para ampliar as estratégias de abordagem da obesidade vão 
ao encontro do Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis (DCNT) 2011-2022, que sinalizava a importância 
da abordagem integral com a atuação de todos os níveis de atenção, 
viabilizando uma coordenação do cuidado efetiva. Para tanto, seriam 
necessárias articulações intersetoriais e organização da rede de serviços, 
elaborando-se linhas de cuidado, ao passo que, na esfera micropolítica, 
deveria ser fortalecida a vinculação e responsabilização do cuidador 
e produção da autonomia do usuário. A portaria n.° 4279, de 30 de 
dezembro de 2010, vem ao encontro dessa perspectiva, estabelecendo 
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS). A 
portaria n.° 483, de 01 de abril de 2014, que revisa a de n.º 252, de 
2013, corrobora esse objetivo, incentivando mudanças no modelo 
de atenção à saúde, com a intenção de garantir o cuidado integral às 
pessoas com doenças crônicas, prevenir e reduzir as suas complicações 
e melhorar os indicadores de saúde. 

1 Essas caracterizações são feitas a partir do cálculo de IMC com resultado igual ou maior 
que 40kg/m².
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Com vistas a ampliar a porta de entrada dos usuários com 
sobrepeso e obesidade no sistema de saúde, o Ministério da Saúde 
torna pública sua proposta de linha de cuidado para obesidade em 
março de 2013, por meio das portarias n.° 424 e 425, consideradas 
marcos normativos das políticas públicas voltadas para a obesidade, 
redefinidas pela portaria 62, de 06 de janeiro de 2017.

Espera-se que, uma vez estruturada, essa rede de atenção 
possa promover cuidados qualificados e a atenção à saúde de forma 
longitudinal. Sendo uma doença crônica e complexa, a obesidade 
requisita apoio continuado e multiprofissional e não apenas de 
intervenções biomédicas. O cuidado, nesse sentido, deve ser pla-
nejado, integrado e capaz de prever as necessidades de saúde desse 
público (Nicolau, 2015). 

Atualmente, o Ministério da Saúde promove ações no campo 
da promoção da saúde sobre alimentação saudável e a prática de 
atividades físicas. Alguns programas foram criados especificamente 
para isso, como a Academia da Saúde, o Amamenta e Alimenta 
Brasil, Prevenção e Controle dos Agravos Nutricionais, Promoção 
da Saúde e da Alimentação Adequada e Saudável, Programa Saúde 
na Escola, e Vigilância Alimentar e Nutricional.

A relevância do cuidado ao excesso de peso e obesidade refletiu 
no aumento de programas e ações voltados ao enfrentamento desse 
problema nos últimos anos. O Ministério da Saúde destinou algumas 
publicações – Caderno de Atenção Básica (CAB) – específicas para 
nortear os profissionais da rede de serviços sobre obesidade. O CAB 
12 refere-se à obesidade (Brasil, 2006), o CAB 35, estratégias para o 
cuidado da pessoa com doença crônica (Brasil, 2014a), e o CAB 38, 
estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade 
em 2014 (Brasil, 2014b). Além disso, a portaria n.º 483, de 1.º de 
abril de 2014 redefine a rede de atenção à saúde das pessoas com 
doenças crônicas no âmbito do SUS, estabelecendo diretrizes para 
organização das respectivas linhas de cuidado (Brasil,2014c). 
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A organização das ações de prevenção e de tratamento do 
sobrepeso e da obesidade visa, nesse sentido, fortalecer e qualificar 
a atenção à população, garantindo acesso aos serviços de saúde em 
tempo oportuno, ofertando infraestrutura, bem como mobiliário 
e equipamentos adequados para o cuidado dos indivíduos.

Em 2015, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) 
elaborou um documento para subsidiar os debates da 15.ª Conferência 
Nacional de Saúde, “Saúde Pública de Qualidade para Cuidar bem das 
Pessoas: Direito do Povo Brasileiro”, e na 5.ª Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, “Comida de Verdade no Campo e 
na Cidade: por Direitos e Soberania Alimentar”. Esse documento con-
tribuiu com reflexões acerca de ações voltadas para o fortalecimento da 
agenda de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) na saúde. Ele traz 
propostas de diretrizes e ações para a agenda de alimentação e nutrição 
para os próximos quatro anos. Entre suas diretrizes, a organização da 
atenção nutricional no SUS é apontada como um eixo importante 
na estruturação da rede de atenção à saúde. Reforça a importância da 
qualificação dos profissionais e incentiva ações de promoção de hábitos 
saudáveis e cuidado de pessoas com excesso de peso. 

Nota-se que as discussões no campo da saúde pública e os 
marcos legais sobre a abordagem dessa problemática no SUS se 
complexificaram ao longo dos anos e pode-se dizer que ganharam 
em qualidade ao se apoiar nos Determinantes Sociais da Saúde 
(DSS). Segundo a Comissão Nacional sobre os Determinantes 
Sociais da Saúde (CNDSS), eles correspondem aos “fatores eco-
nômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais 
que influenciam a ocorrência de saúde e seus fatores de risco na 
população” ou simplesmente como as “condições sociais em que as 
pessoas vivem e trabalham”, segundo definição de comissão análoga 
da OMS (Buss e Pelegrini Filho, 2007, p. 78).

Dessa forma, pensar a ocorrência da obesidade é tomá-la com 
os seus atravessamentos, entendendo a influência dos diversos fatores 
envolvidos no processo. Apesar de a OMS (2004) defini-la como 
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um acúmulo excessivo de tecido adiposo a um nível que compro-
mete a saúde do indivíduo, esse conceito reflete seu caráter determi-
nista e mecanicista. Ele não dá conta de toda complexidade que a 
envolve. É necessário abordá-la além da mecânica de ingestão e gasto 
calórico. Sendo um objeto complexo (Morin, 1996), é atravessada, 
sobretudo, por fatores sociais, econômicos e culturais (Carvalho e 
Martins, 2004). Considerando a complexidade dos determinantes 
da obesidade, ressalta-se a importância de um olhar que não recaia 
somente sobre a pessoa obesa, que não a culpabilize pelo estado de 
saúde, mas que possa oferecer um espaço de escuta que esteja atenta 
ao conjunto das necessidades daquele sujeito em sofrimento. 


