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LINHA DE CUIDADO DO SOBREPESO E OBESIDADE ADULTO E INFANTIL 

 

Apresentação  

 Esse projeto objetiva subsidiar o processo de implantação da Linha de Cuidados 

para pacientes com sobrepeso e obesidade no município de Campo Grande. Trata-se de 

uma importante ferramenta para efetivação, monitoramento e avaliação das ações 

planejadas.  

Nesse panorama, apresentamos essa proposta desenvolvida a partir do trabalho 

integrado do grupo de gestores e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, em que 

foram vinculados às diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do 

sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Crônicas, conforme a Portaria nº 424, de 19 de março de 2013 do 

Ministério da Saúde. Paralelamente, também estabelece o regulamento técnico, normas e 

critérios para o Serviço de Assistência de Alta Complexidade ao indivíduo com obesidade, 

conforme Portaria Ministerial nº 425, de 19 de março de 2013 e a Portaria nº 670, de 03 de 

junho de 2015 que altera a Portaria Ministerial nº 425, de 19 de março de 2013.  

Assim, esperamos que este plano subsidie e fortaleça esse processo, com intuito de 

garantir uma atenção qualificada, resolutiva e humanizada à população de Campo Grande.   

 

1. Introdução  

1.1. Sobrepeso e Obesidade  

A população brasileira passou por diversas mudanças nas últimas quatro décadas. 

(GIGANTE et al., 2011).  Essas mudanças ocorreram na composição demográfica, com 

aumento na expectativa de vida e na proporção de idosos na população. Além da transição 

demográfica, também vivenciamos uma transição epidemiológica, com diminuição das 

doenças infecciosas e aumento das doenças crônicas e a transição nutricional, com queda 

da desnutrição em todas as idades e aumento do excesso de peso, em todas as idades e 

classes de renda. Essa realidade tem implicações no que se refere ao complexo quadro de 

saúde-doença do país, uma vez que os problemas ambientais, de violência e do processo 

de envelhecimento populacional, com aumento das doenças e agravos não transmissíveis, 

somam-se aos problemas já existentes, como a morbimortalidade por doenças infecciosas 
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e os problemas de saúde na infância (PAIM et al., 2011; SCHMIDT et al., 2011; BARRETO 

et al., 2011; VICTORA et al., 2011). 

As doenças e agravos não transmissíveis vêm aumentando e, no Brasil, são as 

principais causas de óbitos em adultos, sendo a obesidade um dos fatores de maior risco 

para o adoecimento neste grupo. A prevenção e o diagnóstico precoce da obesidade são 

importantes aspectos para a promoção da saúde e redução de morbimortalidade, não só 

por ser um fator de risco importante para outras doenças, mas também por interferir na 

duração e qualidade de vida, e ainda ter implicações diretas na aceitação social dos 

indivíduos quando excluídos da estética difundida pela sociedade contemporânea 

(SCHMIDT et al., 2011). 

No Brasil, segundo dados da última pesquisa de orçamentos familiares (POF, 2008), 

cerca de 15% dos adultos apresentam obesidade e cerca de metade da população maior 

de 20 anos apresenta excesso de peso. O que mais chama a atenção nessa epidemia é a 

velocidade com que ela aumentou nas últimas décadas. (MONTEIRO, CONDE; POPKIN, 

2007; POPKIN, 2010; POPKIN, 2011; JONES-SMITH et al., 2011). 

Estudo recente realizado com os dados do Sistema de Vigilância de fatores de 

Risco e de Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) por meio da 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico  

(VIGITEL) também analisou a variação temporal do excesso de peso e da obesidade nas 

capitais brasileiras em um menor período de tempo. Observou-se que as prevalências de 

excesso de peso foram de 43%, 42,7%, 44,2% e 46,6% para cada ano do período de 2006 

a 2009, respectivamente, e que para a obesidade as prevalências foram de 11,4%, 12,7%, 

13,2% e 13,8%, no mesmo período de estudo. (GIGANTE et al., 2011). 

Dentre as capitais contempladas pela pesquisa, Campo Grande é a segunda capital 

do país com maior índice de pessoas com excesso de peso, indicando que 58% dos 

entrevistados estão pesando acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. 

Na capital sul-mato-grossense, conforme dados do Vigitel de 2019, a prevalência de 

obesidade é de 19,8% e acompanha a média nacional. Em todo o país, 20,3% estão 

obesos, tendo apresentado alta aproximada de 60% em relação a 2006, quando registrado 

11,8%, alcançando um em cada cinco brasileiros. Nessa mesma ocasião registrou-se 

aumento de ocorrências de 61,8% para diabetes e de 14,2% de hipertensão arterial. 

Esse trabalho evidenciou que a obesidade aumenta com o avançar da idade, no 

entanto afeta também os mais jovens entre 25 e 44 anos, faixa etária esta que atingiu 



                                  

7 
 

19,2%. A prevalência de obesidade dobra a partir dos 25 anos e a incidência é maior entre 

os que apresentam menor escolaridade. 

Segundo o Ministério da Saúde (2015), o Sobrepeso e a Obesidade são decorrentes 

do acúmulo de gordura no organismo, que está associado a riscos para a saúde, devido à 

sua relação com várias complicações metabólicas. Pode ser compreendido como um 

agravo de caráter multifatorial, pois suas causas estão relacionadas a questões biológicas, 

históricas, ecológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas (OMS, 2000). 

É considerada uma condição crônica, constituindo-se como fator de risco para 

outras doenças não transmissíveis, dentre as quais: Cardiovasculares e Diabetes Mellitus. 

Essa manifestação de insegurança alimentar e nutricional acomete a população brasileira 

de forma avançada em todas as fases da vida.  

Esse cenário está atrelado à determinação multifatorial do sobrepeso e da 

obesidade que, relaciona-se ao modo de vida das populações modernas, em que 

consomem cada vez mais alimentos processados, energeticamente concentrados e 

elevados em açúcares, gorduras e sódio, com consumo de calorias, além da necessidade 

individual. Esse desajuste decorre, em parte, pelas mudanças do padrão alimentar 

atreladas à reduzida atividade física, tanto no período laboral como no lazer.    

 

2. Caracterização do município 

 

De acordo com o Censo Demográfico de 2016, o município de Campo Grande 

possui 8.092,951 Km² de área territorial, equivalendo a 17ª maior cidade do território 

brasileiro e, ocupa 2,26% da região central de Mato Grosso do Sul. 

Sua população de habitantes, e densidade demográfica de 108,02 hab/Km², 

conforme Estimativa Populacional Censo 2010/IBGE ajustado para 2017. A capital está 

dividida em distritos sanitários e, que compõem 07 regiões de saúde sendo estas: Distrito 

Sanitário da Região Prosa, Distrito Sanitário da Região Segredo, Distrito Sanitário da 

Região do Anhanduizinho, Distrito Sanitário da Região Centro, Distrito Sanitário da Região 

do Bandeira, Distrito Sanitário da Região do Imbirussu e Distrito Sanitário da Região do 

Lagoa. 

Os estabelecimentos de saúde da Atenção Básica da microrregião de Campo 

Grande abrangem 17 municípios que são: Campo Grande, Bandeirantes, Nova Alvorada 

do Sul, Camapuã, Paraíso das Águas, Chapadão do Sul, Ribas do Rio Pardo, Corguinho, 
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Rio Negro, Costa Rica, Rochedo, Figueirão, São Gabriel do Oeste, Jaraguari, Sidrolândia, 

Maracaju e Terenos.  

 

2.1. Mapa das Regiões de Saúde do Município 
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2.2. Aspectos Gerais e Condições de Vida da população 

 Segundo dados IBGE, do Censo referente a 2010, quantitativo da população de 

Campo Grande corresponde 895.982 habitantes.  

Domicílios com rede de abastecimento de água pública: 99,99% (PMS/2017); 

Domicílios com resíduos coletado: 83,96% (PMS/2016) Domicílios com rede de esgoto: 

31.871 (ESUS-MS/2018)  Domicílios com fossa (qualquer tipo): 36.363 (ESUS-MS/2018);  

Domicílios com energia elétrica: 51.019 (ESUS-MS/2018);  Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) 2000 a 2010 (0,784). O município possui 09 etnias indígenas: Acona 

(wakonas, naconas, jakona, acoranes), Ajuru, Amanaye, Bororo (boe), Guarani kaiowa (pai 

tavytera), Kadiweu (caduveo, cadiueu), Kinikinawa (guan, koinukoen, kinikinao), Terena, 

tunayana e, quanto às comunidades quilombolas correspondem a: 03 comunidades 

(Comunidade Tia Eva, Chácara do Buriti e Comunidade São João Batista).    

 

2.3. Caracterização das Regiões de Saúde 

2.3.1. Atenção Primária à Saúde (APS) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como proposta a implantação dos sistemas 

de saúde municipais articulados regionalmente, com base municipal, num processo de 

negociação permanente e dinâmica entre os níveis de governo Municipal, Estadual e 

Federal, visando assegurar melhor atenção à saúde da população.  

Segundo a Lei 8.080, parágrafo 2 do artigo 10, ―no nível municipal, o SUS poderá 

organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas 

voltadas para a cobertura total das ações de saúde‖. 

Desta forma, o que vem sendo denominado como Sistemas Locais de Saúde 

(SILOS) e Distritos Sanitários (DS) são considerados importantes e valiosos instrumentos e 

estratégias no campo da organização de serviços para a busca, construção e 

implementação de novos modelos de saúde. 

Os elementos principais envolvidos na implantação de um distrito sanitário são a 

divisão territorial, os problemas ou práticas sanitárias e o processo de trabalho das 

unidades pertencentes ao distrito. 

Diante desta realidade, houve uma reorganização territorial dos Distritos Sanitários 

para Campo Grande, frente à necessidade de aumentar a agilidade e a eficácia das ações 

e informações de saúde do município. 
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Campo Grande conta com um novo dimensionamento composto por 07 Distritos, 

incluindo a mudança da nomenclatura, conforme as regiões urbanas do município:  

1. Distrito Sanitário da Região Prosa; 

2. Distrito Sanitário da Região Segredo;  

3. Distrito Sanitário da Região do Anhanduizinho; 

4. Distrito Sanitário da Região Imbirussu; 

5. Distrito Sanitário Região do Bandeira;  

6. Distrito Sanitário da Região da Lagoa;  

7. Distrito Sanitário da Região Centro. 

Segundo dados extraídos do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (SCNES), a APS do município de Campo Grande conta com 14 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), 58 Unidades de Saúde da Família (USF), que juntas sediam 45 equipes 

de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) e 177 equipes de Saúde da 

Família (eSF). 

Embora ambos os modelos sejam formas de prover assistência primária em saúde à 

população, existem diferenças importantes de recursos humanos, financiamento e 

processo de trabalho que resultam em impacto diferenciado na forma de assistência à 

população. O modelo USF prevê que a população de uma região seja coberta por eSF, 

onde uma equipe multiprofissional se vincula e se responsabiliza por atender às 

necessidades de saúde da população a qual está adscrita. Esta equipe é composta por 

agentes comunitários de saúde (ACS), técnico de enfermagem, enfermeiro, médico 

generalista / médico da família, odontólogo e Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), e contam com 

o suporte de profissionais lotados na USF (gerente, assistentes sociais e administrativos) e 

dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Primária – Nasf/AP (nutricionistas, 

psicólogos, fonoaudiólogos, profissionais de educação física, terapeutas ocupacionais, 

farmacêuticos, fisioterapeutas, pediatra e ginecologista).  

O modelo de UBS oferta atendimento clínico, procedimentos e encaminhamentos, 

prevendo que a população de uma região seja atendida por uma equipe, contando com 

gerente, administrativos, técnicos de enfermagem, odontólogos, auxiliares de saúde bucal, 

clínicos gerais, pediatras, ginecologistas e enfermeiros, partilhados com as equipes de 

EACS, em que estes ficam responsáveis pela informação e vinculação com famílias de 

uma região (micro área) aos serviços de saúde. 
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No entanto estes serviços estão disponíveis à população geral do município, 

seguindo o modelo ―portas abertas‖, independente da vinculação do usuário com o 

território.  

Segundo dados e-GESTOR, extraído em 01/03/2021, 66,97% da população de 

Campo Grande está coberta por APS, sendo 62,76% por equipe eSF (competência 

Dezembro/2020). Atualmente existem 16 (dezesseis) equipes Nasf/AP cadastradas no 

CNES e atuando no território, cada qual apoiando até 12 equipes da APS, com uma média 

de aproximadamente 156 de equipes apoiadas.  

Também integram a rede de atenção básica do município de Campo Grande 

equipes de saúde prisional: Estabelecimento Penal Feminino Irmã Zorzi (EPFIZ) com uma 

equipe tipo II, equipe de atenção básica na estrutura do Módulo de Saúde do Complexo 

Penitenciário – Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), Centro de Triagem Anízio Lima 

(CT) e Presídio de Trânsito (PT). Ambas as equipes estão habilitadas para prestar 

atendimento com serviços de atenção básica e saúde mental, seguindo o modelo 

tradicional de ESF com saúde bucal, porém com a adição de um profissional de saúde 

mental (psiquiatra).  

A equipe de Consultório na Rua do Município se enquadra na modalidade II do 

programa ministerial, ou seja, é composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, 

psicólogo, técnico de saúde bucal, assistente social e supervisor, está vinculada a USF 

Vila Carvalho. Desde o início do seu funcionamento até os dias de hoje foram cadastradas 

2.530 pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social devido a uso de álcool e outras 

drogas, havendo uma oscilação devido à rotatividade do público em questão. 

 

Distritos Sanitários 

 Região do Prosa composta por 5 USF; 

  Região do Segredo composta por 2 UBS, 11 USF e 01 CF; 

 Região do Anhanduizinho composta por 11 USF, 01 CF; 

 Região do Centro composta por 01 UBS, 2 USF;  

 Região do Bandeira composta por 02 UBS e 8 USF; 

  Região do Imbirussu - composta por 03 UBS, 08 USF; 

  Região do Lagoa - composta por 02 UBS, 08 USF e 01 CF. 
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2.3.2. Atenção Especializada 

A Rede de Atenção Especializada é responsável em ofertar atendimento médico 

especializado, atendimento por equipe multiprofissional e exames de diagnósticos, através 

de atendimentos individuais, ações e programas de média e alta complexidade à rede 

municipal de saúde de Campo Grande e aos municípios pactuados.  

As unidades especializadas em rede própria no município de Campo Grande são 

compostas por:  

01 CEM – Centro Especializado Municipal – localizado no bairro São Francisco;  

01 CENORT – Centro Ortopédico Municipal – localizado no bairro São Francisco;  

01 CEAM – Centro de Referência à Saúde da Mulher – localizado no bairro São 

Francisco;  

01 CADIM – Centro de Apoio e Diagnóstico - CADIM – localizado no bairro São 

Francisco; 

01 CEI – Centro de Especialidades Infantil – localizado no bairro Guanandi;  

01 CRSH – Centro de Referência à Saúde do Homem – localizado no bairro Coronel 

Antonino;  

01 CEDIP/SAE/HD – Centro de Doenças Infecto-Parasitárias – localizado no bairro 

Nova Bahia; 

01 UERD – Unidade Especializada de Reabilitação e Diagnóstico – localizado na 

Vila Almeida;  

01 CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento – localizado no bairro Amambaí. 

Dentre as especialidades com maior demanda reprimida em consultas destacam-se: 

Oftalmologia, Neurologia, Neurocirurgia, Psiquiatria, Endocrinologia, Cardiologia adulto e 

pediátrico, Médico Cirurgião Geral, Reumatologia, Ortopedia, e Fisioterapia Músculo-

esquelética.  

Os exames ofertados na Rede de Atenção Especializada são: Ultrassonografia, 

Ultrassonografia Doppler, Raio X com laudo, Teste Ergométrico, Ecocardiograma, 

Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia, Endoscopia, 

Laringoscopia, Holter 24 h, Audiometria, Testes-rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B/C. 

De acordo com critérios e parâmetros SUS/2015 para a consulta de neurologia 

(neurologia/neurocirurgia), é necessário ofertar 6.500 consultas/ano já para a consulta em 

endocrinologia é necessário ofertar 2.500 consultas/ano, Cardiologia 6.000 consultas/ano e 

para Reumatologia são necessárias 2000 consultas/ano todos a cada 100.000 habitantes. 
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Para acesso às especialidades, a oferta de vagas se dá através do Sistema de 

Regulação - SISREG, que consiste em uma ferramenta disponibilizada pelo Ministério da 

Saúde para organização das vias de acesso aos serviços de saúde em todas as suas 

esferas de competência, agindo, portanto, de maneira a integrar os sistemas de 

informação facilitando e sobretudo garantindo o fluxo dos usuários pelos serviços de saúde 

da rede de atenção. Em outras palavras, o profissional responsável pelo atendimento 

inicial ao paciente insere a solicitação via SISREG, esta será avaliada pela equipe de 

reguladores em saúde, verificada a conformidade com os critérios do Protocolo de Acesso 

vigente, o pedido de exame e/ou procedimento é então classificado de acordo com as 

informações contidas no mesmo quanto ao risco e vulnerabilidade, sendo posteriormente 

agendado de acordo com a disponibilidade de vagas ofertadas pelas unidades 

executantes. 

Vale ressaltar que as informações inseridas nas solicitações de consultas, exames e 

procedimentos via SISREG, são imprescindíveis para  a identificação e caracterização da  

condição clinica por parte do regulador,  caso tais informações sejam insuficientes  ou 

apresentem-se em  desacordo com protocolo de acesso, caberá ao regulador proceder 

com a devolução da mesma para Unidade de Origem indagando acerca das informações 

pendentes  e/ou procedendo com as  devidas orientações para a unidade/profissional  de 

origem. 

Mediante a conformidade da solicitação em relação ao protocolo de acesso e 

constatada a existência de vagas em sistema é feita a autorização do atendimento e o 

posterior agendamento deste. Lembrando que, no intuito de familiarizar a atenção primária 

com o processo regulatório, algumas especialidades médicas, exames e procedimentos 

encontram-se disponíveis para que sejam regulados na própria unidade de origem do 

usuário através da Regulação Local. 

O contato com os usuários referente aos detalhes de seu atendimento, consulta, 

exame e procedimento é de responsabilidade da Gerência de Regulação Ambulatorial 

através da equipe de videofonia, cabendo a esta entrar em contato com o usuário através 

dos telefones disponibilizados nos Sistemas de Saúde. Tal procedimento é realizado 

mediante três tentativas de contato em dias e horários diferente, não havendo êxito em tais 

tentativas a solicitação é cancelada e a vaga utilizada retorna ao sistema para que seja 

reutilizada em reaproveitamento com outros pacientes. Cabendo a ressalva de que em 

função do processo de descentralização da informação, fica a encargo da unidade de 

origem entrar em contato com o usuário via Agentes Comunitários de Saúde (ACS)   
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Especificamente em relação ao atendimento para pessoas com obesidade (CID 

E66), o Sistema SISREG, contabiliza um montante de 3.176 pacientes aguardando vaga, 

sendo ofertadas 918 vagas por mês. No caso da Nutrição constam 714 pacientes 

aguardando vaga, sendo ofertada 634 vagas por mês para a especialidade (Fonte: GRA 

Demanda Reprimida extraída em 31/03/2021). 

O atendimento voltado ao tratamento do Sobrepeso e Obesidade destinado a 

adultos ocorre através do encaminhamento via SISREG para as especialidades solicitadas, 

como Nutrição, Psicologia, Endocrinologia, Gastrenterologia entre outras. É imprescindível 

que seja mencionado na solicitação informações que direcionem o paciente para o 

tratamento de sobrepeso e obesidade, visto que caberá ao regulador, de posse das 

informações apresentadas na solicitação, direcionar a mesma para os respectivos 

profissionais e/ou unidades executantes. 

No Centro de Especialidades Infantil – CEI, oferta atendimento às crianças 

encaminhadas de vários pontos das REMUS e interior do Estado, sendo o acesso via 

SISREG, para atendimento médico Especializado e atendimento com a equipe 

multiprofissional. 

Nesse Centro de Especialidades Infantil, está implantado o Programa de 

Atendimento Multiprofissional de Prevenção à Obesidade Infantil (PAMPOI).  

O PAMPOI é um programa direcionado ao tratamento de crianças de 05 a 15 anos 

com sobrepeso ou obesidade infantil, que serão acompanhadas por um período de um 

ano, podendo se estender de acordo com a evolução de cada caso. Os encontros são 

elaborados de forma estruturada e sistematizada pela Equipe Multiprofissional composta 

por: Psicólogos, Profissional de Educação Física, Enfermeiros, Nutricionistas, 

Fonoaudiólogos, Terapeuta Ocupacional e Médicos Endocrinologistas. 

Características do PAMPOI: 

Público Alvo: Crianças de 05 a 15 anos com sobrepeso e obesidade infantil. 

Porta de entrada: Agendamento de consulta via SISREG para Nutrição (CEI) e após 

avaliação nutricional se atender aos critérios de inserção do programa, o nome da criança 

é inserida na lista para formação de uma nova turma. A programação do PAMPOI ocorre 

continuamente estruturada com duração de um ano, a contar a partir do início das 

atividades. Para o início das atividades e formação de turma, a equipe entra em contato 

com os pais ou responsáveis pela criança. 

É realizada uma reunião de apresentação do Programa com todos os interessados 

que aguardam vaga, dividindo em grupos menores por períodos (matutino e vespertino), 
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onde são apresentadas as dinâmicas de trabalho e as condicionalidades de manutenção 

no programa. 

A programação conta com atividades educativas ministradas pela Equipe 

Multidisciplinar: Psicólogos, Profissional de Educação Física, Enfermeiros, Nutricionista, 

Fonoaudiólogos, Terapeuta Ocupacional e Médicos. 

Na primeira atividade são preenchidos ficha de anamnese e Termo de compromisso 

seguidos de avaliação antropométrica: peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC). 

Esses dados são lançados no Gráfico de acompanhamento e cartão de retorno. 

As atividades ocorrem a cada quinze dias e, em todas as atividades a criança e o 

familiar responsável passam pela avaliação antropométrica para acompanhamento do 

peso. 

As crianças contempladas no PAMPO terão acesso às consultas pré-agendadas 

com a endocrinologista (no mínimo duas) e com demais profissionais da Equipe. 

Alguns temas abordados:  

Endocrinologista: Obesidade infantil e sua fisiopatologia; 

Psicólogo: Fatores psicossociais relacionados à obesidade infantil/Identificação das 

emoções e sua psicopatologia; 

Nutricionista: Estimulação da alimentação saudável; 

Fonoaudiólogo: Importância da forma correta de mastigação, Dinâmica de 

identificação de textura, sabor, percepção dos alimentos; 

Terapeuta Ocupacional: Implantação de rotinas: Alimentação, lazer, sono, estudo e 

ajuda aos pais; 

Profissional de Educação Física: Orientação, Prescrição e Estímulo às atividades 

físicas, utilizando ainda aplicativos de celular; Indicação de locais públicos (praças e 

parques) com oficinas gratuitas (ginástica localizada, zumba, academia ao ar livre, step, 

funcional na areia, entre outros), entre outros. 

 

2.3.3. Rede de Atenção à Saúde (RAS) 

A reorganização das práticas de saúde como preceito para que as equipes possam 

coordenar o cuidado nas RAS deve ser estimulado em nível local, de modo que ela seja 

capaz de acompanhar o usuário durante todo o fluxo dentro do sistema de saúde até que a 

demanda seja sanada.  

As redes contemplam indicadores ou marcadores – neste Plano relacionados às 

diretrizes nacionais e configurados na Pactuação Interfederativa – e outros que permitem 
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evidenciar a APS como ordenadora das RAS e coordenadora do cuidado, além de 

indicadores afetos a implementação das redes prioritárias para o SUS: Rede Cegonha, 

Rede Atenção às Urgências, Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência; Rede de 

Atenção Psicossocial, além de outras que venham ser conformadas e identificadas como 

prioridades, por exemplo, a Rede de Atenção à Saúde das pessoas com Doenças 

Crônicas que compreende a assistência ao sobrepeso e à obesidade, assim como os 

fatores de risco: hipertensão arterial, diabetes, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), doença renal crônica e tabagismo.  

A Portaria GM/MS nº 483, de 01 de abril de 2014 estabelece as diretrizes para a 

organização das suas linhas de cuidado. 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da SESAU, firma 

contratos/convênios com estabelecimentos de saúde, em complementariedade aos 

serviços da rede própria. Os estabelecimentos conveniados como a Sociedade 

Beneficente de Campo Grande – Santa Casa, Hospital Regional de Mato Grosso do Sul 

(HRMS) e Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) dispõem de 

habilitações em Obesidade Grave, com suas respectivas habilitações renovadas 

automaticamente pelo Ministério da Saúde. Com exceção do Hospital Santa Casa, apenas 

o Hospital Regional e o Hospital Universitário estão em atividade para realização da 

cirurgia bariátrica. Atualmente, esses dois estabelecimentos realizam acolhimento para 

consulta em cirurgia bariátrica semanalmente, contemplando 5 pacientes por semana, 

sendo 3 vagas para o Hospital Regional e 2 vagas para o Hospital Universitário. (Via 

SISREG apenas o Hospital Universitário está atendendo e exclusivamente os pacientes de 

retorno);  

 

Tabela 11: Estabelecimentos e especialidades contratados/conveniados. 

HOSPITAL OBESIDADE 
 

HUMAP X 

HRMS X 

HOSP. SANTA CASA X 
Fonte: CNES/SESAU/SUPRIS/GCA, 2020. 

 

2.4. Aspectos nutricionais da população do município 

Considerando os indicadores da Área de Alimentação e Nutrição, por meio do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), que fornece dados do estado 



                                  

17 
 

nutricional da população, em 2020 verifica-se os seguintes dados de Sobrepeso e 

Obesidade, de acordo com o IMC:  

 

Tabela 1. Relatórios do Estado nutricional dos indivíduos acompanhados por 

período, fase do ciclo da vida e índice – Crianças de 5 a 10 anos – Peso x idade 

 

Peso x idade 

Ciclo de 
Vida 

Faixa 
etária 

Magreza 
Acentuada 

Magreza Eutrofia 
Sobrepeso                

(5 a 10 anos) 
Obesidade                       

(5 a 10 anos) 

Obesidade 
grave                

(5 a 10 anos) 
Total 

Crianças 
5 a 
>10 
anos 

36 0.74% 76 1.18% 4.095 63.7% 1.383 21,51% 578 8,99% 261 
  

66.429 
4,06% 

Fonte: Sisvan,2020 

 

Tabela 2. Relatórios do Estado nutricional dos indivíduos acompanhados por 
período, fase do ciclo da vida e índice – Adolescentes – IMC x idade. 

 

IMC X IDADE 

Ciclo de 
Vida  

Faix
a 

etári
a 

Magreza 
Magreza Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

Obesidade 
Grave Total acentuada 

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % 

Adolescente 
10 a 
19 

anos 
37 

0.5
% 

179 
2.41

% 
4.217 

56.74
% 

1.743 
23.45

% 
976 

13.13
% 

280 3.77% 7.432 

Fonte: Sisvan, 2020 

 
 
 
Tabela 3. Relatórios do Estado nutricional dos indivíduos acompanhados por 
período, fase do ciclo da vida e índice – Adultos – IMC x idade  
 

IMC X IDADE 

Ciclo 
de Vida  

Faixa 
etária 

Baixo 
Peso 

Adequado ou 
Eutrófico 

Sobrepeso 
Obesidade 

Grau I 
Obesidade 

Grau II 
Obesidade 

Grau III Total 

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % 

Adultos 
20 a 59 

anos 645 1.94 8.563 25.76 10.564 31.78 7.654 23.03 3.663 11.02 2.149 6.47 33.238 

Fonte: Sisvan, 2020 
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Tabela 4. Relatórios do Estado nutricional dos indivíduos acompanhados por 
período, fase do ciclo da vida e índice – Idosos – IMC x idade  
 

IMC X IDADE 

Ciclo de 
Vida  

Faixa 
etária 

Baixo peso Eutrofia Sobrepeso 
Total 

Qtd % Qtd % Qtd % 

Idoso ≥ 60 anos 826 8.95 2.754 29.84 5.648 61.21 9.228 

Fonte: Sisvan, 2020 

 

Tabela 5. Relatórios do Estado nutricional dos indivíduos acompanhados por 
período, fase do ciclo da vida e índice – Gestante – IMC x idade  
 

IMC X IDADE 

Ciclo de 
Vida  

Faixa 
etária 

Baixo peso Eutrofia Sobrepeso Obesidade 
Total 

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % 

Gestante   381 13.44 900 31.75 816 28.78 738 26.03 2.835 

                      
Fonte: Sisvan, 2020 

 

3. Panorama Municipal da Linha de Cuidado de Sobrepeso e Obesidade 

 

A presente linha de cuidado constitui-se em um relevante instrumento para 

efetivação, monitoramento e avaliação de ações planejadas e, para que expresse um fluxo 

assistencial seguro e consolidado, é primordial que haja a pactuação entre todos os 

envolvidos, desde o usuário, os servidores das Unidades de Saúde, dos serviços 

Diagnósticos e Terapêuticos, da rede de Urgência e Emergência e todos os gestores. 

O usuário com obesidade pode ser compreendido como aquele que apresenta um 

agravo de caráter multifatorial decorrente de balanço energético positivo que favorece o 

acúmulo de gordura, associado a riscos para a saúde devido à sua relação com 

complicações metabólicas, como aumento da pressão arterial, dos níveis de colesterol e 

triglicerídeos sanguíneos e resistência à insulina. Entre suas causas, estão relacionados 

fatores biológicos, históricos, ecológicos, econômicos, sociais, culturais e políticos (OMS, 

2000). 

O fluxo centrado nos usuários para tratamento do sobrepeso e obesidade, pautado 

em suas necessidades de saúde, respeitando as diversidades étnico-raciais, culturais, 

sociais e religiosas, garantindo ainda a oferta de práticas integrativas e complementares 
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para promoção da saúde, prevenção de agravos e tratamento das pessoas com sobrepeso 

e obesidade. 

O cuidado do paciente contemplado acometido desse agravo deve ser 

compartilhado entre APS, Atenção Especializada (Ambulatorial especializada e Hospitalar) 

e Componentes Sistemas de Apoio e Sistemas Logísticos (da rede de Urgência e 

Emergência). 

Dada a importância dessa integração entre as redes, segundo dados de 

Fevereiro/2021 da Gerência de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Saúde, o 

município de Campo Grande e sua microrregião contemplam uma demanda reprimida, 

aproximadamente, de 175 usuários cadastrados para consulta em cirurgia bariátrica. 

Considerando o contexto exposto, esse projeto foi desenvolvido a partir da demanda 

crescente de candidatos à cirurgia bariátrica sem um prévio tratamento condizente com o 

que estabelece a Portaria nº 424, 19 de março de 2013 e, considerada essa questão 

formou-se o trabalho conjunto do grupo de gestores e técnicos da Secretaria Municipal de 

Saúde para triar esse público com o objetivo de realinhar o fluxo da APS já existente. 

Assim, esse grupo de trabalho integrado utilizou as diretrizes para a organização da 

prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária da 

Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, conforme a Portaria nº 424, de 19 

de março de 2013 do Ministério da Saúde. Paralelamente, também estabelece o 

regulamento técnico, normas e critérios para o Serviço de Assistência de Alta 

Complexidade ao indivíduo com obesidade, conforme Portaria Ministerial nº 425, de 19 de 

março de 2013 e a Portaria nº 670, de 03 de junho de 2015 que altera a Portaria Ministerial 

nº 425, de 19 de março de 2013. 

Inicia-se esse processo com a apresentação da demanda de pacientes para 

consulta em cirurgia bariátrica e, a partir desse ponto estruturar a Linha de Cuidado e as 

orientações a respeito das ofertas de serviços ao público infantil e adulto. 

Para os pacientes diagnosticados com obesidade conforme os critérios da Portaria, 

a assistência será conduzida de acordo com a dinâmica do fluxograma estabelecido pelo 

Grupo de Trabalho de Doenças Crônicas. 

 

3.1 Atenção Primária à Saúde (APS) 

Para a atenção ao indivíduo portador de sobrepeso e obesidade é necessária uma 

contínua ação de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) para identificação dos casos, 

estratificação de risco e organização da oferta de cuidado. A VAN pode ser realizada em 
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todos os pontos de atenção da rede, desde a APS até a Atenção Hospitalar. Na APS 

destacam-se outros equipamentos e programas que são locais privilegiados para a ação: o 

Programa Saúde na Escola tem como uma das ações do Componente 1 (Avaliação 32 

Ministério da Saúde | Secretaria de Atenção à Saúde | Departamento de Atenção Básica 

das condições de saúde) realizar o diagnóstico nutricional dos educandos, que, ao serem 

diagnosticados com excesso de peso, devem ser encaminhados para a Unidade de Saúde. 

Outro importante ponto de atenção, situado na APS, são as Academia ao ar livre e 

similares, espaço privilegiado para a realização de práticas de promoção à saúde 

constituindo-se em um espaço de captação de indivíduos com doenças crônicas, entre 

elas a obesidade. Na rotina da APS, a VAN deve fazer parte do cuidado às demandas 

espontânea e programada. Os atendimentos de puericultura, pré-natal, acompanhamento 

de hipertensos e diabéticos, por exemplo, são momentos oportunos para a mensuração do 

peso e da altura, para a classificação do estado nutricional  dos indivíduos, além de 

conhecimento sobre os hábitos alimentares, permitindo identificar aqueles com excesso de 

peso e hábitos alimentares não saudáveis e orientando a oferta de cuidado para esses 

casos. As ações de pesar e medir também podem ser realizadas na atenção à demanda 

espontânea, que pode ser importante momento de captação de usuários com excesso de 

peso que não frequentam a Unidade de Saúde nas ações programadas. Na prática do 

acolhimento, uma atribuição comum aos profissionais, é a atenção aos aspectos 

relacionados à alimentação e à nutrição, considerando-os determinantes de saúde e 

levando em conta a subjetividade e a complexidade do comportamento alimentar (BRASIL, 

2011). Para além da APS, os ambulatórios de especialidades, os hospitais e outros pontos 

de atenção que compõem a rede também devem estar sensíveis à captação do usuário 

com excesso de peso, identificando os casos e encaminhando os indivíduos para a 

Atenção Básica para que nesse espaço seja ordenado o cuidado do usuário na RAS. Para 

uma eficiente captação e acolhimento dessa demanda, os profissionais de Saúde devem 

estar capacitados e sensibilizados para essa temática, entendendo que o excesso de peso 

é um agravo à saúde, com grande influência no desenvolvimento de outras doenças 

crônicas e que a reversão desse quadro pode e deve ser, na maioria das situações, 

realizada na APS. 

É fundamental garantir apoio diagnóstico e terapêutico para que a APS seja resolutiva no 

controle dos casos de obesidade. Isto inclui aspectos de infraestrutura das UBS (como 

rampas de acesso, portas largas, cadeiras, macas e balanças com capacidade para mais 

de 200 kg, esfignomanômetro, entre outros), oferta e acesso regular a exames solicitados 



                                  

21 
 

e a medicamentos prescritos, oferta de Práticas Integrativas e Complementares (PICS), 

teleconsultoria, apoio matricial, articulação com demais pontos da RAS, entre outros. Na 

prevenção e no tratamento do sobrepeso/obesidade, o apoio matricial interdisciplinar é um 

grande potencializador da resolutividade das equipes da APS, pois promove 33 Estratégias 

para o cuidado da pessoa com doença crônica – Obesidade a ampliação dos saberes 

acerca da complexidade desses agravos e permite uma melhor oferta de cuidados. Nesse 

sentido, os Núcleos Ampliados à Saúde da Família/Atenção Primária (Nasf/AP) cumprem 

esse papel com as eSF, por se configurarem como equipes multiprofissionais. O Ministério 

da Saúde vem trabalhando no sentido de elaborar diretrizes para as ações dos Nasf/AP, 

com o objetivo de avançar na qualificação das atividades das equipes, efetivando ações 

que vão desde a promoção à reabilitação, fundamentais para a garantia da integralidade 

(BRASIL, 2006a). Outras informações sobre a atuação dos Nasf/AP podem ser 

encontradas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e em Cadernos de Atenção 

Básica, nº 27 – Diretrizes do NASF. 

Conforme o fluxograma acima, para indivíduos adultos, independentemente do IMC, é 

necessário garantir a oferta de ações de promoção da alimentação adequada e saudável e 

atividade física, seja na UBS ou em outros espaços no território, como as Academias ao Ar 

Livre, os clubes, as praças etc. Neste CAB estão descritas orientações de como organizar 

essas ações. 

Nos casos de indivíduos que apresentam sobrepeso (IMC de 25 kg/m² a 29,9 kg/m²), mas 

sem comorbidades, as equipes de AB devem organizar, com estes indivíduos, planos de 

cuidado para retornar à faixa de IMC normal (IMC de 18,5 kg/m² a 24,9 kg/m²). Esta ação 

deve ser realizada preferencialmente em grupos operativos de forma a otimizar a oferta do 

cuidado, levando em conta as evidências que comprovam os melhores resultados deste 

tipo de ação, e também a alta prevalência de excesso de peso da população adulta, o que 

provocaria grande demanda de atendimentos individuais. Para aqueles que já apresentam 

comorbidades, como hipertensão e diabetes, é fundamental que, nas consultas de 

acompanhamento, os profissionais estejam atentos ao estado nutricional e aos hábitos 

alimentares. Nesses casos, além de incluir os indivíduos nas atividades em grupo, é 

preciso avaliar a necessidade de prescrição dietética individual pelo nutricionista. Esta 

decisão deve ser discutida entre a equipe de referência da APS e a equipe de apoio 

matricial, que pode ser a equipe do NASF/AP ou outro arranjo matricial implantado no 

município ou regional de saúde. A prescrição dietética deverá ser realizada por 

nutricionista da equipe de apoio matricial ou de outro ponto da RAS, de acordo com a 
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disponibilidade desta oferta de cuidado na RAS do município ou regional de Saúde. Para 

tratamento dos casos de obesidade (IMC de 30 kg/m² a 40 kg/m²), com ou sem 

comorbidades, é necessária uma oferta terapêutica mais densa. As equipes de referência 

da AB com as equipes de Apoio Matricial devem avaliar a necessidade e organizar a oferta 

para estes indivíduos, quando for o caso, da terapia comportamental e da farmacoterapia 

no âmbito da APS. Deve-se ofertar também para estes indivíduos ações em grupo para 

promoção da alimentação adequada e saudável e atividade física, mas observando a 

necessidade de grupo específico para obesos permitindo que estes indivíduos sintam-se 

melhor acolhidos em um grupo com as mesmas características. Os casos mais complexos 

ou com IMC >40 kg/m2 deverão ser assistidos em serviços de Atenção Especializada 

(ambulatorial ou hospitalar), desde que este esteja presente no território. Cabe à APS, por 

meio de suas equipes de referência e de apoio matricial, ordenar a organização da rede 

municipal ou regional de RAS para garantir a oferta deste cuidado especializado. Ou seja, 

a partir da classificação de risco de sua população adstrita e da contínua vigilância 

alimentar e nutricional, a APS deverá ser capaz de nortear a oferta de cuidado nos 

serviços de Atenção Especializada, informando o quantitativo de indivíduos que 

necessitam do cuidado nestes pontos de atenção e ordenando os casos prioritários de 

atendimento ao serviço especializado. O ideal é que a equipe de APS também ofereça 

outras opções terapêuticas (grupos de caminhada, atividade física etc.) para acompanhar 

de forma conjunta a evolução do tratamento desses indivíduos. Como estratégias para o 

cuidado da pessoa com obesidade, assim como as demais doenças crônicas, é importante 

que as equipes de APS mantenham o vínculo com os indivíduos enquanto são assistidos 

nos serviços de Atenção Especializada, assim como as equipes de profissionais desses 

serviços, de forma a desempenhar seu papel de coordenadora do cuidado na RAS. Para 

tanto, é importante a implementação de mecanismos de gestão do cuidado nos municípios 

e regiões de saúde, como bons sistemas de informação e de regulação, fóruns de 

discussão de casos e educação permanente dos profissionais. 
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3.2. Fluxograma da Linha de Cuidado de Sobrepeso e obesidade na Atenção Primária 

 

 



                                  

24 
 

1) Realizar captação, acolhimento, avaliação, diagnóstico nutricional e estratificação de 

risco por profissional de saúde  para o cuidado do sobrepeso e da obesidade;  

2) Realizar a condução do usuário às ações de promoção da saúde e prevenção do 

sobrepeso e da obesidade conduzidas pelas equipes das UBS ou USF, respeitando 

hábitos e cultura locais, com ênfase nas ações de promoção da alimentação adequada e 

saudável e da atividade física; 

3) Conduzir o usuário às equipes Nasf/AP para avaliação e acompanhamento e, caso a 

unidade não seja apoiada por Nasf/AP, encaminhá-lo via SISREG aos profissionais 

especialistas do Centro de Especialidades Médicas (CEM), conforme protocolos vigentes.  

4) Realizar o acolhimento adequado das pessoas com sobrepeso e obesidade em todos as 

Unidades de Saúde; 

5) Realizar parcerias com equipes intersetoriais, tais como Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEI), Escolas, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

Organizações Não Governamentais (ONGS), Associações de bairros, instituições 

religiosas, dentre outros para as ações de promoção da saúde e prevenção do sobrepeso 

e da obesidade; 

6) Apoiar o autocuidado para manutenção ou recuperação do peso saudável, registrando 

as informações clínicas e antropométricas em cartões específicos de acompanhamento de 

DCNT (hipertensão, diabetes, etc); 

7) Prestar assistência terapêutica multiprofissional aos adolescentes, adultos, gestantes e 

idosos com sobrepeso e obesidade que apresentem IMC entre 25 e 40 kg/m² de acordo 

com as estratificações de risco e as diretrizes clínicas estabelecidas; 

8) Coordenar o cuidado dos indivíduos adultos que, após período de 2 anos e esgotadas 

as possibilidades terapêuticas na APS, necessitarem de outros pontos de atenção, quando 

apresentarem IMC  30 kg/m² com comorbidades ou IMC > 40 kg/m², conforme 

particularidades do paciente; 

9) Promover o reencaminhamento dos indivíduos adultos que apresentarem IMC > 30 

kg/m² com comorbidades ou IMC > 40 kg/m² que, esgotadas as possibilidades terapêuticas 

na APS, ao médico da própria Unidade de Saúde que está sendo acompanhado; 

10) O médico da APS, de posse dos laudos clínicos, nutricionais e psicológicos incluirá os 

usuários acima descritos no SISREG seguindo o protocolo de acesso vigente para acesso 

à consulta em Cirurgia Bariátrica para avaliação na Atenção Especializada Ambulatorial e 

será agendado conforme disponibilidade de vagas para o estabelecimento de saúde de 

referência.  
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11) Após inserção da solicitação do usuário no SISREG, este aguardará o agendamento 

para acesso à consulta em cirurgia bariátrica. O contato com os usuários referente aos 

detalhes de seu atendimento, é de responsabilidade da Gerência de Regulação 

Ambulatorial através da equipe de videofonia, cabendo a esta entrar em contato com o 

usuário através dos telefones disponibilizados nos Sistemas de Saúde. Tal procedimento é 

realizado mediante três tentativas de contato em dias e horários diferente, não havendo 

êxito em tais tentativas a solicitação é cancelada e a vaga utilizada retorna ao sistema para 

que seja reutilizada em reaproveitamento com outros pacientes. Cabendo a ressalva de 

que em função do processo de descentralização da informação, fica a encargo da unidade 

de origem entrar em contato com o usuário via Agentes Comunitários de Saúde (ACS)   

12) Acolher o usuário após dezoito (18) meses de ter sido realizado o procedimento 

cirúrgico para tratamento da obesidade pela Atenção Especializada Hospitalar e/ou doze 

(12) meses que o usuário tiver sido acompanhado pela equipe Especializada Ambulatorial 

(HUMAP), a APS  prestará assistência terapêutica multiprofissional da contra referência 

aos usuários; 

13) Acompanhar na UBS/USF para tratamento dos fatores de risco modificáveis de 

progressão do sobrepeso e obesidade de acordo com as recomendações do Ministério da 

Saúde: controle de glicemia, da hipertensão arterial, anemia, dislipidemia, doenças 

cardiovasculares, câncer, tabagismo e adequação do estilo de vida; 

14) Coordenar e manter o vínculo e o cuidado da pessoa com sobrepeso e obesidade, 

quando referenciado para outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde às 

Pessoas com Doenças Crônicas; 

15) Apoiar o autocuidado, ampliando a autonomia da pessoa com sobrepeso e obesidade. 

 

4. Garantia de oferta de apoio diagnóstico e terapêutico adequado para o tratamento 

do sobrepeso e da obesidade 

 

4.1. Diagnóstico: Todos os usuários atendidos na APS que se encontram no grupo de 

risco para sobrepeso e obesidade (pessoas com diabetes, hipertensão, doença renal 

crônica, idosos, tabagista, histórico de doença do aparelho circulatório, sedentarismo, 

alimentação inadequada, história de sobrepeso/obesidade na família e uso de 

medicamentos) devem realizar os exames abaixo relacionados:  

 Hemograma completo;  
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 Dosar a creatinina sérica a fim de ter a sua TFG estimada (Fórmula: MDRD/CKD-

EPI;  

 Hemoglobina glicada;  

 Nível sérico de glicemia em jejum;  

 Colesterol e frações (LDL, HDL, VLDL); 

 Triglicérides; 

 Glicemia de jejum; 

 TGO/TGP; 

 Albumina sérica; 

 Albuminúria (amostra isolada de urina corrigida pela creatinúria, a relação 

albuminúria creatinúria (RAC) 

 Índice de cálcio-creatinina na urina; 

 TAP; 

 TTPa; 

 25 Hidroxivitamina D; 

 Urina Tipo I; 

 Raio X simples de abdômen superior (via SISREG); 

 Dosagem de potássio sérico; 

 Dosagem de fósforo; 

 PTH intacto; 

 Sorologia para Hepatite B (AgHbs, Anti-HBc, IgG e Anti-HBs); 

 Anti – HIV; 

 Anti – HCV; 

 Cálcio; 

 Proteínas totais e frações; 

 Peptídeo C (reserva insulínica); 

 Vitamina B12; 

 Para pacientes com anemia (ferro, ferritina e índice de saturação da transferrina). 

  Doenças cardiovasculares: eletrocardiograma, ecocardiograma (SISREG); 

  Distúrbio gastrintestinal – Endoscopia digestiva alta para investigação de 

Helicobacter Pylori (SISREG);   

 Insuficiência respiratória – Espirometria (SISREG); 
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  Esteatose hepática: Ultrassonografia de abdômem superior; 

  Hipotireoidismo: TSH, T4 livre, anticorpos anti-tireoglobulina e anti-peroxidase; 

 Diabetes mellitus: teste de tolerância à glicose (GTT); 

 Apneia do sono: polissonografia, medida da saturação de oxigênio (O2), avaliação 

da retenção de gás carbônico (CO2) (SISREG); 

 Alterações ortopédicas: radiografias do quadril, joelhos e pés; 

  Síndrome de Cushing: cortisol urinário (urina de 24h); 

 Osteodistrofia Hereditária de Albright (OHA): cálcio e fosfato séricos; 

 Hirsutismo e oligomenorreia (irregularidade menstrual): 17-hidroxiprogesterona (17-

OHP) plasmática (basal ou estimulada por corticotropina), dehidroepiandrosterona 

(DHEAS) plasmática (basal ou estimulada por corticotropina), androstenediona, 

testosterona, hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH); 

 Puberdade precoce: LH e FSH, testosterona (meninos), estradiol (meninas), 

DHEAS; 

 

4.2. Terapêutica:  

O município de Campo Grande estabeleceu uma Resolução – SESAU N. 333, DE 

15 DE MARÇO DE 2017, que dispõe sobre a relação municipal de medicamentos 

essenciais – REMUME 2016, e dá outras providências‖, sendo que esta Resolução 

não inclui a sibutramina e o orlistate para tratamento da obesidade está em 

consonância com Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de 

sobrepeso e obesidade em adultos de 2020, a qual não contempla tratamento 

medicamentoso para obesidade, visto não apresentar resultado expressivo no 

tratamento e ser oneroso para o SUS. 

No entanto, a resolução disponibiliza medicamentos para tratamento para diabetes, 

hipertensão, dislipidemia, ansiedade/depressão (fluoxetina – prescrito apenas por 

psiquiatra), tratamento de tabagismo – bupropiona), pacientes diabéticos e/ou com 

RAC, Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina IECA ou Bloqueadores dos 

Receptores da Angiotensina (BRA). 
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5. Fluxograma de tratamento de obesidade não responsivo na Atenção Primária à Saúde  
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6. Atenção Especializada Ambulatorial 

1. Prestar apoio matricial multiprofissional às equipes da APS conforme diretrizes da 

Portaria;  

2. Prestar assistência ambulatorial especializada multiprofissional aos indivíduos adultos 

com IMC = 30 kg/m² com comorbidades, e aos indivíduos com IMC > 40 kg/m², quando 

esgotadas as possibilidades terapêuticas na APS, de acordo com as demandas 

encaminhadas por meio da regulação;  

3. Avaliar os casos indicados, acolhidos da APS, via SISREG, para procedimento cirúrgico 

de tratamento da obesidade e encaminhar a demanda selecionada e autorizada, por meio 

de solicitação médica, via regulação, para realização de exames de risco cirúrgico 

(endoscópico, cardiológico, colonoscópico) e hemograma;  

4. Prestar assistência terapêutica multiprofissional pré-operatória aos usuários com 

indicação de realização de procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade;  

5. Prestar assistência terapêutica multiprofissional aos usuários que realizaram 

procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade por 18 meses, após o período de 

acompanhamento pós-operatório realizado na Atenção Especializada Hospitalar;  

6. Organizar o retorno dos usuários à assistência na APS de acordo com as diretrizes 

estabelecidas localmente;  

7. Realizar contrarreferência em casos de alta para os serviços da APS, bem como 

comunicar periodicamente o município e as equipes de saúde acerca dos usuários que 

estão em acompanhamento. 

 

7.  Atenção Especializada Hospitalar 

1. Realizar avaliação dos casos indicados pela Atenção Especializada Ambulatorial 

(HUMAP) e/ ou Regulação para procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade, de 

acordo com o estabelecido nas diretrizes clínicas gerais da resolução, dispostas no Anexo 

I e protocolos locais de encaminhamentos e regulação;  

2. Organizar o acesso à cirurgia, considerando e priorizando os indivíduos que apresentam 

outras comorbidades associadas à obesidade e/ou maior risco à saúde;  

3. Realizar tratamento cirúrgico da obesidade de acordo com o estabelecido nas diretrizes 

clínicas gerais dispostas no Anexo I e normas de credenciamento e habilitação definidas 

pelo Ministério da Saúde em atos normativos específicos;  
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4. Realizar, após 15 meses, a cirurgia plástica reparadora para indivíduos submetidos ao 

tratamento cirúrgico da obesidade, conforme critérios dispostos em atos normativos 

específicos do Ministério da Saúde;  

5. Garantir assistência terapêutica multiprofissional pós-operatória aos usuários que 

realizaram procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade;  

6. Organizar o retorno dos usuários que realizaram procedimento cirúrgico para tratamento 

da obesidade à assistência terapêutica multiprofissional na Atenção Especializada 

Ambulatorial, de acordo com as diretrizes clínicas gerais estabelecidas no Anexo I; e  

7. Realizar contrarreferência em casos de alta para os serviços de atenção ambulatorial 

especializada, bem como comunicar periodicamente ao Município e às equipes de saúde 

acerca dos usuários que estão em acompanhamento. 

 

8. Fluxograma da Cirurgia Plástica Reparadora 

 

9. Subcomponente Urgência e Emergência 

 

Prestar assistência e o primeiro cuidado às urgências e emergências, por meio de 

veículos, em ambiente adequado, até o encaminhamento, se necessário, dos 

indivíduos com complicações agudas decorrentes do sobrepeso e obesidade, bem 

como do pós-operatório da cirurgia bariátrica (ambulância hospitalar), com a 

implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades. 
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10. Componentes Sistemas de Apoio e Sistemas Logísticos 

 

1. Realizar exames complementares ao diagnóstico e tratamento da obesidade, de acordo 

com plano regional de organização da linha de cuidado do sobrepeso e obesidade;  

2. Prestar assistência farmacêutica necessária ao tratamento clínico da obesidade e pós-

tratamento cirúrgico da obesidade, de acordo com plano regional de organização da linha 

de cuidado do sobrepeso e obesidade;  

3. Realizar o transporte sanitário eletivo e de urgência para os usuários com obesidade, 

por meio de veículos adaptados, quando necessário.  

 

Parágrafo único. A organização do acesso às ações e aos serviços especializados 

referentes ao cuidado das pessoas com sobrepeso ou obesidade será executado pelo 

Componente Regulação, que atuará de forma integrada, com garantia da transparência e 

da equidade no acesso, independente da natureza jurídica dos estabelecimentos de 

saúde. 

 

11.  Vinculação 

 

O município de Campo Grande possui na APS, atualmente, um total de 72 

estabelecimentos de saúde, sendo que essas Unidades de Saúde farão encaminhamentos 

para a atenção especializada ambulatorial. 

A microrregião de Campo Grande abrange 17 municípios que são: Campo Grande, 

Bandeirantes, Nova Alvorada do Sul, Camapuã, Paraíso das Águas, Chapadão do Sul, 

Ribas do Rio Pardo, Corguinho, Rio Negro, Costa Rica, Rochedo, Figueirão, São Gabriel 

do Oeste, Jaraguari, Sidrolândia, Maracaju e Terenos.   

Esses municípios da microrregião, por meio das Unidades da APS, farão 

encaminhamentos para a atenção especializada ambulatorial, situada no Hospital 

Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP), desde que tenham feito 

acompanhamento de saúde por 2 (dois) anos do usuário conforme protocolo ministerial. O 

Pacto da regulação do acesso ocorrerá da seguinte forma: 

 

11.1. Regulação do acesso 
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1. Os estabelecimentos de saúde da Atenção Básica da cidade de Campo Grande e 

das Centrais de Regulação do interior poderão encaminhar para consulta em 

Cirurgia Bariátrica os indivíduos adultos que, esgotadas as possibilidades 

terapêuticas na Atenção Básica local, necessitarem da Atenção Especializada 

Ambulatorial, quando apresentarem IMC >30 kg/m² com comorbidades ou IMC > 40 

kg/m², de acordo com o protocolo de Acesso, via Sistema de Regulação.  

2. A Gerência de Regulação Ambulatorial (GRA), através do sistema SISREG 

encaminhará os pacientes para acesso inicial para os serviços especializados 

conforme a disponibilidade de oferta de vagas;  

3. Após a primeira vinculação serão mantidos os retornos, assim como a vinculação 

dos pacientes anteriormente já em acompanhamento;  

4. Todo paciente encaminhado pela Atenção Primária ao Serviço Especializado 

Ambulatorial é via SISREG e deverá ser acompanhado por equipe multiprofissional 

do estabelecimento de saúde que realizará a consulta.  

 

11.2. Cirurgia bariátrica 

 

Os pacientes com obesidade que estiverem na lista de espera para a consulta em 

cirurgia bariátrica devem ser acompanhados pelo Serviço Especializado Ambulatorial do 

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e/ou Hospitalar (HUMAP), desde a 

consulta inicial da equipe multiprofissional até 18 meses de pós-operatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

33 
 

12. Hospitais habilitados para realização de cirurgia bariátrica 

 

  

                              HABILITAÇÃO PARA INTEGRAR A LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM OBESIDADE– PREVISÃO DE FINANCIAMENTO 
  

Estabelecimentos de 
Saúde 

N° de consultas 
ambulatoriais 

reguladas/ mês Habilitação 

N° de vagas a serem 
disponibilizadas/ 

semana 

N° de pacientes a 
serem 

acompanhados 

Valor recebido 
R$ 

/procedimento 
(FAEC) 

Valor recebido 
R$ 

/intercorrência 
cirúrgica 

Valor 
Custeio 

(R$) 

Valor de 
Incentivo 

(R$) 

Hospital Universitário 
Maria Aparecida 
Pedrossian - HUMAP 

Agenda fechada 
(vagas de 
retorno) 

Habilitado/ 
Unidade 

especializada em 
cirurgia bariátrica 2 2 6.145,00  R$       975,00  0 0 

    
 

            

Hospital Regional de MS - 
HRMS 

Agenda fechada Habilitado 3 3 6.145,00  R$       975,00  0 0 

                  

Sociedade Beneficente 
de Campo Grande – 
Santa Casa Agenda fechada 

Habilitado/   
Inativo 0 0 0 0 0 0 

                  

Total                 
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Anexo I 

Triagem para Consulta em Cirurgia Bariátrica  

 

Nome: ___________________________________________________                                                          

CNS: _____________________________________________________ 

 

1 – Determinação do IMC: 

A – (   )  IMC 50 Kg/m2;  

B -  (   )  IMC 40 Kg/m² e sem comorbidades; 

C -  (   )  IMC ≥ 30 kg/m2 e com comorbidades. 

 

2 – Apresentação de comorbidades 

A - (   ) Sem especificação de comorbidades;  

B – (   ) Comorbidades –  (   ) SIM; (   ) NÃO;      

C -  Qual (ais):______________________ 

(   ) Alto risco cardiovascular;  

(   ) Diabetes Mellitus; 

(   ) Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle; 

(   ) Apneia do sono; 

 (   ) Doenças articulares degenerativas; 

 

3 – Realizou acompanhamento prévio para emagrecimento:   (  ) SIM         (  ) NÃO 

(   ) Médico;                               (   ) Nutricionista;                  (   ) Psicólogo. 

 

4 – Quanto tempo de duração do tratamento clínico para obesidade: 

(  ) 6  a 12 meses;                    (   ) 13 a 24 meses ;                     (   ) Mais de 24 meses 

 

5 - Orientação e conduta: 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Critérios a serem observados 

I. Indivíduos que não responderam ao tratamento clínico longitudinal, que inclui 

orientação e apoio para mudança de hábitos, realização de dieta, atenção psicológica, 

prescrição de atividade física e, se necessário, farmacoterapia, realizado na Atenção 

Básica e/ ou Atenção Ambulatorial Especializada por no mínimo dois anos e que tenham 

seguido protocolos clínicos;  

II. Respeitar os limites clínicos de acordo a idade. Nos jovens entre 16 e 18 anos, 

poderá ser indicado o tratamento cirúrgico naqueles que apresentarem o escore-z maior 

que +4 na análise do IMC por idade, porém o tratamento cirúrgico não deve ser realizado 

antes da consolidação das epífises de crescimento. Portanto, a avaliação clínica do jovem 

necessita constar em prontuário e deve incluir:  

a análise da idade óssea e avaliação criteriosa do risco-benefício, realizada por 

equipe multiprofissional com participação de dois profissionais médicos especialistas na 

área . Nos adultos com idade acima de 65 anos, deve ser realizada avaliação individual por 

equipe multiprofissional, considerando a avaliação criteriosa do risco-benefício, risco 

cirúrgico, presença de comorbidades, expectativa de vida e benefícios do emagrecimento;  

III. O indivíduo e seus responsáveis devem compreender todos os aspectos do 

tratamento e assumirem o compromisso com o segmento pós-operatório, que deve ser 

mantido por tempo a ser determinado pela equipe;  

IV. Compromisso consciente do paciente em participar de todas as etapas da 

programação, com avaliação pré-operatória rigorosa (psicológica, nutricional, clínica, 

cardiológica, endocrinológica, pulmonar, gastro-enterológica e anestésica).  

Contra indicações para cirurgia bariátrica:  

I. Limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado;  

II. Quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou 

drogas ilícitas; no entanto, quadros psiquiátricos graves sob controle não são 

contraindicativos obrigatórios à cirurgia;  

III. Doença cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relação 

riscobenefício;  
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IV. Hipertensão portal, com varizes esofagogástricas; doenças imunológicas ou 

inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento 

digestivo ou outras condições de risco;  

V. Síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal não tratada e 

tumores endócrinos. 
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