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Público alvo
318 Profissionais de saúde do SUS;
210 Gestores da Atenção Básica;
Então, farão parte do estudo 190
municípios de 11 territórios de
desenvolvimento do estado!

Projeto de enfrentamento e controle da
obesidade, no âmbito da Atenção Básica
do SUS no Piauí.

Desenvolvendo o projeto
É uma pesquisa da Universidade Federal do Piauí
– UFPI, aprovada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico (CNPq), tendo como
órgão financiador o Ministério da Saúde DPAE/CGAN e conta com o apoio de instituições
parceiras como a Secretaria Estadual de Saúde
(SES) - SESAPI e Secretarias Municipais de Saúde
- SMS dos municípios.

Eixos do projeto

Pesquisa e
Desenvolvimento

Realização de oficinas de formação
para profissionais de saúde e gestores da Atenção Básica

Esse estudo é relevante, porque
A obesidade é um problema de saúde pública no
país e apresenta números crescentes de maneira
significativa nos últimos tempos, portanto, faz-se
necessário a identificação de estratégias de
prevenção e controle dessa doença no âmbito da
Atenção Básica no SUS no Piauí, assim como
capacitar profissionais de saúde e gestores
envolvidos para o seu enfrentamento.

Formação

Avaliação e
Monitoramento

Apoio às Secretarias Estadual e
Municipais de Saúde no planejamento, monitoramento e avaliação
das ações e programas estratégicos
de alimentação e nutrição, para o
enfrentamento e controle da obesidade;

Difusão
Científica

Divulgação dos resultados por
meio de materiais como site,
cartilhas e cartazes, além de
publicações de artigos científicos,
teses, disserta-ções,
eventos,
elaboração de manu-ais e livros

E dessa forma tem como objetivo
Desenvolver atividades de pesquisa, formação e
monitoramento/avaliação com gestores e profissionais da atenção básica em saúde para o
enfrentamento da obesidade no Piauí.

Diagnóstico da organização da
atenção nutricional e das ações da
gestão no controle da obesidade
nos municípios participantes

Assim, espera-se contribuir com estratégias de
prevenção e ações de controle da obesidade na
Atenção Básica do Piauí!

