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“É que existem duas maneiras de morrer de fome: não comer nada e definhar de maneira vertiginosa até o fim, ou comer de maneira inadequada e entrar em um regime de carências ou deficiências específicas, capaz de provocar um estado que pode também conduzir à morte. Mais grave ainda que a fome aguda e total, devido às suas repercussões sociais e econômicas, é o fenômeno da fome crônica ou parcial, que corrói silenciosamente inúmeras populações do mundo.”
-- Josué de Castro
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Introdução
 O tema da alimentação e nutrição ainda não está devidamente integrado ao cotidiano das práticas de saúde do SUS e, por isso, é fundamental promover a articulação e compreensão de sua relevância como um componente estratégico para o alcance da integralidade da atenção à saúde. Esse módulo está organizado em 7 lições que contemplam as recomendações nutricionais de crianças, gestantes, adultos e idosos, bem como discute a alimentação como direito do cidadão e traz informações sobre o processo de transição nutricional.
 Em módulos anteriores do curso você já teve oportunidade de discutir alguns aspetos da nutrição de crianças, adolescentes e adultos. Nesse módulo discutiremos um pouco mais sobre as recomendações nutricionais para gestantes, crianças e adolescentes, abordando questões referentes ao aleitamento materno e alimentação complementar buscando importantes informações para serem aplicadas à realidade do profissional da atenção básica. Além disso, discutiremos sobre a regulamentação da publicidade de alimentos para crianças, e questões referentes à Norma Brasileira de Regulamentação de Alimentos para lactentes e crianças de primeira infância. 
 Serão abordadas também questões relativas à deficiência de micronutrientes, abordando os principais programas nacionais de suplementação. Por fim, serão apresentadas recomendações nutricionais para adultos e idosos com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.
 Assim, para melhor aproveitamento de seus estudos, sugerimos ao aluno ler além do material disponibilizado, as referências sugeridas ao longo dos textos para melhor fixação do conteúdo. 

Bons estudos!

09
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Objetivos Pedagógicos
•	 Compreender a complexidade do conceito de alimentação adequada e saudável e como este se apresenta em diferentes contextos do cotidiano das práticas de saúde na Atenção Básica;
•	 Identificar as políticas, programas e ações do setor saúde voltadas para a garantia da segurança alimentar e nutricional da população atendida na Atenção Básica.
•	 Compreender o processo da transição nutricional por meio da comparação de dados de inquéritos nutricionais realizados no Brasil;
•	 Identificar as regiões e classes econômicas mais afetadas pelos distúrbios nutricionais;
•	 Conhecer o SISVAN como ferramenta da vigilância alimentar e nutricional;
•	 Observar o papel de cada profissional para o acompanhamento do estado nutricional por meio da atenção básica.
•	 Conhecer as principais recomendações de alimentação saudável para gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes, adultos e idosos;
•	 Identificar formas de controle e prevenção de DCNT no contexto da promoção da alimentação saudável;
•	 Compreender as vantagens do aleitamento materno;
•	 Conhecer as principais leis e regulamentações existentes relativas à comercialização e publicidade de alimentos para crianças e adolescentes;
•	 Conhecer as funções e fontes dos principais micronutrientes;
•	 Conhecer os principais programas governamentais voltados para carência de micronutrientes.
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 O Direito Humano à Alimentação Adequada é indispensável para a sobrevivência. As normas internacionais reconhecem o direito de todos à alimentação adequada e o direito fundamental de toda pessoa a estar livre da fome, como pré-requisitos para realização de outros direitos humanos. Entretanto, essa noção está distante da realidade de muitas pessoas em todo o mundo. No Brasil, a história não é diferente.
 Mas para entendermos melhor a perspectiva da garantia do direito é importante esclarecer a noção do direito que tem duas dimensões:

Estar livre da fome
Garantir uma alimentação adequada e saudável

 Quando falamos de fome a primeira ideia que passa em nossas mentes é a carência nutricional e a falta de alimentos, certo? Pensamos em pobreza, desnutrição e inanição, mas por mais incrível que pareça, com o passar do tempo e a complexidade dos processos econômicos e sociais, a face da fome foi se modificando e hoje em dia observamos um retrato muito diferente dos dados conhecidos nas décadas de 50, 60 e 70.
 Josué de Castro, um médico e sociólogo brasileiro foi um pesquisador pioneiro no mundo que revelou que a fome não era um fenômeno natural, mas sim, um fenômeno social, fruto do modelo de desenvolvimento da sociedade que gerava desigualdade, ou seja, era um problema de distribuição e não de produção de alimentos. O primeiro mapa da fome foi feito por ele, em 1946. Vejam abaixo:

Lição 1 - Alimentação como Direito do Cidadão
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Fonte: Geografia da Fome – 1946 (Editora Civilização Brasileira – 21 °edição, 2006)
 Com esta abordagem, Josué ousou romper com explicações teóricas. Realizando um verdadeiro estudo de campo no Brasil, mapeou as regiões Brasileiras e auxiliou para a compreensão e fortalecimento da agenda mundial da Segurança Alimentar e Nutricional, que cruzou vários continentes. 
 O objetivo do trabalho de Josué de Castro foi analisar o fenômeno da fome coletiva - da fome atingindo endêmica ou epidemicamente as grandes massas humanas. Não só a fome total, a verdadeira inanição que os povos de língua inglesa chamam de starvation, fenômeno, em geral, limitado a áreas de extrema miséria e a contingências excepcionais, como o fenômeno muito mais frequente e mais grave, em suas consequências numéricas, da fome parcial, da chamada fome oculta, na qual pela falta permanente de determinados elementos nutritivos, em seus regimes habituais, grupos inteiros de populações se deixam morrer lentamente de fome, apesar de comerem todos os dias. O trabalho consistiu no estudo dessas coletivas fomes parciais, dessas fomes específicas, em sua infinita variedade.
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Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)
 A partir de fevereiro de 2010, a alimentação foi incluída entre os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Por incrível que pareça, até aquele momento esse direito humano não estava previsto explicitamente em nossa Carta Magna. Esta inclusão foi resultado da luta da sociedade civil, organizações e movimentos sociais, órgãos públicos e privados, artistas e cidadãos de todo o país que se mobilizaram pela Campanha “Alimentação – Direito de Todos”. 

Para saber mais, leia: 

Fome como força social: fome e paz 
Trabalho publicado na revista Pourquoi, número especial, março de 1967, Paris. 
Incluído no livro Fome, Um Tema Proibido. Última Edição civilização Brasileira 2003. Organizadora: Anna Maria de Castro
Geografia da Fome – Josué de Castro. Ed. Civilização Brasileira. 2006.

Este direito humano, fundamental e social está previsto nos artigos 6º e 227º da Constituição Federal, definido pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como no artigo 11 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e outros instrumentos jurídicos internacionais. 
Desse modo, é uma norma jurídica autoaplicável, isto é, de aplicação imediata, de forma progressiva e contínua. A inserção do DHAA no artigo 6º da Constituição Federal reforça as condições para a sua exigibilidade.
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 Apesar dessa conquista, a inclusão do direito não é o suficiente para garantir a todos uma alimentação adequada e saudável. Ainda há muitos passos a serem dados para o país acabar com a fome e efetivamente garantir o direito humano à alimentação adequada a todo seu povo. Temos pela frente desafios a serem enfrentados, como a falta de informações por parte da população e dos operadores de direito; a limitação do acesso à terra, à água e ao trabalho, especialmente das populações mais pobres, além dos projetos de leis e leis que ameaçam o direito à alimentação.

Mas o que é Alimentação Adequada e Saudável? 
 Uma alimentação adequada e saudável não é, necessariamente, aquilo que, o senso comum, costuma chamar de “dieta”. Ou seja, não se refere a um conjunto de nutrientes equilibrados e restritos, exclusivamente, para manter um corpo magro, como a mídia, em nome do culto à estética, tem promovido em massa. 

 Na verdade, o conceito de alimentação adequada e saudável é mais complexo do que parece. Nós profissionais da área de saúde, nos acostumamos a pensar as questões do ponto de vista biológico e clínico, e isso é muito importante, pois, a nutrição se dá no momento em que a alimentação se processa. 

Para saber mais sobre o Direito à Alimentação Adequada, consulte o documento O direito humano à alimentação adequada e o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional, disponível na sua biblioteca.

Também não é sinônimo de alimentos industrializados, e caros, com uma composição específica denominados de diete light, orgânicos e/ou funcionais. Alimentos com esse perfil atendem a uma parcela muito limitada da população e não contemplam a totalidade de características que são necessárias para uma alimentação ser considerada adequada e saudável.

A nutrição é resultante dos processos metabólicos, ocorridos com os alimentos no nosso organismo, mas não podemos esquecer que a alimentação, antes de ser a precursora da nutrição, na nossa vida, é um ato social!



Curso de Especialização - Saúde da Família
Módulo 9 - Nutrição Saudável

15

 Sabe aquela frase, diga-me o que comes e te direi quem és? É uma grande verdade. Utilizamos a alimentação para uma série de processos e não podemos esquecer o papel social, afetivo, antropológico, cultural, psicológico, econômico etc. que ela tem em nossa sociedade. Comer é ser, comer é ter, comer é fazer!
 Então, alimentação adequada e saudável é 

a realização de um direito humano básico, com a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de acordo com o ciclo de vida e as necessidades alimentares especiais, pautada no referencial tradicional local. Deve atender aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação, prazer (sabor), às dimensões de gênero e etnia, e às formas de produção ambientalmente sustentáveis, livres de contaminantes físicos, químicos, biológicos e de organismos geneticamente modificados. (GT Alimentação Adequada e Saudável - CONSEA)

            
 Josué de Castro já sinalizava com o conceito de Fome Oculta, onde a alimentação precisava integrar um processo mais amplo. No seu livro, “Geografia da Fome”, explicita a relação da necessidade de um solo fértil e rico em nutrientes para a produção de alimentos saudáveis e capazes de garantir uma alimentação ambiental, econômica, cultural e socialmente justa para a sociedade em geral.
 Atualmente, com a variedade de tecnologias e produção de alimentos, somos submetidos e/ou condicionados ao acesso a produtos alimentícios que nem sempre são alimentos em sua essência. Ou seja, são produtos processados em laboratórios com cores, sabores e cheiros de alimentos denominados de ultraprocessados. 
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Do ponto de vista antropológico e cultural, as gerações mais recentes têm perdido, ou nem têm reconhecido, o seu patrimônio alimentar cultural, ou seja, estamos colocando nossa soberania alimentar em sério risco, quando deixamos de passar adiante as “receitas da vovó” e apenas vamos ao supermercado mais próximo comprar um pacote de pipoca para microondas. 
As crianças da atualidade, não poucas vezes, desconhecem os alimentos in natura, pois (quase ou) nunca participam dos rituais de preparação de refeições em suas casas. O valor do alimento vem se perdendo em detrimento da ascensão dos “alimentos” funcionais e convenientes. 

Porque Alimentação Adequada e Saudável?
 Uma alimentação saudável, entendida enquanto um direito humano, compreende um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos de acordo com as fases do curso da vida. Tem por característica três princípios: 

i) Variedade: comer diferentes tipos de alimentos pertencentes aos diversos grupos;

Para a garantia de uma alimentação adequada e saudável, não basta ter acesso a qualquer tipo de alimento. 

Convenientes? Esse padrão alimentar vem gerando mudanças significativas no perfil epidemiológico de nossas populações, com taxas de morbimortalidades alarmantes e custos elevados para o sistema de saúde. Você já parou para pensar sobre isso?
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ii) Moderação: não exagerar nas quantidades de alimentos ingeridas e 
iii) Equilíbrio: consumir alimentos variados, respeitando a quantidade de porções recomendadas para cada grupo de alimentos. 

 Uma alimentação saudável é considerada adequada quando além da sua composição nutricional, também, compreende aspectos relativos à percepção dos sujeitos sobre padrões de vida e alimentação adequados a suas expectativas. Neste sentido, as dimensões de variedade, quantidade, qualidade e harmonia se associam aos padrões culturais, regionais, antropológicos e sociais das populações. Assim, uma alimentação saudável (e adequada) é aquela que incorpora como objeto a trajetória necessária, desde a produção até o consumo, do alimento, em todas as suas dimensões (principalmente culturais), e todas as possibilidades que esta produção gera em termos de desenvolvimento sustentável e Segurança Alimentar e Nutricional.

 Refletir sob esta perspectiva contribui para ampliar o diálogo com outros setores. A compreensão de que a alimentação adequada e saudável é uma abordagem intersetorial e interdisciplinar é estratégico para o trabalho dos profissionais de saúde da Atenção Básica, pois, este é um passo estratégico na construção da integralidade, princípio fundamental do SUS.
 Quando entendemos a alimentação adequada e saudável sobre esta perspectiva, descobrimos que o processo produtivo de alimentos é muito importante para garantir um consumo saudável. Se o modelo agrícola adotado no país não utilizar técnicas que protejam o meio ambiente e a alimentação da população, pouco adiantará tecnologias e boas práticas de higiene e manipulação de alimentos na industrialização e consumo destes produtos. 
 Por exemplo, se o acesso aos alimentos for ampliado para todas as camadas sociais em termos de custo, mas estes alimentos forem contaminados 

Além disso, uma alimentação saudável deve ser baseada em práticas alimentares assumindo os significados socioculturais dos alimentos como fundamento básico conceitual.

Vejam quantas coisas precisam ser consideradas quando pensamos em alimentação e nutrição! Não podemos pensar só em calorias e nutrientes! Isso é uma abordagem muito restrita para quem pensa em promoção da saúde no SUS.
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com agrotóxicos, ricos em sódio, sal e açúcar, extrapolando os limites considerados adequados e colocando nossa saúde em risco, teremos nosso direito à alimentação adequada e saudável violado. 
 Ou, se as refeições preparadas nos Restaurantes Populares, que são equipamentos públicos sob responsabilidade do Estado, estiverem com altos índices de gordura, e assim, contribuindo para tornar seus usuários obesos, estes espaços, também, terão responsabilidades a cumprir sob o ponto de vista da segurança alimentar e nutricional. 

Segurança alimentar e nutricional 
 A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis.
 No Brasil, temos alguns dados de estudos que revelam como a população se encontra em termos de Segurança Alimentar Nutricional. Segundo a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Figura 1) os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio/2013, mostram como está a situação do Brasil.

               
           Figura 1. Escala Brasileira de Insegurança Alimentar Fonte: PNAD/IBGE

Todo processo precisa ser adequado e seguir normas que protejam a saúde do meio ambiente e da população, caso contrário estaremos com algum nível de insegurança alimentar e nutricional.
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Figura 2. Domicílios particulares segundo a situação de segurança alimentar. Fonte: PNAD/IBGE

Figura 3. Mapa de Prevalência de Insegurança Alimentar em domicílios particulares. Fonte: PNAD/IBGE
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Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA 

 O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) é um espaço de discussão e de articulação entre governo e sociedade civil, com o objetivo de propor diretrizes para as ações na área da segurança alimentar e nutricional, a partir do acompanhamento e do monitoramento de diversas políticas públicas e programas sociais que envolvam alimentação e nutrição, tais como o Programa Bolsa Família, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a Vigilância Alimentar e Nutricional, entre muitos outros.

 É papel do CONSEA, ainda, estimular a participação da sociedade na formulação, na execução e no acompanhamento das políticas de segurança alimentar e nutricional, em especial aquelas relacionadas à Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e constantes do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O trabalho conjunto de representantes da sociedade civil e do governo é elemento fundamental para a promoção de políticas de excelência, realmente democráticas, focadas na realização de direitos.

O CONSEA Nacional assessora a Presidência da República e, pela sua natureza, não é gestor ou executor de programas, projetos, políticas ou sistemas. Seu papel é o de acompanhar de perto políticas públicas (bem como seus indicadores), que contribuem para o direito fundamental do ser humano à alimentação adequada e saudável.

O CONSEA foi criado em 1993, desativado em 1995 e recriado em 2003. Sua composição é de 2/3 dos conselheiros advindos da sociedade civil e 1/3 de representantes do governo, sendo presidido por representante da sociedade civil.
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Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

                                                   

 Em 15 de Setembro de 2006, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional - LOSAN-, (Lei n°11.346 de 2006) que reafirma as obrigações do Estado de respeitar, proteger, promover e prover a alimentação adequada. Dentre outras determinações, a LOSAN criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN-, que tem como objetivos formular e implementar políticas e planos de Segurança Alimentar e Nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional do país.
 O SISAN visa promover, em todo o território nacional o direito humano à alimentação adequada. Trata-se de um sistema público, que possibilita a gestão intersetorial e participativa e a articulação entre os entes federados para a implementação das políticas promotoras da segurança alimentar e nutricional, numa perspectiva de complementaridade e otimização das potencialidades de cada setor. 
 O SISAN precisa integrar diferentes setores a fim de implementar ações que deem concretude para aquelas duas dimensões citadas no início da lição: erradicar a fome e garantir a alimentação adequada e saudável.
 Para implementação do SISAN, a missão de garantir a alimentação como um direito humano social é preciso, que o Estado com a participação social, desenvolva mecanismos permanentes e articulados na esfera federal, estadual e municipal/distrital para mediante políticas públicas. Viabilizar, por exemplo, a produção de alimentos básicos como arroz, feijão, frutas e hortaliças sem o uso de agrotóxicos, fornecer alimentação escolar de qualidade e adequada aos hábitos alimentares de cada localidade regional, regulamentar a publicidade e propaganda de alimentos não saudáveis, principalmente, voltados para o público infantil, que estimulam o consumo excessivo e provocam doenças como: obesidade, hipertensão e diabetes. E também, publicizar o direito à informação ao que estamos comendo através dos rótulos dos alimentos industrializados e transgênicos. Pois, só assim, poderemos exercer nosso poder de escolha e selecionar melhor os alimentos para o consumo saudável e sustentável.
 Estas ações devem ser monitoradas pela sociedade e organizadas pelos gestores de políticas públicas de diferentes setores como saúde, agricultura, educação, etc. Os municípios também possuem CONSEAs e em conjunto com os conselhos municipais, os conselhos de alimentação escolar e de saúde são 
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espaços importantes para garantir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável.
• Quais as dimensões das violações do direito humano à alimentação são percebidas? Por quê?
• Como você identifica este cenário nas grandes cidades? Dê outros exemplos de violação do DHAA.
• Em relação à segurança alimentar e nutricional como você avalia o papel dos profissionais de saúde frente ao uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil?
• Como isso nos posiciona em termos de garantia de Segurança Alimentar e Nutricional?
• Quais as possibilidades de melhoria deste processo? Como as iniciativas e atividades da ESF podem empoderar as comunidades para refletir e agir positivamente para a busca da garantia da SAN?
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 Para compreender as ações de alimentação e nutrição dentro da Atenção Básica é muito importante conhecer as demandas e principais problemas a serem combatidos. Nesta lição iremos conhecer as ferramentas que permitem diagnosticar a situação alimentar e nutricional da comunidade e identificar as prioridades de cada comunidade.
 Iniciaremos com uma melhor compreensão da transição nutricional ocorrida no Brasil, e observando também o processo de transição demográfica e epidemiológica.
 Posteriormente, passaremos às principais características dos inquéritos nutricionais realizados no Brasil, que nos permite realizar uma comparação e compreender melhor a evolução das características nutricionais no Brasil: Estudo Nacional da Despesa Familiar – (ENDEF), Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) e Pesquisa de Orçamento Familiar (POF). Por meio da interpretação dos dados, vamos identificar as principais diferenças entre os meios urbano e rural, as regiões do país, classes sociais, sexo e faixa etária.
 Após a construção de um mapa com as principais características das regiões e do país, vamos conhecer a ferramenta sugerida pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) para realizar um acompanhamento dessa situação de forma mais individualizada e que permita uma intervenção mais adequada às características de cada local: o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN. Mesmo com todas as dificuldades encontradas para colocar em prática essa ferramenta, é necessário que saibamos o nosso papel no processo de vigilância alimentar e nutricional para permitir o fornecimento de um serviço de qualidade a nossa comunidade.

Lição 2 – Epidemiologia Nutricional

Tente identificar a realidade de seu município dentro do conteúdo trabalhado. Assim, você terá um aproveitamento maior e conseguirá aplicar a teoria na prática. 
Bons estudos!
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Introdução
 Nessa lição vocês terão acesso a dados atuais de perfil nutricional e padrão alimentar da população brasileira, porém, é interessante perceber que apesar de uma prevalência elevada de Segurança Alimentar e Nutricional, encontramos um cenário de contradição relevante. Hoje, os estudos epidemiológicos estão mostrando que vivemos em um cenário de insegurança alimentar e nutricional que revela a diminuição da desnutrição e o aumento da obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, em proporções importantes nas classes populares. Ao lado dessas doenças, também, vemos ressurgir patologias que nunca foram erradicadas, como anemias e algumas doenças infecciosas.

                                             
 Estas questões nos provocam e desafiam enquanto profissionais de saúde, mas deixa claro que a necessidade que todos temos de buscar estratégias interdisciplinares de garantia da segurança alimentar e nutricional.
 O atual cenário epidemiológico e nutricional demanda às políticas públicas (especialmente de promoção da saúde e de segurança alimentar e nutricional) o compromisso de conciliar as duas faces da insegurança alimentar e nutricional - tanto a desnutrição e outras doenças carenciais como a anemia, quanto a obesidade e as suas comorbidades com hipertensão e diabetes. Isso implica na responsabilidade do Estado, e da sociedade como um todo, de fomentar ambientes saudáveis, promovendo a alimentação adequada e saudável e a atividade física -elementos indissociáveis para a manutenção da saúde, e, portanto, de modos de vida saudáveis em todas as fases do curso da vida.
 E agora, como esta percepção pode se integrar efetivamente nas ações cotidianas dos médicos, odontologistas, enfermeiros e demais profissionais das equipes de atenção básica? Claro que com atribuições e competências distintas existem um conjunto de ações que podem ser identificadas no cotidiano desses profissionais para assegurar a promoção da alimentação saudável no SUS.
 A Política Nacional de Alimentação e Nutrição está inserida na Política de Saúde e pactuou diretrizes que orientam as linhas de atenção nutricional no SUS. São elas:

•	 Estímulo a ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos;
•	 Garantia de segurança e qualidade dos alimentos;
•	 Monitoramento da situação alimentar da população brasileira;
•	 Promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis;
•	 Prevenção e controle dos distúrbios e doenças nutricionais.
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Transição Nutricional
 Sabemos que nenhum país é estático. Frente a vários eventos, as mudanças são esperadas até como forma de evolução do nosso estilo de vida. Como exemplos disso, temos o impacto da revolução industrial na urbanização, o efeito do crescimento do uso das tecnologias de informação e comunicação nas relações pessoais, trabalhistas e no estilo de vida das pessoas. A criação de uma simples invenção, por exemplo, o controle remoto, repercutiu na diminuição da realização de tarefas simples como levantar para ligar ou desligar a televisão, e significa um dos exemplos mais utilizados para justificar a redução da atividade física nos dias atuais.

Para saber mais, leia a Política Nacional de Alimentação e Nutrição disponível na biblioteca desse módulo.

É importante também destacar as interfaces que o tema da alimentação e nutrição tem com a Política Nacional de Promoção da Saúde a qual se articula com prioridade com o Programa Saúde na Escola, ambos também disponíveis na sua biblioteca do curso. 

 
No enfoque da Promoção da Saúde, também é importante lembrar a relação da alimentação adequada e saudável com o Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022 também disponível na biblioteca do módulo. 
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 No estudo dessas alterações, vamos falar sobre três transições observadas no Brasil: a demográfica, a epidemiológica e a nutricional.
 A transição demográfica no Brasil relaciona-se com o aumento da expectativa de vida da população, a urbanização e a queda da fecundidade. Entre os anos 50 e o início do século XXI foi possível observar notória diminuição da taxa de natalidade, alterando o perfil da pirâmide etária absoluta. Como parte desse processo observou-se também um aumento de quase 30 anos na esperança de vida ao nascer, o que permite afirmar que temos uma população envelhecida, com quase 10% dos indivíduos tendo mais de 60 anos em 2006. 

                              
        Figura 4. Expectativa de Vida no Brasil. Fonte: IBGE

 Frente a isso, torna-se necessária a adoção de políticas públicas que assegure melhor qualidade de vida para a pessoa idosa. A urbanização observada no país também contempla parte do processo de transição demográfica, e traz como consequência a adoção de estilo de vida diferenciado em comparação com a vida rural.
 Outra alteração do perfil populacional no Brasil na segunda metade do século XX foi a transição epidemiológica, caracterizada principalmente pela diminuição da mortalidade por doenças infecto contagiosas e aumento da mortalidade causada por doenças crônicas. Destaca-se que no Brasil está presente o que chamamos de dupla carga de doenças. As DCNT (doenças crônicas não transmissíveis) passam a representar a maior parte das mortes e doenças no mundo, apresentando como principais fatores de risco a hipertensão, o sobrepeso e a obesidade, as dislipidemias, o tabagismo, a inatividade física e o baixo consumo de frutas, verduras e legumes.
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                                 Figura 5. Transição Epidemiológica no Brasil

 Decorrentes do processo de transição demográfica e epidemiológica outros problemas que necessitam de maior atenção dos formuladores de políticas públicas surgem. O fenômeno observado a partir de então é a transição nutricional, que pode ser considerada uma consequência de todo esse processo, representando uma mudança no perfil alimentar e nutricional da população. Dentro desse contexto, a desnutrição infantil apresenta drástica redução, tendo como causas relacionadas o aumento da escolaridade materna, do poder aquisitivo, da assistência à saúde e do saneamento básico.
 As mudanças das escolhas alimentares representam a peça chave da modificação do perfil alimentar e consistem na alteração no valor calórico ingerido pelo brasileiro, e também no aumento do consumo de alimentos industrializados e diminuição de itens alimentares tidos como base da alimentação brasileira, como frutas, hortaliças e feijão.
 O aumento da prevalência de excesso de peso é observado e passa a configurar grande preocupação como relevante problema de saúde pública. Seu crescimento é observado em ambos os sexos, em todas as faixas etárias, regiões e classes sociais.
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 As modificações ocorridas nos contextos político, econômico e social causaram modificações no perfil da população brasileira. As três transições (demográfica, epidemiológica e nutricional) demandaram um maior foco na formulação de políticas públicas representando diferentes necessidades da população brasileira.

Epidemiologia Nutricional e Inquéritos Populacionais

A transição nutricional, principal assunto a ser estudado nesse módulo, representa o fenômeno da inversão epidemiológica: diminuição das doenças infecciosas e aumento das DCNT. 
Isso representou para o Brasil, assim como, para outros países em desenvolvimento, a diminuição da desnutrição e aumento do excesso de peso, em decorrência da modificação do perfil alimentar, com aumento do consumo de produtos industrializados e diminuição de alimentos in natura (frutas, verduras, legumes e feijão).

Os estudos epidemiológicos em nutrição devem ser entendidos dentro do contexto da epidemiologia nutricional. Vamos entender o que essa ciência chamada epidemiologia se propõe a estudar?
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 Os inquéritos populacionais representam uma das estratégias para a implementação da vigilância alimentar e nutricional no Brasil. Os inquéritos são grandes pesquisas, de preferência periódicas, compostas por indicadores que refletem o estado nutricional da população. 
 Esses indicadores variam entre as pesquisas, mas são compostos por avaliação antropométrica, bioquímica e de consumo. Uma vez que a proposta é que se forneça um panorama completo da situação alimentar e nutricional do país, a amostra deve ser representativa da população sob vigilância e deve fornecer uma informação pontual da situação de saúde, principalmente alimentar e nutricional do grupo avaliado.
 Vamos saber um pouco sobre cada estudo para que seja possível comparar e identificar a evolução da situação alimentar e nutricional no Brasil ao longo dos anos.
ENDEF - Estudo Nacional da Despesa Familiar
 O ENDEF foi o primeiro estudo domiciliar de abrangência nacional realizado no Brasil que apresentou a situação alimentar e nutricional da população. Foi realizado entre os anos de 1974 e 1975 pelo IBGE, sendo atualmente considerado um estudo clássico de valor histórico. Teve como objetivo principal coletar dados relevantes sobre orçamentos familiares (rendimentos e despesas), com foco na obtenção de informações sobre consumo alimentar.
 Com uma amostragem de 55 mil domicílios e mais de 53 mil famílias, sete regiões foram pesquisadas, resultando em amostra representativa para todos os Estados da Federação. Em virtude de dificuldade de acesso, as áreas rurais das macrorregiões Norte e Centro-Oeste não foram visitadas. Para a avaliação do consumo alimentar foi utilizada a metodologia de pesagem direta de alimentos por sete dias consecutivos, além de informações sobre alimentos consumidos fora de casa e as aquisições alimentares não-monetárias. Para o diagnóstico do estado nutricional, foi realizada avaliação antropométrica, com coleta de peso, altura e circunferência do braço esquerdo.

A Epidemiologia é uma ciência que estuda quantitativamente a distribuição dos fenômenos de saúde/doença e seus fatores condicionantes e determinantes nas populações humanas. 
Essa ciência permite ainda a avaliação da eficácia das intervenções realizadas no âmbito da saúde pública. De forma mais simples para o nosso contexto, a epidemiologia é a ciência que estuda a relação entre as doenças e seus determinantes. 
Quando esses determinantes são as escolhas alimentares, chamamos essa ciência de Epidemiologia Nutricional, cujo objetivo principal é fornecer evidências científicas para o conhecimento do papel da nutrição nas causas e na prevenção das doenças, para a promoção da saúde.
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 Uma das contribuições do ENDEF foi a publicação de uma Tabela de Composição de Alimentos identificando características dos alimentos consumidos pelos brasileiros naquele momento.
 Como resultado da análise do consumo alimentar, o estudo mostrou que o grande problema alimentar brasileiro era a restrição energética da dieta, e não a restrição proteica. A inadequação calórica começava a ser corrigida a partir da faixa de renda superior a um salário mínimo. Foi encontrada maior prevalência de desnutrição em crianças menores de 5 anos nas regiões Nordeste e Norte, apresentando relação com a renda familiar. A prevalência de crianças desnutridas, considerando as diversas formas de desnutrição, foi maior nas famílias cuja alimentação era deficiente em calorias e proteínas.

Pesquisas de Orçamento Familiar - POF
 As POFs são inquéritos domiciliares periódicos que tem como objetivo mensurar as estruturas de consumo, dos gastos e dos rendimentos das famílias brasileiras. A partir do gasto com alimentação, obtêm-se informações sobre a disponibilidade de alimentos e assim, torna-se possível inferir, indiretamente, sobre o consumo alimentar no domicílio. Juntamente com esses dados, são coletados dados antropométricos, possibilitando um acompanhamento do perfil nutricional da população. Por ser um estudo de abrangência nacional, apresenta amostragem representativa da população, com período de obtenção de dados de 12 meses. Foram realizadas pelo IBGE cinco edições até o momento:

•	 1ª edição: 1986-1987
•	 2ª edição: 1995-1996
•	 3ª edição: 2002-2003
•	 4ª edição: 2008-2009
•	 5ª edição: 2012-2013

A partir da 4ª edição, além da avaliação por meio da disponibilidade de alimentos, foi coletado registro detalhado da alimentação por dois dias em 25% dos indivíduos avaliados com mais de 10 anos de idade (aproximadamente 35 mil pessoas). 
Dessa forma, apesar de apresentar uma metodologia menos específica que a utilizada no ENDEF, a POF fornece informações valiosas sobre o consumo alimentar do brasileiro, permitindo uma comparação com dados da mais completa pesquisa sobre consumo realizada no Brasil em 1975, e mostrando a evolução dos hábitos alimentares da população.
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Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição - PNSN
 A PNSN foi realizada em 1989 pelo Ministério da Saúde, por meio do já extinto INAN (Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição), em colaboração com o IPEA (Instituto de Planejamento Econômico e Social) e o IBGE. Teve como objetivo descrever o estado nutricional da população brasileira, além de caracterizar as condições de saúde e estrutura socioeconômica nos domicílios. Não apresentou análise de consumo alimentar.
 Dessa forma, foram coletados peso e altura e realizada entrevista com mais de 63 mil pessoas. Sua amostra teve representatividade para as áreas urbanas e rurais. Como resultado, a PNSN mostrou aumento da prevalência de excesso de peso e redução do baixo peso quando comparada com os dados do ENDEF. O excesso de peso foi mais prevalente nas mulheres, mas com crescimento superior nos indivíduos do sexo masculino. Nas crianças e adolescentes foi notada importante redução da desnutrição infantil, sendo menos observada na região Nordeste. Esses resultados já demonstram como ocorreu a transição nutricional no país, permitindo um acompanhamento da evolução nutricional do brasileiro desde 1975 até o início da década de 90.
 Por meio da comparação entre as pesquisas citadas é possível visualizar a transição nutricional no Brasil. Assim, consegue-se identificar em que regiões esse processo ocorreu de forma mais acelerada, em que faixa etária e gênero surgiu primeiro, e alguns fatores determinantes, por meio de dados de consumo coletados no ENDEF e nas POFs.
 Com relação ao perfil nutricional da população, os resultados das pesquisas mostram claramente a redução dos extremos de subnutrição e o aumento do excesso de peso em todas as faixas etárias, rendas, classes socioeconômicas e sexos.
 Já as alterações do perfil alimentar da população foram avaliadas no ENDEF e nas POFs. Após comparar com dados antropométricos, é possível relacionar o aumento do sobrepeso e da obesidade em nível populacional no Brasil com a adoção de certos hábitos.
 A redução do nível de atividade física se apresenta como um dos responsáveis por esse processo, basicamente em virtude de determinadas facilidades tecnológicas do mundo atual. A substituição de escadas por elevadores, o uso de automóveis em vez de bicicletas ou caminhadas, o menor tempo disponível para a prática de um esporte são exemplos de atitudes que reduzem o gasto energético. Isso leva a necessidade de políticas públicas que promovam a atividade física adaptada ao contexto de vida da população.
 Entretanto as mudanças no padrão alimentar da população brasileira tem sua parcela de culpa igual ou até superior às do gasto de energia. Sabe-se que a fome, apesar da prevalência cada vez menor de subnutrição, ainda está presente em algumas regiões basicamente pela má-distribuição de alimentos, uma vez que a produção de alimentos interna do país é suficiente para alimentar todos os brasileiros. Mas as principais alterações relacionadas ao aumento do excesso de peso estão relacionadas às escolhas alimentares.
 O acesso mais facilitado a alimentos muito calóricos pela população mais carente é um dos fatores responsáveis por essa mudança no padrão alimentar. 



Curso de Especialização - Saúde da Família
Módulo 9 - Nutrição Saudável

32

Observando o custo de alimentos mais energéticos como açúcar, cereais refinados, gorduras, sucos industrializados e comparando com o preço de frutas, verduras, legumes e cereais integrais, o primeiro grupo de alimentos apresenta custo/benefício melhor, uma vez que seu rendimento é superior e “sustenta” mais.
 Em virtude de mudanças no estilo de vida como a saída da mulher para o mercado de trabalho, pouco tempo ficou disponível para cuidar da alimentação. Soma-se a isso o aumento da oferta de produtos prontos no mercado, e está feita a equação que justifica o aumento do consumo de produtos industrializados em países em desenvolvimento, como o Brasil. O principal prejuízo trazido por esse hábito que parece tão prático é a substituição de vitaminas e minerais naturais por conservantes à base de sódio e outras substâncias prejudiciais a saúde.
 A frequência crescente da realização de refeições fora de casa vem para completar esse panorama que resultou do menor tempo dedicado ao preparo, escolha e seleção dos alimentos. Esse hábito faz com que se perca o controle do modo de preparo e da escolha dos ingredientes consumidos, e facilite a adoção do hábito de se alimentar em fast foods e em refeições ricas em gorduras e açúcar simples.
A redução do tamanho das famílias também pode ser citada como um fator relacionado à mudança do padrão alimentar do brasileiro. Como as famílias estão cada vez menores, a quantidade de alimentos comprados acaba sendo menor, mas a distribuição contribui com o aumento da disponibilidade per capita. O acesso a alimentos de procedimentos diferenciados também está nesse contexto. Frente a um alimento embalado em uma porção individual e outra “tamanho família”, qual será mais vantajosa (financeiramente, na maioria das vezes) para o consumidor?
Após a identificação das variáveis relacionadas à mudança do padrão alimentar no Brasil, como foi a evolução desse perfil ao longo dos estudos? Novamente, convidamos vocês a realizar a comparação dos achados dos inquéritos nutricionais que estudaram o consumo alimentar do brasileiro.

Resumindo
 Os inquéritos populacionais permitem observar melhor o fenômeno da transição nutricional, mostrando as modificações no perfil alimentar e nutricional da população brasileira desde 1975, quando a primeira pesquisa de nível populacional foi realizada no Brasil.
 As modificações no estado nutricional do brasileiro mostram a redução da subnutrição e o aumento do excesso de peso em todos os sexos, faixas etárias, regiões e faixas de renda.

Para analisar os dados dos três inquéritos consulte o IBGE (http://www.ibge.gov.br)
Para saber mais, leia o artigo sobre ENDEF e PNSN disponível na sua biblioteca.
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 Já com relação ao perfil alimentar, modificações nos hábitos de consumo do país foram notadas ao longo dos anos. A redução da aquisição de arroz e feijão, e o aumento do consumo de alimentos industrializados, como refeições prontas e refrigerantes apresentam relação com as modificações nutricionais e merecem atenção na formulação de políticas públicas.

                                                
 A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada no ano de 1999, integra os esforços do Estado Brasileiro que por meio de um conjunto de políticas públicas propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. A completar-se dez anos de publicação da PNAN, deu-se início ao processo de atualização e aprimoramento das suas bases e diretrizes, de forma a consolidar-se como uma referência para os novos desafios a serem enfrentados no campo da Alimentação e Nutrição no Sistema Único de Saúde (SUS).
 Em sua nova edição, publicada em 2011, a PNAN apresenta como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Para tanto está organizada em diretrizes que abrangem o escopo da atenção nutricional no SUS com foco na vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral de agravos relacionados à alimentação e nutrição; atividades, essas, integradas às demais ações de saúde nas redes de atenção, tendo a atenção básica como ordenadora das ações.
 As Diretrizes da PNAN são mostradas na figura abaixo:

Lição 3 - Vigilância Alimentar e Nutricional 
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Figura 6. Diretrizes da PNAN. 

 Uma das propostas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) é o monitoramento da situação alimentar e nutricional do Brasil. Para que a isso seja possível, a política sugere o aperfeiçoamento do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) como ferramenta para esse monitoramento constante. Para entender o SISVAN é preciso compreender o conceito de vigilância alimentar e nutricional. 

                                                        

Vigilância Alimentar e Nutricional
 De acordo com a PNAN, a Vigilância Alimentar e Nutricional corresponde à descrição contínua e predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população, assim como de seus fatores determinantes. Deverá ser considerada a partir de um enfoque ampliado que incorpore a vigilância nos serviços 
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de saúde e a integração de informações derivadas de sistemas de informação em saúde, dos inquéritos populacionais, das chamadas nutricionais e da produção científica.
 A vigilância alimentar e nutricional subsidiará o planejamento da atenção nutricional e das ações relacionadas à promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável e à qualidade e regulação dos alimentos, nas esferas de gestão do SUS. Contribuirá, também, com o controle e a participação social e o diagnóstico da segurança alimentar e nutricional no âmbito dos territórios.
 Como visto no capítulo anterior, o diagnóstico nutricional realizado por meio de pesquisas populacionais representa uma ferramenta valiosa para avaliar as modificações no perfil alimentar e nutricional da população. Entretanto, em virtude de sua grande dimensão, pesquisas desse porte não podem ser realizadas anualmente pelo custo apresentado, e necessidade de apresentar amostra populacional. Dessa forma, fornecem um panorama geral da alimentação e nutrição no país.
 Para possibilitar um acompanhamento mais próximo dos usuários do SUS, as ações de vigilância alimentar e nutricional devem ser incorporadas às rotinas de atendimento na rede básica de saúde. 

 Cabe destacar que deve ser dado destaque à vigilância alimentar e nutricional de povos e comunidades tradicionais e de grupos populacionais em condições de vulnerabilidade e iniquidade.
 Como estratégia para a realização da vigilância alimentar e nutricional, o sistema informatizado do SISVAN representa uma das ferramentas para atingir um monitoramento completo, mais focado no acompanhamento individual dos usuários do SUS. Os inquéritos populacionais, as chamadas nutricionais, o acesso à produção científica e o cruzamento de indicadores de saúde e nutrição complementam a necessidade de atingir o objetivo de compreender todo o processo da vigilância no Brasil.

Assim, são objetivos do SISVAN:
•	 Monitorar o padrão alimentar e o estado nutricional dos indivíduos atendidos pelo SUS, em todas as fases do curso da vida. 
•	 Apoiar os profissionais de saúde no diagnóstico local e oportuno dos agravos alimentares e nutricionais e no levantamento de marcadores de consumo alimentar que possam identificar fatores de risco ou proteção, tais como o aleitamento materno e a introdução da alimentação complementar.
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 Por meio dos relatórios gerados pelo sistema informatizado (SISVAN), é possível identificar por região, ciclo da vida e faixa etária a situação alimentar e nutricional dos usuários do SUS. Apesar das dificuldades de implantação do SISVAN, a adoção dessa estratégia por todos os profissionais representa a melhor forma de monitorar continuamente o perfil alimentar e nutricional da população atendida na atenção básica.

Para saber como utilizar o SISVAN, acesse as publicações do Ministério da Saúde e entenda melhor a utilização dos indicadores de vigilância alimentar e nutricional utilizados no Brasil.
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Introdução
 Em módulos anteriores do curso você já teve oportunidade de discutir alguns aspetos da nutrição de mulheres. Nessa lição discutiremos um pouco mais sobre as recomendações nutricionais para gestantes buscando importantes informações para serem aplicadas à realidade do profissional da atenção básica. 

Lição 4 – Recomendações Nutricionais para Gestantes 

Convidamos você a consultar os dados relativos à sua região. Identifique nas pesquisas citadas a evolução da situação alimentar e nutricional de sua região, e quais medidas foram tomadas para evitar o aumento da prevalência de extremos como o excesso de peso e a subnutrição. Na ausência de ações preventivas, faça propostas de acordo com a realidade de sua região. Reflita sobre as dificuldades de seu município para implantar tais medidas e proponha alternativas para facilitar a implementação de políticas preventivas dos desequilíbrios nutricionais identificados.
Faça uma série histórica do seu município, utilizando para isso, dados do serviço. Verifique nos módulo gerador de relatórios do SISVAN WEB se há informações cadastradas no sistema relativo a sua unidade (http://nutricao.saude. gov.br/sisvan/relatorios_publicos). Observe se as ações de vigilância alimentar estão contextualizadas somente para os beneficiários do Programa Bolsa Família ou se é aplicado a todos os usuários da atenção básica.
Contextualize o seu papel enquanto profissional da saúde na adoção de ações de vigilância alimentar e nutricional dentro de sua UBS.
Bom trabalho e Boa Reflexão!
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 A gestação é um dos acontecimentos mais importantes para a vida de uma mulher, sendo importante o acompanhamento dela em vários aspectos tanto fisiológicos como psicológicos.
 A alimentação durante esse período deve ter grande atenção para garantir a saúde e a tranquilidade da mulher. Assim, a equipe de saúde deve estar integrada e os diferentes profissionais devem ser capazes de conhecer os diferentes aspectos de todas as áreas para prestar uma assistência integral à gestante, já que a mesma passa por intensas modificações metabólicas.
 Essas modificações acontecem durante todo o período gestacional, que é dividido com trimestres. No primeiro, as modificações hormonais podem gerar enjoos e vômitos que, muitas vezes, submetem à privação alimentar, entretanto sem prejuízos ao feto. No segundo e terceiro trimestres, o ganho de peso começa a ser efetivo e, se excessivo, pode comprometer a saúde tanto da mãe quanto do feto já que, o acúmulo excessivo de gordura durante a gestação pode gerar complicações clínicas como diabetes e hipertensão, além de conferir maiores riscos durante o parto.
Recomendações Nutricionais para Gestantes

                                                 

 A equipe de saúde deve estar atenta ao Estado Nutricional materno e acompanhar o ganho de peso ao longo da gestação que deve ser em torno de 11 a 16 kg para mulheres eutróficas, 12 a 18 kg para gestantes com baixo peso; e entre 6 e 7 kg para mulheres com sobrepeso e/ou obesas. Os valores de ganho de peso, de acordo com o Estado Nutricional inicial são apresentados na tabela 1.

O Estado Nutricional da gestante deve ser avaliado por nutricionista!
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Tabela 1 – Ganho de peso (Kg) recomendado durante a gestação, segundo o estado nutricional inicial da mulher.

               

 O gasto energético de uma gestação completa, considerando-se uma gestação de 40 semanas, varia de acordo com as características nutricionais de cada mulher. Entretanto, as recomendações de ingestão de alimentos são comuns a todas as gestantes e devem levar em consideração os sintomas frequentes como náuseas e vômitos, durante o primeiro trimestre, e o aumento de apetite, a partir do segundo trimestre. Assim, o profissional de saúde deve atentar as gestantes para algumas recomendações importantes:

Para gestantes gemelares, o ganho de peso (kg) total deve estar na faixa de 18 a 20kg (Roselló-Soberón et al, 2005).

A gestante deve:
•	 Fazer refeições pequenas e mais frequentes (de seis a oito refeições ao dia);
•	 Dar preferência a alimentos leves com baixas quantidades de gorduras, sal e açúcares;
•	 Evitar alimentos industrializados;
•	 Consumir três porções diárias de frutas e hortaliças;
•	 Comer devagar, mastigando bem os alimentos;
•	 Ingerir, pelo menos, 2L de água ao dia;
•	 Aumentar a ingestão de fibras (cascas, bagaços, sementes de frutas e verduras cruas, frutas secas, cereais integrais);
•	 Reduzir o consumo de sal (na preparação dos alimentos, em enlatados, salame, azeitona, queijo parmesão). Sal em exagero aumenta a retenção de líquidos no organismo, provocando inchaço e pressão alta.
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 Além dessas recomendações, deve-se também alertar as gestantes quanto à ingestão de alguns micronutrientes, importantes durante o período gestacional. Entre eles estão:
a) Ferro: Importante micronutriente durante todo o período gestacional sendo que, no último trimestre há um maior requerimento de ferro pela gestante. A OMS recomenda que todas as gestantes recebam um suplemento deste nutriente durante o último período gestacional como medida profilática. Entretanto, a ingestão de alimentos ricos em ferro, pode ajudar na prevenção de uma possível anemia. Assim, a orientação alimentar deve priorizar a ingestão de ferro heme (presente em carnes e vísceras) e melhorar biodisponibilidade de ferro não heme (presente em leguminosas, hortaliças verdes-escuras, ovos) com a ingestão de sucos ou alimentos ricos em vitamina C;
b) Vitamina C: Por ter sua concentração plasmática diminuída durante a gravidez, recomenda-se a ingestão diária de alimentos-fonte de vitamina C, que facilmente proporcionam a ingestão recomendada, sem necessidade de suplementação. Entre os alimentos fonte desse vitamina estão: acerola, kiwi, laranja, limão, morango, maracujá, goiaba, entre outros.
c) Vitamina D: Essencial para a saúde da gestante e do bebê, ela pode ser fa- cilmente obtida por meio da exposição regular a raios solares (entre 6h e 8h, pela manhã e 16h e 18h, durante a tarde) e também pela ingestão de alimentos como atum, sardinha, gema de ovo, óleo de peixe e fígado.

 Algumas sugestões podem ser dadas às gestantes para aliviar os sintomas comuns na gravidez como náuseas e vômitos, pirose e constipação intestinal (Tabela 2).
Tabela. 2 – Sintomas comuns à gravidez e sugestão de alimentação.
                       Sintomas                                                  Recomendações

Náuseas e vômitos

Refeições pequenas e frequentes; Consumo 

de gengibre ou biscoitos e bolos que o 

contenham;

Consumir um biscoito do tipo cream cracker 
antes de levantar, durante a manhã;

Consumir alimentos com baixo teor de gordura e 

abrandados (tipo purês);

Pirose (azia)
Comer devagar e mastigar bem os alimentos;

Evitar estresse durante a alimentação.

Constipação intestinal

Ingerir líquidos;

Aumentar o consumo de hortaliças cruas e 

cozidas, pães com fibras frutas secas.
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 Entretanto, a atenção à alimentação não deve ser dada somente durante o período gestacional. O período pós-parto também requer atenção da equipe de saúde e, a alimentação adequada contribui não só para saúde materna, mas também, para com a qualidade do leite a ser fornecido ao bebê.

Atenção à nutriz
 No período pós-parto, a mulher apresenta uma maior necessidade de nutrientes para garantir que seus depósitos não sejam utilizados em benefício do leite materno. Assim, o aumento energético deve ser acompanhado de uma alimentação equilibrada, fracionada em seis refeições diárias para que haja regularidade na concentração energética nas diferentes refeições diárias e proporcione um melhor aproveitamento nutricional nesse intenso processo metabólico.

                                         D e s s a forma, algumas recomendações devem ser dadas às mães, durante a amamentação:
•	 Ingestão diária de 2 litros de água;
•	 A ingestão de álcool não é recomendada, pois modifica o odor do leite materno, o que pode levar à recusa da criança e também um menor poder de sucção;
•	 Consumo de peixe três vezes na semana para garantir os níveis de ácido graxo ômega-3 adequados no leite materno;
•	 Evitar alimentos como chocolate, café, refrigerantes, pois podem causar cólicas no bebê;
•	 Consumir alimentos ricos em Vitamina A.

Importante destacar a importância do nutricionista para calcular as necessidades energéticas de cada nutriz.
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Resumindo
 A alimentação e nutrição é fator extremamente importante para a saúde do indivíduo em todas as fases da vida. Entretanto, durante a gestação e amamentação esta merece cuidados diferenciados e particularizados, já que exerce um efeito protetor contra patologias tanto para a mãe quanto para o feto. Assim, a partir das informações obtidas neste capítulo o profissional será capaz de atuar junto à equipe de saúde de forma mais integrada e, também proporcionará um atendimento mais integralizado às mães que procuram o atendimento de saúde.

Consulte o Documento do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Pré-natal e puerpério: atenção qualificada e humanizada, disponível na sua biblioteca.

Situação Problema
Francisca, moradora da rua X, espera seu primeiro filho e está muito feliz. Ela está indo às consultas de pré-natal e quer se preparar da melhor maneira possível para a chegada de seu bebê. Entretanto, como qualquer mãe de primeira viagem, ela tem algumas dúvidas quanto à sua gravidez e quanto à alimentação amamentação de seu filho, quando ele nascer e nos meses posteriores, quando não puder mais amamentá-lo.
1) Francisca está com 12 semanas de gestação e sente muitos enjoos. Recentemente ela procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima a sua residência para pedir ajuda a fim de melhorar os sintomas, pois ela acredita que deve melhorar sua alimentação, que atualmente se restringe a um pão francês e leite com café durante a manhã, arroz, tomate e alface no almoço, e biscoitos ou bolos durante a noite.
A partir da leitura da apostila, e dos textos referentes ao tema, disponibilizados em nossa biblioteca, quais as dicas que você, como profissional de saúde, daria à Francisca em relação à alimentação e nutrição para que ela melhore sua alimentação? E em relação aos sintomas de enjoos o que Francisca pode fazer para amenizá-los?
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Introdução
 A alimentação e nutrição adequadas são direitos humanos fundamentais e requisitos essenciais para o crescimento e desenvolvimento de todas as crianças. A alimentação infantil desde o nascimento tem repercussão por toda a vida do indivíduo assim, uma alimentação adequada é fator determinante de saúde.
 O aleitamento é importante componente da alimentação saudável. O leite materno, sozinho é responsável por nutrir adequadamente a criança durante seus primeiros seis meses de vida. Mas, a partir desse período, torna-se necessária a complementação dessa alimentação por meio da introdução de alimentos, a fim de se evitar a desnutrição e o sobrepeso.
 Assim, promover a alimentação saudável para crianças é fator essencial para assegurar a segurança alimentar da população e, os profissionais de saúde, junto ao governo e sociedade civil, têm um papel importante nesse contexto.

Aleitamento Materno 

                                                     
 Os benefícios do aleitamento materno são muitos. Amamentar exclusivamente por 6 meses protege a criança contra doenças infecciosas, alergias alimentares, aumenta as defesas imunológicas e fornece a quantidade adequada de nutrientes ao bebê. Além disso, crianças amamentadas tendem a ganhar menos peso e geralmente são mais magras que as crianças alimentadas com fórmula infantil durante a segunda metade da infância.

Lição 5 - Recomendações nutricionais para Crianças, Escolares e Adolescentes
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 Quando a amamentação não acontece, podem surgir alguns problemas na saúde da criança, entre eles: diabetes, pneumonia, alergias, entre outros.
 A introdução precoce de alimentos complementares aumenta a morbimortalidade infantil devido à menor ingestão dos fatores de proteção existentes no leite materno. Assim, uma menor duração da amamentação exclusiva não protege o crescimento da criança tão bem quanto a amamentação exclusiva por 6 meses, além de prejudicar seu crescimento.
 Além disso, a introdução precoce dos alimentos pode ocasionar diminuição da duração do aleitamento materno e, também interferir na absorção de nutrientes importantes existentes no leite materno, além de reduzir a eficácia da lactação.
 Diante de todos esses benefícios, incentivar o aleitamento materno exclusivo bem como orientar as mães como proceder a introdução de alimentos complementares, é papel fundamental dos profissionais de saúde. Assim, como o objetivo de orientar profissionais de saúde a trabalhar de forma adequada, o Ministério da Saúde publicou o “Guia alimentar para menores de dois anos”  que traz recomendações sobre alimentação saudável de crianças menores de dois anos, incluindo orientações sobre o aleitamento materno e alimentação complementar.

                                             

 Entre as instruções presentes no documento, estão:
•	 Nos primeiros dias pós-parto, o leite produzido é denominado colostro. O colostro é um líquido amarelado e opaco, secretado pela glândula mamária no final da gravidez e nos primeiros dias após o parto. Ele é produzido em pequenas quantidades e é ideal nos primeiros dias de vida devido ao seu alto teor de proteínas;
•	 O leite materno contém todas as substâncias que o bebê necessita até o sexto mês de vida, inclusive água. Assim, fornecer chás e água é desnecessário e pode prejudicar a sucção do bebê. 
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 Além disso, o Ministério da Saúde recomenda aos profissionais de saúde orientarem as mães a:
•	 Ingerir, no mínimo, um litro de água por dia e evitar a ingestão de líquidos com calorias em excesso como refrigerantes e refrescos;
•	 Estimular a pega correta, já que quando errada, a mesma prejudica o esvaziamento total da mama, impedindo que o bebê mame o leite posterior (leite do final da mamada) que é rico em gordura, interferindo na saciedade e encurtando os intervalos entre as mamadas. Assim, algumas mães podem pensar que seu leite é insuficiente e fraco.
•	 Esvaziar as mamas de forma adequada, para que elas não fiquem ingurgitadas, o que gera diminuição da produção de leite;
•	 Ao amamentar, a mãe deve escolher uma posição confortável, podendo apoiar as costas em uma cadeira confortável, rede ou sofá e o bebê deve estar com o corpo bem próximo ao da mãe, todo voltado para ela. O uso de almofadas ou travesseiros pode ser útil. Além disso, a mãe não deve sentir dor, pois caso isso ocorra é sinal de que a pega está errada.
•	 Mães que precisam se ausentar em certos períodos, seja a trabalho ou a lazer, devem realizar a ordenha do leite armazenando o mesmo em frascos de vidro com tampa plástica de rosca, lavados e fervidos. Os mesmos podem ser estocados por 12 horas no congelador ou freezer por, no máximo, 15 dias e, para descongelar o leite, deve-se aquecer o mesmo em banho maria.

Para auxiliar a mãe durante este período tão importante tanto para ela, quanto para o bebê, os profissionais de saúde devem atentar para técnicas corretas de amamentação, que podem diminuir o desmame precoce.

Orientações de posições corretas para amamentar são dadas pelo Ministério da Saúde, no documento Dez passos para uma alimentação saudável - Guia alimentar para crianças menores de dois anos: um guia para o profissional da saúde na atenção básica, disponível no site www.saude.gov.br
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Legislação sobre amamentação
 Da mesma maneira que toda criança tem o direito ao aleitamento materno, as mães também têm o direito de amamentar seus bebês garantidos por lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o poder público, as instituições e os empregadores devem oferecer condições adequadas ao aleitamento materno para todas as mulheres. Isso significa que as mulheres que trabalham fora têm direito a amamentar seus filhos mesmo nas horas que estão trabalhando.
 A lei brasileira sempre garantiu que toda mulher tivesse direito a 120 dias de licença-maternidade a partir do oitavo mês de gestação, sem prejuízo do salário. Recentemente, foi aprovada uma nova lei que estendeu a licença maternidade para 180 dias. A nova regra já está valendo para as servidoras públicas e em breve deve sair a aprovação da Lei que garante o benefício também para trabalhadoras de empresas privadas.

Algumas recomendações importantes sobre amamentação
•	 Para que a amamentação seja bem sucedida e traga benefícios ao bebê e à mãe algumas recomendações devem ser dadas:
•	 Nas primeiras 24h após o parto, a mãe deve amamentar de 8 a 12 vezes, oferecendo o peito sempre que a criança apresentar sinais de fome;
•	 Não oferecer às crianças complementos como água, açúcares, chás, fórmulas e outros líquidos durante os seis meses de alimentação exclusiva;
•	 A mãe tem o direito, garantido por lei, de amamentar o filho até que complete 6 meses de vida

CLT - Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho .
Art. 396 - Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um.
Parágrafo único - Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a critério da   autoridade competente.
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Como fazer para trabalhar e amamentar?
 Durante a licença-maternidade a criança deve ser alimentada exclusivamente pelo leite materno, sem qualquer outro líquido. Depois desse período, o profissional de saúde deve aconselhar a mãe a levar o bebê consigo no trabalho, para continuar a amamentação. Se não for possível, a mãe pode pedir para alguém levar o bebê para seu trabalho ou, se a mesma trabalhar perto de casa, aproveite a “pausa amamentação”, prevista em lei para ir amamentar.
 Entretanto, caso essas medidas não sejam possíveis, a mãe pode:

1. Uma ou duas semanas antes de voltar ao trabalho, começar a tirar o seu leite e a guardá-lo para fazer um estoque;
2. Amamentar antes de sair de casa para o trabalho e imediatamente após regressar;
3. Amamentar durante a noite;
4. No trabalho, se possível, retirar o leite, tantas vezes quanto o bebê mamaria se estivesse com a mãe;
5. Nos dias de folga, oferecer o peito à vontade;
6. Na ausência da mãe, o leite estocado deve ser dado em xícara ou copinho;
7. Evitar mamadeiras e chupetas.

 Quase todas as mulheres podem e devem amamentar, entretanto existem condições relacionadas à criança e à mãe que podem restringir a prática do aleitamento. No módulo de saúde da mulher já foram pontuadas algumas condições excepcionais que impedem a amamentação. Relembrando...
Entre os impedimentos da criança estão:

•	 Galactosemia: erro inato do metabolismo humano que não permite a presença de lactose na dieta. Alternativa: leite de vaca isento de lactose ou leite de soja;
•	 Fenilcetonúria: crianças com essa patologia precisam receber alimentos com baixa concentração de fenilalanina. Assim, o monitoramento dos níveis sanguíneos de fenilalanina deve ser feito regularmente para autorizar ou não o aleitamento materno.

A nutriz não deve tomar medicamentos sem orientação médica, pois alguns medicamentos podem afetar a composição do leite. Assim, é importante que todos os profissionais de saúde conheçam as contraindicações dos fármacos à amamentação.
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Em relação à mãe...
 O uso de fármacos, drogas, álcool e o tabagismo, devem ser monitorados e até mesmo evitados para que a amamentação não seja prejudicada. Além disso, também existem recomendações para mães portadoras de algumas patologias específicas:

HIV 
Mães com HIV devem receber aconselhamento sobre os riscos e benefícios das várias opções alimentares e orientação específica para a escolha da opção que melhor responda a sua situação. 
No Brasil, medidas para prevenir a contaminação das crianças por meio do aleitamento materno estão presentes em lei específica, que recomenda que as mães HIV positivo não amamentem, contraindicando a amamentação cruzada e propondo como alternativas a fórmula infantil ou o leite humano pasteurizado, inclusive da própria mãe.
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Alimentação de substituição
 Uma mãe, ao adotar fórmulas alternativas de alimentação, em substituição ao aleitamento materno, deve buscar os profissionais de saúde para orientação quanto a melhor forma de se alimentar o bebê.
 Assim, o profissional de saúde, ao orientar a mãe deve levar em consideração a realidade em que ela vive sempre buscando cumprir a legislação brasileira referente à comercialização de alimentos infantis. Respeitar a legislação de proteção do aleitamento materno, quando se trata do uso de alimentos de substituição, implica em: 

•	 adquirir os produtos através de canais regulares de compra ou por meio dos programas autorizados pelo governo; 

Vamos voltar a refletir?
Você se lembra da Francisca? Então, passaram-se alguns meses e ela teve seu filho. Com três semanas de vida, o bebê está em aleitamento exclusivo, mas segundo Francisca ele chora muito, sente muitas cólicas, e ela acha que seu leite pode ser insuficiente e está pensando em comprar fórmulas comerciais para complementar a alimentação de seu filho.
Durante a gravidez, Francisca conseguiu mudar seus hábitos alimentares, e seguiu à risca as dicas de alimentação dadas pelo profissional de saúde, pois se preocupava com a saúde de seu bebê. Entretanto, após o nascimento de seu filho, imaginando que sua alimentação não mais influenciaria a saúde da criança, ela retomou os velhos hábitos alimentares e, passou a consumir mais refrigerantes, frituras e café.
Além disso, outra questão que assusta Francisca é a volta ao trabalho, pois ela teme que, após 4 meses de licença maternidade não possa mais amamentar seu bebê e por isso, acha melhor já acostumar a criança com a mamadeira para que, quando ela tiver de ir trabalhar a criança já esteja acostumada com as fórmulas artificiais e com o bico da mamadeira.
E agora, o que Francisca pode fazer para melhorar as cólicas de seu bebê? E em relação à necessidade de complementação da alimentação da criança, Francisca deve comprar fórmulas artificiais?
E quando voltar a trabalhar, o que ela poderá fazer para continuar amamentando seu filho? O que você, como profissional de saúde diria a Francisca?
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•	 nos casos de distribuição gratuita às mães, deve-se garantir o fornecimento em quantidade suficiente e pelo tempo que a criança necessitar para crescer e se desenvolver de forma adequada além de orientar de maneira individualizada o preparo e uso dos produtos utilizados.

Instrumentos de proteção à alimentação infantil
 Com o objetivo de proteger a alimentação infantil, bem como incentivar a prática do aleitamento materno pela população brasileira, o governo federal lançou mão de uma série de leis e regulamentações para proteger tanto às mães, quanto às crianças da rede comercial. Algumas normas estão resumidas abaixo:

Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância e de Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBcal) 
 A NBcal foi um instrumento elaborado com o objetivo de proteger mães e filhos contra estratégias de marketing da indústria de alimentos e de bicos, chupetas e mamadeiras.
 Baseada no Código de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1981, ela teve uma primeira versão publicada em 1988 e, foi revisada e aprimorada nos anos de 1992, 2001 e 2002 para em 2006, tornar-se lei nacional, composta por três documentos: Portaria do Ministério da Saúde n° 2.051/2001, RDC n° 221/2002 e RDC n° 222/2002, ambas  Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Portaria n° 2.051/2001:

Regulamenta as formas de promoção 

comercial dos produtos que competem 

com a amamentação quanto aos 

aspectos relativos à produção de 

material educativo e técnico-científico 
sobre alimentação infantil, à atuação 

dos fabricantes junto aos serviços, 

profissionais de saúde e suas entidades de 
classe;

RDC n° 221/2002:

Versa sobre a promoção e comercialização 

de bicos, chupetas, mamadeiras e 

protetores de mamilo;

RDC n° 222/2002:

Trata dos aspectos relativos à promoção 

e comercialização dos alimentos para 

lactentes e crianças de primeira infância.

 Assim, a Lei Federal 11.265 de 03/01/2006 - Regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos. 
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 A NBcal tem como objetivo contribuir para a adequada nutrição de lactentes e de crianças de primeira infância por meio da regulamentação da promoção comercial e das orientações do uso apropriado de alimentos para crianças e lactentes; da proteção e do incentivo ao aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses de vida; e proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até os dois anos de idade. 
 Ela se aplica à promoção comercial e às orientações de uso dos seguintes produtos fabricados no Brasil ou importados: 

•	 fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento para lactentes; fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância; 
•	 leites fluídos, leites em pó, leites modificados e os similares de origem vegetal; 
•	 alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados para lactentes e ou crianças de primeira infância, bem como outros alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou de outra forma apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e de crianças de primeira infância; 
•	 fórmula de nutrientes apresentada e ou indicada para recém-nascido de alto risco; mamadeiras, bicos e chupetas.

 Dessa forma, é importante que os profissionais de saúde conheçam todos os conteúdos da NBCAL e atuem como um monitor contínuo desta legislação.

Em seu município, há alguma desobediência as normas da NBcal? Quais?
Você acha que medidas de regulação são importantes para promoção da alimentação saudável? Comente.
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Alimentação complementar
 Uma alimentação complementar adequada deve conter alimentos ricos em energia e micronutrientes, deve ser isenta de contaminação, sem muito sal ou condimentos, de fácil consumo e boa aceitação pela criança, em quantidades apropriadas, fácil de preparar a partir de alimentos da família.
 Assim, deve-se ter cuidado ao escolher os alimentos a serem ofertados à criança que pode ser alimentada com os alimentos disponíveis para a família, desde que as preparações respeitem às necessidades energéticas requeridas pela criança. A partir do oitavo mês, os alimentos devem ser variados e as refeições devem conter cereais, tubérculos, alimentos de origem animal e vegetal e gorduras, pois somente uma dieta variada poderá assegurar o suprimento de micro e macronutrientes e favorecer a formação de bons hábitos alimentares.
 As crianças (e depois, como adultos) tendem a preferir os alimentos da maneira como eles foram apresentados inicialmente. Por isso, é recomendável que se ofereça inicialmente à criança alimentos com baixos teores de açúcar e de sal. Além disso, deve-se evitar também dar bebidas açucaradas (refrigerantes e outras), pois elas diminuem o apetite da criança para alimentos mais nutritivos e podem causar fezes amolecidas.
 Ao iniciar a introdução de alimentos, recomenda-se introduzi-los de forma gradual, um de cada vez, a cada 3 a 7 dias. É comum que a criança rejeite os novos alimentos, por isso, não se deve interpretar essa atitude como aversão da criança a determinados alimentos. Além disso, deve-se prestar atenção à consistência dos alimentos que, durante as primeiras semanas de alimentação complementar, devem ser semi-sólidos e macios (sob a forma de purê), devendo ser amassados e nunca peneirados ou liquidificados. Sopas e comidas ralas/moles não fornecem calorias suficientes para suprir as necessidades energéticas das crianças pequenas e devem ser desaconselhadas. A consistência da dieta deve ser aumentada gradativamente, respeitando-se as habilidades da criança.

                                        

 A partir dos 8 meses, a criança pode receber os alimentos consumidos pela família, desde que amassados, desfiados, picados ou cortados em pedaços pequenos. Aos 10 meses, a criança já deve estar recebendo alimentos granulosos, caso contrário corre um risco maior de apresentar dificuldades alimentares aos 15 meses. Aos 12 meses, a maioria das crianças pode receber o mesmo tipo de alimento consumido pela família, desde que com densidade energética e consistência adequadas.
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 Deve-se também tomar cuidado com os utensílios utilizados para ofertar esses alimentos que, devem ser oferecidos utilizando-se colher e copo. As mamadeiras devem ser evitadas porque, além de ser uma fonte de contaminação para a criança, prejudicam a dinâmica oral e podem, principalmente durante o estabelecimento da lactação, confundir o bebê (“confusão de bicos”), expondo--o a um risco maior de desmame precoce.

                                                      
 É recomendado também que a alimentação seja ofertada de forma lenta e paciente para que a criança se sacie, pois as refeições devem ser prazerosas. Dar atenção às quantidades e a frequência com que os alimentos são ofertados, também é fator importante na introdução da alimentação complementar. A pequena quantidade de alimentos complementares inicialmente oferecida deve ser gradativamente aumentada com a idade da criança. A quantidade e a frequência dos alimentos oferecidos devem basear-se na aceitação da criança, que varia segundo a necessidade individual, a quantidade de leite materno ingerido e a densidade dos alimentos complementares. Deve-se encorajar a criança a comer até ela ficar saciada.
 É importante destacar que as refeições com alimentos complementares não substituem (e sim complementam) a amamentação. A frequência das mamadas ao seio pode ser mantida. Com a introdução da alimentação complementar, a criança naturalmente passará a ingerir menos leite materno. Por isso, deve-se evitar um número excessivo de refeições com alimentos complementares em crianças amamentadas, para não diminuir demasiadamente o volume de leite materno ingerido pela criança.
 Outro fator que deve ter destaque e atenção dos profissionais de saúde ao orientar sobre a alimentação complementar é a higiene dos alimentos, pois a contaminação desses alimentos é uma das principais causas de diarreia nessa faixa etária.
 Entre as medidas sanitárias que devem ser tomadas estão: lavagem de mãos de quem for preparar e oferecer o alimento à criança, e também da criança, com água e sabão após defecação e antes das refeições; manutenção de utensílios e superfícies para a preparação e administração dos alimentos limpos; utilização apenas alimentos que não estejam danificados. Se o alimento complementar for estocado após o preparo, é indispensável que o seu reaquecimento atinja, no mínimo, 70 oC.
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Resumindo
 A alimentação adequada da criança é essencial para o ótimo crescimento e desenvolvimento da criança e, portanto, torna-se um componente essencial para a segurança alimentar e nutricional da população. Como se trata de um direito das crianças e suas mães, cabe ao Estado garanti-lo, seja por meio de orientações ou por leis federais. Aos profissionais de saúde cabe repassar os conhecimentos atuais sobre alimentação infantil adequada, conhecer e respeitar as leis visando promover o crescimento e o desenvolvimento ótimos da criança.
 Assim, com a publicação dos Dez passos para uma alimentação saudável: Guia alimentar para crianças menores de dois anos - Um guia para o profissional de saúde na atenção básica, a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), tem como objetivo incentivar a orientação da alimentação complementar como atividade de rotina nos serviços de saúde, contemplando a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, com a introdução da alimentação complementar em tempo oportuno e de qualidade, respeitando a identidade cultural e alimentar das diversas regiões brasileiras.

Além dessas instruções, o profissional de saúde poderá encontrar, outras informações necessárias para que oriente a população de forma correta sobre a alimentação complementar, no Guia Alimentar para crianças menores de dois anos, do Ministério da Saúde.
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Alimentação e nutrição de escolares e adolescentes 
 A alimentação e nutrição são requisitos básicos para a promoção e proteção da saúde. A promoção da alimentação saudável deve ser estimulada ao longo de todo o curso da vida, pois é essencial para o crescimento e desenvolvimento adequados dos indivíduos.
 A alimentação saudável durante a infância e adolescência promove a saúde, o crescimento e o desenvolvimento adequados além de prevenir problemas de saúde. Como discutimos na seção anterior, a partir dos dois anos de idade, a alimentação da criança torna-se mais parecida com a da família sendo que para ser adequada, ela deve ser segura, variada, culturalmente aceita e adequada em qualidade e quantidade.

Situação Problema
Elaine, irmã de Francisca, também teve filho recentemente. Seu bebê está com 5 meses e meio, e todo esse tempo só recebeu como alimento o leite materno, como recomendado pela equipe da Unidade Básica de Saúde próxima à sua casa.
Entretanto, Elaine sabe que a amamentação exclusiva só deve seguir até o sexto mês de vida da criança e, não sabe como fazer para introduzir novos alimentos na alimentação de seu filho. Além disso, Elaine acha que não deve mais oferecer o leite materno para seu filho, pois teme que a criança não aceite os outros alimentos por estar acostumada com seu leite.
Munida dessas dúvidas, Elaine procurou a equipe de saúde próxima à sua casa para saber mais detalhes sobre como deve introduzir a alimentação complementar e, se deve ou não deixar de amamentar seu filho. 
Você, como profissional de saúde, como faria a orientação para a introdução da alimentação complementar do filho de Elaine? Que aspectos estão envolvidos nestas escolhas? Como a equipe deve se articular para apoiar esta demanda? Quais são as principais dificuldades a enfrentar nesta abordagem?

55



Curso de Especialização - Saúde da Família
Módulo 9 - Nutrição Saudável

Recomendações Nutricionais de Escolares e Pré-escolares

                                         
 Durante a fase pré-escolar, é importante continuar introduzindo na dieta das crianças alimentos variados, pois é nessa fase que são formados grande parte dos hábitos alimentares infantis que levam na bagagem aspectos relacionados à genética, e ao meio ambiente como: tipo de aleitamento recebido nos primeiros seis meses de vida, maneira como foram introduzidos os alimentos complementares durante o primeiro ano de vida, experiências positivas e negativas ao longo da infância, hábitos alimentares da família, condições socioeconômicas, entre outros.
 Ainda nessa fase, é comum ocorrerem queixas dos pais referentes à alimentação das crianças devido à falta de apetite e recusa a certos alimentos. Em relação às crianças em fase escolar (seis a dez anos), a alimentação saudável deve continuar a promover o crescimento e o desenvolvimento físico e intelectual. Como a criança está em fase de socialização mais intensa e se torna mais independente dos pais e da família, é importante assegurar e reforçar a sua responsabilidade na seleção e consumo de alimentos saudáveis.
 Dessa forma, recomendações nutricionais adequadas são extremamente importantes, pois contribuem para o bem estar emocional, social e físico da criança. A orientação adequada dos profissionais de saúde é essencial para orientar os responsáveis em relação à alimentação das crianças. Dessa forma, algumas recomendações devem ser dadas aos pais e filhos, para adoção de uma alimentação saudável nessa fase da vida.

Passos para uma alimentação saudável
1. Aumentar e variar o consumo diário de frutas e hortaliças: incluir hortaliças no almoço e jantar, acrescentar frutas no café da manhã e nos lanches;
2. Incentivar o consumo de feijão: combinação �arroz com feijão� tem excelente qualidade nutricional;
3. Tamanho das porções: evitar grandes porções de alimentos;
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4. Reduzir o consumo de doces e alimentos ricos em açúcares, pois podem contribuir para obesidade e outras doenças como diabetes, além de favorecer o surgimento de cárie dentária;
5. Fazer seis refeições diárias e mastigar bem os alimentos;
6. Reduzir o consumo de sal das preparações: optar por temperos naturais como salsinha, cebolinha, entre outros;
7. Incentivar o consumo de 2 litros de água ao dia, evitando refrigerantes e bebidas açucaradas;
8. Comer em ambiente calmo;
9. Reduzir o consumo de alimentos ricos em gordura, evitar frituras;
10. Montar o prato com alimentos variados em diferentes proporções.

Além disso, é importante que os pais incentivem a prática diária de atividade física por pelo menos, 30 minutos diários, pois a adoção de uma alimentação saudável aliada à prática regular de atividade física é capaz de conferir um efeito protetor à saúde dos indivíduos.
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Alimentação na adolescência
 Na adolescência, fase de transição entre a infância e a idade adulta, e caracterizada por intensas transformações tanto fisiológicas, quanto psicossociais, a promoção da alimentação saudável deve levar em consideração a influência tanto de fatores externos (unidade familiar, círculo familiar, normas e valores sociais, influência da mídia, ambiente e conhecimento), quanto internos (necessidades fisiológicas, características psicológicas, valores e experiências pessoais e preferências alimentares).
 Dessa forma, promover a alimentação adequada do adolescente é considerar suas características e sua individualidade, conciliando o prazer e a aceitação grupal com os princípios da alimentação saudável e prática regular de atividade física.
 A alimentação saudável para esse grupo segue os mesmos princípios da alimentação para a família e para as crianças, incluindo todos os grupos de alimentos e fornecendo os nutrientes adequados ao crescimento e às modificações corporais que ocorrem nesse período.
 As diferenças fisiológicas relativas ao sexo afetam as necessidades de energia e nutrientes e, por isso devem ter atenção redobrada. Além disso, alguns nutrientes merecem atenção especial: em função do aumento da massa óssea, as necessidades de cálcio estão elevadas; já o rápido crescimento muscular e o aumento do volume sanguíneo requerem uma maior quantidade de ferro.

Situação Problema
Próximo à casa de Elaine e Francisca, Maristela mora com seu filho Ricardo, atualmente com 2 anos. A alimentação de Ricardo sempre foi muito saudável, pois sua mãe sempre seguiu os conselhos dos profissionais de saúde em relação à alimentação infantil. Só que agora, após dois anos, Maristela não sabe como deve alimentar seu filho, pois sabe que as necessidades energéticas da criança se modificarão. Ela pensa em aumentar a quantidade de alimentos durante as refeições, e influenciada por colegas de trabalho, com filhos da idade de Ricardo, pensa em dar refrigerantes, achocolatados e salgadinhos, biscoitos recheados e fast foods como cachorro quente, hambúrguer e batata frita, pois acha que esses alimentos são mais “fortes” e podem dar mais energia para seu filho.
Como você já sabe este tipo de alimento causa o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis além de contribuir para hábitos alimentares não saudáveis nas famílias em geral. Além disso, uma alimentação saudável não requer alimentos industrializados e ricos em energia como, erroneamente, algumas campanhas publicitárias argumentam. Como você aconselharia Maristela em relação à alimentação de seu filho?
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 Também é importante que os profissionais de saúde voltem sua atenção a aspectos como o uso de suplementos alimentares e anabolizantes pelos jovens bem como aos transtornos alimentares, práticas cada vez mais comuns entre os indivíduos dessa faixa etária e que são indesejáveis e prejudiciais à saúde.

             
 Nesse contexto de prática de hábitos alimentares saudáveis, não podemos deixar de fazer algumas considerações sobre a publicidade vinculada aos alimentos.

Publicidade de alimentos

                                       
 Por estarem em fases na qual ocorrem intensas mudanças tanto fisiológicas quanto psicológicas e, por estarem sendo formados os hábitos futuros, crianças e adolescentes constantemente são alvos de campanhas publicitárias de alimentos.
 Nos últimos anos, estudiosos e instituições têm voltado seus esforços para regulamentar a publicidade de alimentos não saudáveis no Brasil. Há cerca de nove anos, por meio do Projeto de Lei nº 5.921/01, foi proposto vetar a veiculação de publicidade dirigida à criança, mas foi somente no ano de 2008 o projeto foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados.
 O projeto determina dentre outras coisas a proibição qualquer tipo de publicidade, especialmente as veiculadas por rádio, televisão e internet, de produtos ou serviços dirigidos à criança, no horário entre 7h da manhã e 21h da noite. Abaixo estão listadas as leis e resoluções relacionadas a alimentos no Brasil.
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Resolução RDC n.º 24, de 15 de junho de 2010 - Dispõe sobre a oferta, propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional. A resolução dispõe sobre os critérios para a divulgação de produtos alimentícios. Entre as propostas da resolução estão a veiculação de frases de alertas nas peças publicitárias de alimentos com excesso de gordura, sal, açúcar e gordura; e estabelece quais informações sobre os produtos são consideradas indispensáveis e de que forma devem constar no anúncio de oferta, propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas.
Resolução RDC nº 278, de 22 de setembro de 2005 - Aprova as categorias de Alimentos e Embalagens Dispensados e com Obrigatoriedade de Registro.
Lei nº 10674, de 16 de maio de 2003 - Obriga a que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca.
Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 - Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados.
Resolução RDC nº 222, de 05 de agosto de 2002 - Aprova o Regulamento Técnico para Promoção Comercial de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância.
Resolução RDC nº 2, de 07 de janeiro de 2002 - Aprova o Regulamento Técnico de Substâncias Bioativas e Probióticos Isolados com Alegação de Propriedades Funcional e ou de Saúde.
Resolução - RDC nº 19, de 30 de abril de 1999 - Aprova o Regulamento Técnico de procedimentos para registro de alimento com alegação de propriedades funcionais e ou de saúde em sua rotulagem.
Resolução - RDC nº 18, de 30 de abril de 1999 - Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas para análise e comprovação de propriedades funcionais e ou de saúde alegadas em rotulagem de alimentos.
Resolução - RDC nº 16, de 30 de abril de 1999 - Aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos para registro de Alimentos e ou Novos Ingredientes.
Portaria nº 222, de 24 de março de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico referente a Alimentos para Praticantes de Atividade Física.
Portaria nº 30, de 13 de janeiro de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico referente a Alimentos para Controle de Peso.
Portaria nº 29, de 13 de janeiro de 1998 -Aprova o Regulamento Técnico referente a Alimentos para Fins Especiais.
Decreto-Lei º 986, de 21 de outubro de 1969 - Institui normas básicas sobre alimentos.
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Resumindo
 Crianças e adolescentes têm características diferentes, entretanto, a adoção de uma alimentação saudável deve ser estimulada desde a infância e, os princípios a serem abordados são os mesmos para os dois grupos e devem sempre respeitar as características individuais.
 Além disso, as peças publicitárias veiculadas na mídia devem obedecer à legislação vigente, ultrapassando as divergências de interesses entre governo, empresários e sociedade civil.
 Cabe aos profissionais de saúde conhecer e fazer com que a população conheça a legislação existente para que ações referentes à regulação publicitária sejam cumpridas.

Cabe aos profissionais de saúde conhecer as medidas de regulamentação existentes e propostas para proporcionar à população um melhor atendimento.

Vamos refletir?
A publicidade de alimentos no país tem grande influência no mercado de produtos. Normas e legislações têm sido criadas com o objetivo de regular a publicidade de produtos, principalmente destinados às crianças. Com base no texto dessa lição, e consultando a legislação existente sobre propaganda de alimentos para crianças, vamos refletir:
Com base nas discussões sobre a promoção da alimentação saudável discuta com sua equipe sobre a regulamentação da propaganda de alimentos.

Assista ao vídeo “Criança: a alma do negócio” (disponível no endereço https://w w w . y o u t u b e . c o m /watch?v=KQQrHH4RrNc). Ele mostra a influência atual que a publicidade exerce nas crianças. Você acredita que a publicidade realmente influência a opinião das crianças?
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Introdução
 A alimentação e a nutrição estão entre os requisitos básicos para a promoção e proteção da saúde, pois é por meio delas que se pode atingir o potencial de crescimento e desenvolvimento com qualidade de vida e cidadania.
 Mas promover a saúde não é tarefa tão simples. Para promovê-la, deve- se pensar na resolução de problemas alimentares e nutricionais atuais que demandam reformulações no setor de saúde. Assim, a promoção da alimentação saudável, é uma das principais tarefas para enfrentar problemas alimentares e nutricionais já que, a abordagem integral é capaz de prevenir tanto as doenças causadas por deficiências nutricionais, quanto reforçar a resistência a doenças infecciosas, reduzir a incidência do excesso de peso e de outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como a obesidade, a hipertensão e as doenças coronarianas.
 Há uma relação direta entre nutrição, saúde, bem estar físico e mental. Assim, alimentação deve ser entendida como um direito humano que compreende um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos de acordo com as fases do curso da vida e seus hábitos alimentares regionais individuais. Além disso, ela deve ter um alto valor nutritivo, e respeitar padrões alimentares variados, que tenham início desde a introdução da alimentação complementar, a partir dos 6 meses de vida, até a idade adulta e velhice.
 Uma alimentação saudável durante todo o curso da vida contribui para a redução de prevalência de todos os tipos de doenças relacionadas à alimentação, tais como obesidade, diabetes, doenças cardíacas e câncer e também deficiências nutricionais e doenças infecciosas.
 Assim, uma alimentação adequada, deve ser capaz de fornecer ao indivíduo todas as substâncias necessárias ao seu crescimento e desenvolvimento normais. Entre essas substâncias estão os micronutrientes que são vitaminas e minerais essenciais ao funcionamento do organismo. Essa lição traz algumas informações relativas a esses micronutrientes. Esses nutrientes são requeridos em quantidades pequenas pelo organismo, mas são indispensáveis ao funcionamento normal do metabolismo.

Vitaminas
 Nutrientes essenciais ao organismo humano que participam de reações metabólicas específicas no interior das células e regulam a síntese de muitos componentes corporais além de prevenir doenças causadas por deficiências nutricionais. Esses nutrientes não são sintetizados pelo organismo humano e, portanto devem ser obtidos por meio da alimentação.
 As vitaminas podem ser encontradas em frutas, hortaliças, e em alimentos de origem animal. O uso de pílulas e polivitamínicos não é necessário no dia a dia, 

Lição 6 - Considerações sobre Micronutrientes 
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apenas sob recomendação do médico ou nutricionista. Basta ter uma alimentação equilibrada para conseguir uma quantidade adequada de todas as vitaminas.
 Quando a alimentação de um indivíduo está desequilibrada, ele pode apresentar, facilmente, carência de micronutrientes (tanto de vitaminas quanto de minerais). Assim, quando o indivíduo é submetido a longos períodos de alimentação inadequada, possivelmente apresentará carências destes nutrientes. As vitaminas são facilmente encontradas em frutas e hortaliças, ovos, peixes, carnes, leite e derivados, leguminosas e cereais.

                                                     
Minerais
 Assim como as vitaminas, esses micronutrientes não podem ser sintetizados pelo organismo e, devem ser obtidos pela alimentação. Indispensáveis para regulação das funções do organismo e composição de estrutura dos ossos e dentes, esses micronutrientes podem ser encontrados em alimentos de origem animal ou vegetal. Dessa forma, como as vitaminas, esses micronutrientes podem ser encontrados em frutas e hortaliças, ovos, peixes, carnes, leite e derivados, leguminosas e cereais.

Deficiência de micronutrientes
 Atualmente, a deficiência de micronutrientes tem merecido bastante atenção do governo e da sociedade civil já que, configura-se como importante problema de saúde pública do Brasil. Dessa forma, as deficiências nutricionais de maior importância epidemiológica - a desnutrição energético-protéica (DEP), as anemias, a hipovitaminose A e o bócio - têm sido alvo de programas e intervenções governamentais. Abaixo alguns programas brasileiros voltados a essas deficiências

Programa Nacional de Suplementação de Ferro
A anemia nutricional é definida pela Organização Mundial da Saúde como “um estado em que a concentração de hemoglobina do sangue é anormalmente baixa em consequência da carência de um ou mais nutrientes essenciais, qualquer que seja a origem dessa carência”. Já a anemia por deficiência de ferro resulta de longo período de balanço negativo entre a quantidade de ferro biologicamente disponível e a necessidade orgânica desse micronutriente.

63



Curso de Especialização - Saúde da Família
Módulo 9 - Nutrição Saudável

 Atualmente, a anemia por deficiência de ferro é a mais comum das carências nutricionais, sendo mais prevalente em mulheres e crianças, principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Essa deficiência constitui-se em um sério problema de saúde pública, já que pode causar prejuízos tanto para o desenvolvimento mental e psicomotor das crianças, como pode contribuir para o aumento da morbimortalidade materna e infantil, queda no desempenho do indivíduo no trabalho e redução da resistência às infecções.
 Estudos têm evidenciado considerável aumento da ocorrência desse distúrbio nutricional em indivíduos de todos os níveis socioeconômicos, ao contrário do que ocorre com a desnutrição, a qual vem apresentando tendência de declínio nas últimas décadas e cuja prevalência se concentra na população pobre.
 Dados da Organização Pan-Americana de Saúde indicam que houve um aumento do percentual de indivíduos com quadro anêmico mesmo apesar da disponibilidade de intervenções efetivas tendo sido aumentadas. A anemia por deficiência de ferro atinge principalmente os grupos mais vulneráveis à carência de ferro que são as crianças e as gestantes.

Etiologia
 Na etiologia da anemia, fatores dietéticos como ingestão inadequada de alimentos fonte de Ferro e problemas decorrentes da interação entre os constituintes da dieta são de extrema importância, pois o ferro proveniente dos alimentos pode não estar sendo ofertado em quantidade suficiente para suprir as necessidades metabólicas do organismo, ou pode estar numa forma química inadequada à sua absorção pelo mesmo. Sabe-se que o ferro está presente naturalmente nos alimentos na forma ferrosa (Fe 2+), presentes em alimentos de origem animal como carnes (chamado também de ferro heme) ou férrica (Fe 3+), presente em alimentos de origem vegetal como folhas verdes escuras. A forma ferrosa é mais biodisponível que a férrica. Esta pode ser reduzida para ferrosa na presença de ácido clorídrico e de agentes redutores, como o ácido ascórbico (vitamina C), o que melhora sua absorção.
 Assim, o teor de ferro da alimentação, é determinado não somente pela quantidade deste nos alimentos, mas também pela sua biodisponibilidade e pela sua absorção.

Suplementação
 A suplementação via medicamentos é tradicional e amplamente utilizada, tanto de forma curativa como com o objetivo de prevenção, entretanto é necessário estar atento a alguns efeitos colaterais indesejáveis. Em alguns casos, há uma dificuldade de adesão ao tratamento, pelos pacientes, pois o surgimento de efeitos adversos é superior às queixas relatadas e relacionadas à própria anemia. Como alternativa para minimizar esse problema de baixa adesão, tem-se a redução da 
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periodicidade da administração de doses de sais de Ferro e a educação alimentar e nutricional dos pacientes a fim de estimular o aumento do consumo de alimentos fontes de ferro.
Fortificação
 A fortificação alimentar, visando à prevenção de deficiências nutricionais em grandes segmentos populacionais, é uma medida de saúde pública adotada em muitos países, já que não modifica o modelo alimentar da população quando o alimento escolhido para fortificação é nutricionalmente adequado e largamente consumido.
 No Brasil, a fortificação é feita em farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico. Em agosto de 2001, o Ministério da Saúde decidiu tornar obrigatória a fortificação com ferro de todas as farinhas de trigo e milho disponíveis para a venda no mercado brasileiro, com valor correspondente a 30% da IDR de ferro, representando 4,2 mg de ferro em 100 g de farinha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com o objetivo de normatizar a fortificação dessas farinhas, abriu consulta pública em agosto de 2001. Nessa consulta houve sugestão de incluir na fortificação obrigatória das farinhas de trigo e milho, o ácido fólico. Medida que tem como objetivo a redução dos defeitos do tubo neural. Considerando esse pleito importante para a saúde da população brasileira, o Ministério da Saúde decidiu acatar essa sugestão. Em 2002, foi aprovada a fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico, por meio da RDC nº 344, de 13/12/2002 da Anvisa, determinando-se prazo de 18 meses para adequação das empresas.
 Além da fortificação das farinhas de trigo e de milho e das ações educativas, o Ministério da Saúde desenvolve o Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Esse Programa destina-se à suplementação preventiva de todas as crianças de 6 a 18 meses com ferro; gestantes a partir da 20ª semana gestacional com ferro e ácido fólico e mulheres até o terceiro mês pós-parto e pós-aborto com ferro.

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 

 No Brasil, a deficiência de vitamina A é um problema de saúde pública moderado, sobretudo, na Região Nordeste e em alguns locais da Região Sudeste e Norte. 
 Além de ser a causa mais importante de cegueira entre as crianças, a DVA, também contribui para o aumento das taxas de morbi-mortalidade associadas aos processos infecciosos comuns na infância e na gestação, ainda que como carência subclínica ou marginal.
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Etiologia
 O principal fator etiológico de DVA é a ingestão inadequada de fontes alimentares de vitamina A. As crianças têm seu risco potencial aumentado para o desenvolvimento da DVA quando, estão presentes os seguintes fatores: DVA materna resultando em baixas concentrações de vitamina A no leite materno; ingestão inadequada de vitamina A durante e após o desmame e a presença simultânea de doenças prevalentes na infância, principalmente as infecciosas, como a diarreia.
 Além disso, fatores socioeconômicos como a pobreza dos indivíduos, saneamento ambiental inadequado, abastecimento de água deficiente, maus hábitos alimentares, e falta de informação sobre alimentação saudável e conhecimentos sobre nutrição, também podem agravar a DVA.
 Assim, estratégias de intervenção, suplementação e educação nutricional, são importantes para o combate à DVA. Por isso, profissionais de saúde, devem reconhecer a importância da investigação da DVA, adotando medidas para prevenir precocemente essa deficiência, como o estímulo à alimentação saudável, o incentivo ao consumo de alimentos ricos em vitamina A bem como, o incentivo ao consumo de alimentos fortificados e o uso de suplemento com vitamina A por mulheres no pós-parto imediato, lactentes e pré-escolares de 6 a 59 meses de idade. É recomendada também para a prevenção da DVA infantil, a promoção do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até 2 anos de idade.

Suplementação 
 A suplementação periódica com vitamina A é a estratégia mais adotada na prevenção e controle da DVA recomendada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPS, 2001). Em 1998, o Programa de Alimentação e Nutrição, juntamente com a Divisão de Vacinas e Imunização da OPS e o Programa Ampliado de Imunização, criaram um projeto que prevê a suplementação com vitamina A para lactentes, pré-escolares (seis meses a cinco anos) e mulheres até seis semanas pós-parto, para a região das Américas.

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS-2006) traçou o perfil das crianças menores de cinco anos e da população feminina em idade fértil no Brasil. 
Nesta pesquisa, foram observados níveis inadequados de vitamina A em 17,4% das crianças e 12,3% das mulheres em idade fértil. Nas crianças, as maiores prevalências encontradas foram no Nordeste (19,0%) e Sudeste (21,6%) do País. Nas mulheres, as prevalências nas regiões foram: Sudeste (14%), Centro-Oeste (12,8%), Nordeste (12,1%), Norte (11,2%) e Sul (8%) (BRASIL, 2009).
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 O Brasil, desde 1983, efetua a distribuição de cápsulas com megadoses de vitamina A objetivando a suplementação de crianças de 6 a 59 meses. Contudo, somente a partir de 1994, com a instituição do Programa Nacional de Controle das Deficiências de Vitamina A, a distribuição desse micronutriente foi intensificada. Em 2001, passou-se a distribuir cápsulas de vitamina A para as mulheres no pós-parto imediato (puérperas). O programa foi atualizado em 2005 e passou a se chamar Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, instituído pela Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005.
 O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A consiste na administração de megadoses na concentração de 100.000UI (Unidades Internacionais) para crianças de 6 a 11 meses de idade e com megadoses na concentração de 200.000 UI para crianças de 12 a 59 meses de idade e puérperas no pós-parto imediato.
 A suplementação é feita na região Nordeste, no Estado de Minas Gerais (região norte, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri), Vale do Ribeira em São Paulo (apenas município de Nova Odessa) e aldeias indígenas da Região Nordeste e estados do Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas aldeias indígenas a distribuição de megadoses é realizada somente para as crianças de 6 a 59 meses.

Fortificação
 A fortificação de alimentos consumidos pela população é uma estratégia eficaz e de baixo custo a médio e longo prazo. Entretanto, a implementação de uma política regulatória se faz necessária.

Programa Nacional para Prevenção e Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo
 Atualmente, a deficiência de iodo é reconhecida como a causa mais comum de prevenção de danos cerebrais e retardo mental, e de outros problemas de saúde, como bócio, prejuízo da fertilidade, aumento da mortalidade perinatal, retardo do crescimento, todos eles agrupados como Distúrbios por Deficiência de Iodo (DDI).

Distúrbios por Deficiência de Iodo
 Os distúrbios por deficiência de iodo - DDI - são fenômenos naturais e permanentes amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. A deficiência de iodo pode causar cretinismo em crianças (retardo mental grave e irreversível), surdomudez, anomalias congênitas, bem como a manifestação clínica mais visível - bócio (crescimento da glândula tireoide). Além disso, a má nutrição de iodo está relacionada com altas taxas de natimortos (nascimento de bebês mortos), nascimento de crianças com baixo peso, problemas no período gestacional e aumento do risco de abortos e mortalidade materna.
 O combate aos Distúrbios por Deficiência de Iodo consiste na adoção da iodação universal do sal. Até 2006, cerca de 70% dos domicílios ao redor do mundo 
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tinham acesso ao sal iodado. O número de pessoas que consomem sal iodado aumentou de menos de 1 bilhão para aproximadamente 4 bilhões de pessoas.
 No Brasil, os Distúrbios por Deficiência de Iodo - DDI - foram detectados como problema de saúde pública na década de 50, quando cerca de 20% da população apresentou bócio. Com o propósito de reduzir essas altas prevalências, o governo federal adotou a iodação universal do sal. Após cerca de cinco décadas de intervenção, houve uma significativa diminuição nas reduções de prevalências de bócio, estando o Brasil, atualmente, entre os países que eliminaram os DDI.
 Apesar desse considerável avanço, ainda há a necessidade de aperfeiçoamento das ações de prevenção e controle dos DDI, uma vez que o constante monitoramento da deficiência de iodo é de fundamental importância para evitar a reincidência deste problema. Assim, com o objetivo de aperfeiçoar ações de prevenção e controle dos DDI, em 2005, o Ministério da Saúde em parceria com os membros da Comissão Interinstitucional para Prevenção e Controle dos DDI, se uniram e trabalharam pela publicação das portarias de instituição do Programa Nacional para Prevenção e Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo - Pró-Iodo.
 O Pró-Iodo, foi instituído pela portaria GM nº 2.362, de 1° de dezembro de 2005, e tem como objetivo, a eliminação das DDI, por meio do monitoramento da iodação do sal na saúde da população; da atualização dos parâmetros legais dos teores de iodo do sal destinado ao consumo humano; do monitoramento do teor de iodo do sal para consumo humano; e da implementação contínua de estratégias de informação, educação, comunicação e mobilização social.

Resumindo
 A deficiência de micronutrientes, ainda é um problema bastante grave no âmbito da Saúde Pública mundial. Entre as principais carências estão a deficiência de Ferro, Vitamina A e Iodo. Manifestações clínicas dessas carências, como morte materna e infantil, resposta imunológica diminuída, cegueira, retardo mental e anemia, afetam grande parte da população brasileira.
 Assim, estudar essas deficiências e buscar ações que visem a solucionar ou diminuir essas carências é de extrema relevância para os profissionais de saúde, pois suas ações podem ajudar a diminuir essas deficiências por meio da educação da população para prevenção e controle desses distúrbios nutricionais.

Para saber mais sobre os micronutrientes e os programas voltados às deficiências relacionadas, consulte o Caderno de Atenção Básica - Carência de Nutrientes, disponível na sua biblioteca.
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Introdução
 Após compreender as peculiaridades de recomendações nutricionais direcionadas a crianças, adolescentes e gestantes, vamos conhecer um pouco mais as orientações direcionadas a adultos e idosos.
 Para entender melhor o contexto das recomendações nutricionais é importante entender o motivo da necessidade de adoção dos hábitos alimentares saudáveis nessa fase da vida. Dessa forma, vamos tentar relacionar algumas escolhas inadequadas com o surgimento das DCNT nessa fase, com o objetivo de diminuir o risco de sua ocorrência e assim promover uma melhor qualidade de vida a adultos e idosos.
 Para isso tomaremos como exemplo o Guia Alimentar para a População Brasileira. Essa referência foi publicada pelo Ministério da Saúde em 2006 e se caracteriza como uma ferramenta valiosa para profissionais de saúde da atenção básica. Vamos conhecer melhor o Guia e suas diretrizes, bem como trabalhar algumas estratégias sugeridas dentro do contexto da alimentação saudável.
 Após a lição 2, foi possível identificar o fenômeno da transição nutricional no Brasil. Como resultado desse processo, temos atualmente uma situação preocupante de alta prevalência das DCNT em todos os ciclos da vida. Entretanto, adultos e idosos compõe um grupo com chances mais elevadas de apresentar esses distúrbios, uma vez que tais patologias são resultados de uma exposição prolongada a hábitos inadequados relacionados ao estilo de vida com grande influencia da alimentação.
 Com uma abordagem mais direcionada a hipertensão, diabetes e obesidade, será objetivo dessa lição compreender como ações na atenção básica trarão benefícios no sentido de diminuir a prevalência e controlar o crescimento dessas patologias.
Obesidade, Hipertensão Arterial e Diabetes
 Todos nós, enquanto profissionais de saúde, sabemos o conceito e a gravidade das DCNT. Hipertensão arterial, diabetes e obesidade são as patologias crônicas que aparecem com maior frequência na atenção básica. Apesar de ser possível 

Lição 7 – Recomendações Nutricionais para Adultos e idosos

Verifique na sua Unidade de Saúde...
• Sua unidade está integrada com estes programas no seu município? Comente.
• Qual o seu papel junto a esta agenda na atenção básica de saúde?
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conviver com essas doenças por meio da adoção de simples hábitos saudáveis, a prevenção seria a melhor forma de evitar o surgimento de complicações e possibilitar uma melhor qualidade de vida para seus possíveis portadores.
 Sabemos que fatores genéticos podem estar relacionados ao surgimento dessas patologias, mas estes, isoladamente, não constituem a principal causa da morbidade. Dessa forma, os fatores ambientais representam a peça chave no sentido de controlar e diminuir a prevalência, evitando o surgimento das DCNT. A adoção de um estilo de vida inadequado representa um fator de risco quando o indivíduo é exposto durante muito tempo a determinadas situações como a diminuição do nível de atividade física, a ingestão regular de alimentos industrializados e ricos em sódio, açúcar simples e gorduras trans e saturadas, e o baixo consumo de frutas, verduras, legumes, e outros alimentos ricos em fibras.
 Quando se pensa em obesidade, logo se imagina que a causa seria o balanço energético positivo: ingestão calórica maior do que o gasto! Desconsiderando os fatores genéticos que podem alterar a forma de gasto energético ou aproveitamento das calorias ingeridas, e as desordens endócrinas que também podem alterar esse processo, devemos nos concentrar nos fatores ambientais, relacionados ao estilo de vida.
 Dessa forma, a escolha e disponibilidade dos alimentos caracterizam-se como as principais variáveis relacionadas à compreensão do surgimento da obesidade. Quando se pensa nos adultos, a alimentação possui uma função de manutenção do estado nutricional. Dessa forma, não há a necessidade de crescimento e desenvolvimento, como em crianças, adolescentes e gestantes. A ideia é ter uma alimentação saudável, que promova uma melhor qualidade de vida e que evite o surgimento de doenças, para que seja possível uma vida longa e agradável.
 Nos idosos, a alimentação possui a mesma função dos adultos, mas com algumas peculiaridades relativas às necessidades nutricionais ocorridas em decorrência do processo fisiológico de envelhecimento. Dentre essas alterações, as que podem se relacionar com o perfil alimentar e nutricional são as alterações na cavidade bucal (falta de dentes, presença de prótese, diminuição da produção de saliva), olfato menos aguçado (relacionado à falta de apetite) e dificuldades no processo de digestão e absorção (secreção de enzimas, movimentos peristálticos e menor absorção de nutrientes).
 Para relembrar, a tabela abaixo traz a classificação do estado nutricional segundo o índice antropométrico.

Índice antropométrico Ponto de corte Classificação do estado nutricional

IMC

< 18,5 kg/m2 Baixo peso

≥ 18,5 e < 25 kg/m2 Eutrófico

≥ 25 e < 30 kg/m2 Sobrepeso

≥ 30 kg/m2 ObesidadeFonte: OMS
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Índice antropométrico Ponto de corte Classificação do estado nutricional

IMC

< 22 kg/m2 Baixo peso

≥ 22 e < 27 kg/m2 Eutrófico

≥ 27 kg/m2 SobrepesoFonte: Lipschitz (1994)

 Com relação à Hipertensão Arterial, esta se caracteriza como um grave problema de saúde pública no Brasil, e representa um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares muitas vezes causadoras de mortes, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o In- farto Agudo do Miocárdio (IAM). Seu surgimento está relacionado ao excesso de peso, consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo e inatividade física.
 A adoção de hábitos alimentares saudáveis representa uma das formas de tratamento não medicamentoso da hipertensão. Uma dieta com conteúdo reduzido de sódio, baseada em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leguminosas, leite e derivados desnatados, quantidade reduzida de gorduras saturadas, trans e colesterol apresentou sucesso na diminuição da pressão arterial de indivíduos hipertensos.
 O diabetes melittus tipo II representa, junto com a hipertensão arterial, a primeira causa de mortalidade e de hospitalizações, de amputações de membros inferiores, e apresenta como complicações a insuficiência renal crônica, doenças cardiovasculares, retinopatia diabética, neuropatia diabética, pé diabético e complicações relacionadas a saúde bucal. O paciente que tem dificuldade em controlar o diabetes apresenta perda importante na qualidade de vida.
 Na atenção básica o foco da intervenção relacionada ao diabetes é a prevenção dos fatores de risco, como sedentarismo, obesidade e hábitos alimentares não saudáveis. Está comprovado que mudanças no estilo de vida reduzem em mais da metade a incidência de diabetes. Essas mudanças se relacionam com discreta redução de peso, aumento da ingestão de fibras, restrição energética moderada, restrição de gorduras, especialmente as saturadas e aumento de atividade física regular.

Recomendações nutricionais para prevenção de DCNT no contexto da Atenção Básica
 Frente a crescente prevalência de DCNT no Brasil, foi necessária a criação de recomendações direcionadas a prevenir o surgimento de tais patologias. Vamos apresentar nesse módulo uma publicação elaborada pelo Ministério da Saúde em 2006 que tem como objetivo promover uma alimentação saudável no contexto da atenção básica: o Guia Alimentar para a População Brasileira. Lembramos que essa não é a única recomendação disponível, e se constitui em uma referência, que pode ser utilizada, ou até complementada, dependendo da realidade de cada serviço.
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 A elaboração de guias alimentares foi uma prática adotada em vários países como Estado Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Colômbia, México, entre outros. Posteriormente o Brasil viu necessidade de adaptar as recomendações nutricionais para os brasileiros, adequando aos hábitos e costumes da cultura do nosso país. Cada país deve ter o seu, conforme a população à qual se destina o guia.
 A publicação de guias alimentares se constitui em uma estratégia para melhorar o consumo alimentar e o bem-estar nutricional da população. O recomendado é adotar guias diferentes para cada grupo etário, e de acordo com a cultura e os problemas de saúde relacionados à alimentação de cada região. Estes guias serão efetivos se contribuírem para promover mudanças no consumo dietético. Dessa forma, os guias alimentares podem ser considerados como instrumentos de orientação e informação a população visando promover saúde e hábitos alimentares saudáveis.

 O guia alimentar para população brasileira foi elaborado com o intuito de contribuir para a prevenção de doenças causadas por deficiências nutricionais, para reforçar a resistência orgânica a doenças infecciosas e para reduzir a incidência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), por meio de uma alimentação saudável.
 O documento é destinado a todos profissionais envolvidos com a saúde pública e, tem como principais mensagens, diretrizes que visam enfatizar os principais aspectos a serem destacados na abordagem do profissional de saúde junto aos usuários do serviço de saúde, pela indústria alimentícia, pelos governos e, pelas famílias.

Os objetivos de um guia alimentar devem contemplar as seguintes ações:
• Promover e manter a saúde global do indivíduo com orientações direcionadas para prevenção ou tratamento de qualquer doença;
• Ser baseados em pesquisas atualizadas;
• Ter uma visão global da dieta;
• Ser úteis para o público alvo;
• Encontrar uma forma realista de suprir as necessidades nutricionais utilizando-se da dieta habitual de cada população;
• Ser práticos e, os nutrientes e energia adaptados segundo a idade, o sexo e a atividade física;
• Ser dinâmicos, permitindo o máximo de flexibilidade para a escolha dos alimentos, a fim de suprir as necessidades nutricionais do indivíduo.
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  Além disso, ele aborda questões sobre alimentação saudável, e o que se pode fazer para alcançá-la no cotidiano, levando em consideração práticas alimentares que tenham significado social e cultural.
 Assim, pode-se considerar o guia como parte da estratégia de implementação da PNAN, se consolidando como elemento essencial para a implementação das recomendações preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, no âmbito da Estratégia Global de Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde.
 A proposta de Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, da Organização Mundial da Saúde, sugere a formulação e implementação de linhas de ação efetivas para reduzir substancialmente as mortes e doenças em todo o mundo.
 Para a concretização da Estratégia Global, a OMS recomenda a elaboração de planos e políticas nacionais e o apoio de legislações efetivas, infra-estrutura administrativa, e fundo orçamentário e financeiro adequado e investimentos em vigilância, pesquisa e avaliação. Sugere, ainda, a construção de propostas locais e a provisão de informação adequada aos consumidores, por meio de iniciativas vinculadas à educação, à publicidade, à rotulagem, a legislações de saúde, e enfatiza a necessidade de garantia de articulação intersetorial e políticas nacionais de saúde, educação, agricultura e alimentação que incorporem, em seus objetivos, a nutrição, a segurança da qualidade dos alimentos e a segurança alimentar sustentável, a promoção da alimentação saudável e da atividade física, além de políticas de preços e programas alimentares.
 Para efetuar essas mudanças surge o guia alimentar para a população brasileira que, em uma linguagem simples serve para orientar profissionais de saúde de diversas formas. 

Conheça mais sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) consultando o documento disponível na sua biblioteca.
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Agora que você já conhece um pouco mais do universo da alimentação e nutrição e sabe que este é um tema, resgate a PNAN - leia e com os contéudos que você trabalhou ao longo do módulo, e a sua vivência prática, e reflita:
•	 Quais as ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição são realizadas pela ESF/AB na sua UBS? São muitas ou poucas? Comente.
•	 Você identifica outras ações que tem interfaces com a promoção da alimentação adequada e saudável no cotidiano das práticas de saúde da ESF? Quais?
•	 Quais os desafios que você visualiza para que estas ações e diretrizes se incorporem efetivamente às condutas e práticas de saúde da ESF/AB?
•	 Aponte as principais dificuldades e as potencialidades que existem no cenário de práticas multidisciplinar da ESF/AB .
•	 Qual você acha que é o seu papel, enquanto profissional, da saúde para a promoção da alimentação saudável no contexto da ESF? Explique.
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