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Carta dos autores

Caro estudante!

Temos prazer em compartilhar com você os conteúdos deste módulo, que preparamos 

minuciosamente. Levamos em consideração, além dos diferentes locais do país, as di-

ferentes formações profissionais, que apresentam, todavia, pelo menos dois aspectos 

em comum: a atuação na Atenção Básica à saúde do nosso SUS e o desejo de continuar 

se atualizando.

Nossa alegria manifesta-se não somente porque a atualização é fundamental para 

você e todos aqueles que atuam na saúde, mas também, especialmente, pela rele-

vância do tema de que trataremos aqui. Promover uma alimentação saudável tem um 

significado muito expressivo atualmente: fortalecer o direito humano à alimentação 

adequada, prevenir doenças e ressignificar nossa cultura e autonomia alimentar. 

Acreditamos que esse compartilhamento será fundamental para desenvolver habilida-

des e potenciais no local de atuação em que você se encontra. Cremos, ainda, que es-

tamos semeando pequenos conceitos que, nas mãos de profissionais engajados, irão 

se transformar em melhor qualidade de vida para os brasileiros assistidos pelo SUS. 

Nosso principal objetivo é instrumentalizá-lo para melhorar as condições alimentares 

e nutricionais das populações e, consequentemente, os indicadores de saúde. Nosso 

fio condutor é o Direito Humano à Alimentação Adequada, a Soberania e a Segurança 

Alimentar e Nutricional, de modo condizente com a realidade do território e, claro, 

com a aplicabilidade prática na sua rotina.

Estamos juntos nesta jornada! Esperamos que você goste e se en-

volva com o que preparamos. Mais que isso, esperamos que você 

consiga concretizar esta prática, que deve ser uma luta de todos 

nós, profissionais de saúde.

Desejamos a você um excelente curso!

Objetivo do módulo

Instrumentalizar o profissional de saúde e sua equipe para 

melhorar as condições alimentares, nutricionais e de vida 

das populações, na perspectiva do direito humano à alimen-

tação adequada e da segurança alimentar e nutricional, de 

modo condizente com a realidade alimentar e nutricional do 

território.

Carga horária recomendada

30 horas



 

Sumário

Unidade 1 – Promover a alimentação saudável 

na Atenção Básica  .........................................................9

1.1 Por que promover a alimentação saudável na 

Atenção Básica?....................................................10

1.2 Promoção da saúde ...............................................11

1.3 Alimentação, um direito humano ..........................24

1.4 Panorama epidemiológico nutricional  

da população brasileira .......................................28

1.5 Fechamento da unidade  .......................................32

Unidade 2 – A PAS no território ...................................33

2.1 Concretizando a PAS no território .........................34

2.2 Diagnóstico .............................................................36

2.3 Planejamento das ações de PAS ............................52

2.4 PAS na prática: objetivos e abordagens ................61

2.5 Fechamento da unidade ........................................76

Unidade 3 – Desafios e perspectivas da Promoção 

da Alimentação Saudável  ...........................................77

3.1 Integralidade e intersetorialidade  ........................78

3.2 Família ....................................................................83

3.3 Nutrição como ordenadora do cuidado  

à saúde na Atenção Básica ..................................85

3.4 Corresponsabilidade e sustentabilidade  

das ações de PAS no território .............................87

3.5 Fechamento da unidade  .......................................90

Encerramento do módulo ............................................91

Referências ...................................................................92

Minicurrículo dos autores ............................................97



 Unidade 1
Promover a alimentação saudável  
na Atenção Básica 

Nesta unidade, vamos definir e contextualizar a temática da Promoção da Alimen-

tação Saudável (PAS), a fim de colaborar com sua prática profissional, em confor-

midade com o contexto político e social do Brasil. Nosso objetivo é correlacionar a 

PAS com os conceitos de Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), Segu-

rança Alimentar e Nutricional (SAN) e Soberania Alimentar, sensibilizando quanto 

à importância da abordagem dos direitos humanos na condição de estratégia de 

redução das iniquidades em saúde e desenvolvimento social.
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1.1 Por que promover a alimentação 
saudável na Atenção Básica?

Na Atenção Básica à Saúde, precisamos lidar com um elemento que, embora não seja 

tão novo, não faz parte do conteúdo acadêmico da maioria dos profissionais que com-

põem as equipes de saúde: médicos, enfermeiros, odontólogos e as novas categorias 

incorporadas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Estamos falando da 

Promoção da Alimentação Saudável (PAS).


Os profissionais nutricionistas são os principais responsáveis pela Edu-

cação Alimentar e Nutricional (EAN), apesar de esse ser um campo de 

atuação compartilhável entre as profissões que estão na Atenção Bá-

sica. A EAN é, inclusive, uma questão que pode ser trabalhada pelo nu-

tricionista do NASF em ações técnico-pedagógicas de apoio matricial, 

com as equipes apoiadas, para que possam desenvolver competências 

nessa área.

Por outro lado, a característica das demandas dos atendimentos da nossa rotina diá-

ria de assistência à saúde atualmente tem nos “cobrado” essa temática. O crescente 

número de patologias crônicas, que têm estreita correlação com os hábitos de vida, 

especialmente os hábitos alimentares, faz com que tenhamos de orientar de alguma 

forma os usuários.

Então, o que fazer?

A PAS é um dos pilares da promoção da saúde, que é de responsabilidade de todos 

nós, profissionais de saúde. Apesar de os nutricionistas serem os profissionais habi-

litados para trabalhar essa temática, nem sempre estão presentes nas Unidades Bá-

sicas de Saúde (UBS), o que 

pode ser explicado por alguns 

motivos: por ser um profissio-

nal que faz parte do NASF e 

não necessariamente da ESF, 

com uma inserção opcional, a 

depender do município; sendo 

do NASF, a conformação dessa 

equipe nem sempre permite 

ter um nutricionista por todo o 

tempo na UBS, considerando 

o número de equipes apoiadas 

e os territórios adscritos de 

atuação de cada núcleo.

De todo modo, reiteramos que 

a promoção da saúde é uma 

atribuição de todos os profissionais da área, por isso precisamos lidar com essa deman-

da, sendo fundamental ter condições de orientar adequadamente os usuários.

Portanto, mãos à obra!

As ações de alimentação e nutrição têm ganhado mais terreno, sobretudo no contexto 

da promoção da saúde. Nesse sentido, a Atenção Básica, que é a porta de entrada dos 

serviços públicos de saúde, é o local de excelência para a realização de ações de PAS 

(MEDEIROS, 2011).

Segundo Castro et al (2011), pensar a PAS em uma perspectiva mais abrangente pressu-

põe uma ampliação do entendimento sobre promoção da saúde. Assim, vamos, primei-

ramente, entender o que é a promoção da saúde, para iniciarmos a parte mais especí-

fica sobre alimentação.
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1.2 Promoção da saúde

Promover, na forma dicionarizada (Sacconi; GamaKury; Michaellis Online), é:

 • Marcos Teóricos e Produtos sobre Promoção da Saúde: Cartas e De-

clarações das Conferências Internacionais para Promoção da Saúde: 

Ottawa, no Canadá, 1986; Adelaide, na Austrália, 1988; Sandsvall, na 

Suécia, 1991; Bogotá, na Colômbia, 1992; Jacarta, na Indonésia, 1997; 

Rede de Megapaíses, na Suíça, 1998; Declaração do México, 2000.

• A I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, 

realizada em Alma Ata, na República do Cazaquistão, em 1978, tam-

bém discutiu a promoção da saúde junto a todos os governos para 

atender à população mundial. Dessa conferência, ficou conhecida a 

Declaração de Alma-Ata, documento oficial de suma importância no 

assunto (BUSS, 2000).

Dentre os marcos teóricos, é fundamental destacarmos a Carta de Ottawa, produto 

da I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, no Cana-

dá, em 1986. Naquele momento, passávamos pela reforma sanitária brasileira que nos 

trouxe o SUS. O documento de Ottawa, conhecido mundialmente, apresentou propos-

tas de ações para a promoção da saúde nas seguintes vertentes: 

• elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis;

• criação de ambientes favoráveis à saúde;

• empoderamento da população, com aumento do poder técnico e político das 

comunidades;

• desenvolvimento de habilidades pessoais;

• reorientação do sistema de saúde.

Link


Clique no link a seguir para ter acesso ao conteúdo da Carta de Ottawa: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf.

Associando essas definições ao conceito de saúde, que é amplo, complexo e abrangen-

te, podemos considerar que a promoção da saúde requer a combinação de múltiplos 

determinantes da saúde: fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais.

O conceito de promoção da saúde evoluiu ao longo do tempo, sendo datado desde 

1920. Originalmente, focava na transformação do comportamento de risco para evitar 

o surgimento de doenças e os profissionais adotavam, como estratégia, a divulgação 

de informações e recomendações normativas de mudanças de hábitos, centrando a 

responsabilidade no próprio indivíduo.

Desde então, movimentos internacionais procuraram avançar no tema e qualificar esse 

conceito, por meio de discussões das iniciativas de promoção da saúde em todo o mun-

do. Esses momentos ficaram conhecidos como marcos teóricos sobre a promoção da 

saúde e resultaram em cartas (documentos oficiais e relatórios) para orientar os países.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf
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A partir dessas reflexões e decisões, e com a institucio-

nalização do nosso sistema de saúde, podemos e de-

vemos falar hoje, no Brasil, em promover a saúde na 

Atenção Básica.

Com a consolidação e ampliação desse conceito, in-

cluindo a proposta de atuar sobre a determinação so-

cial, com empoderamento das pessoas, a promoção da 

saúde ficou definida como o “processo de capacitação 

da comunidade para atuar na melhoria da sua qualida-

de de vida e saúde, incluindo uma maior participação 

no controle deste processo” (Brasil, 2002).

Com base nessas informações, vale destacarmos que 

o Brasil tem investido na formulação e implementação 

de políticas e ações de promoção da saúde, concen-

trando esforços na implementação de um modelo de 

atenção que priorize ações de melhoria da qualidade 

de vida dos sujeitos e coletivos. Além do fortalecimento 

do SUS, outros exemplos que propõem a qualificação 

das ações de promoção da saúde nos serviços podem 

ser citados:

• a Política Nacional de Promoção da Saúde;

• a Política Nacional de Alimentação e Nutrição;

• a estratégia das Escolas Promotoras de Saúde;

• o Pacto em Defesa do SUS;

• o Pacto em Defesa da Vida;

• o Pacto de Gestão.

1920 1978 1986 1988 1991 1992 1997 1998 2000 2006 2014
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Conceito de promoção da saúde

Declaração de Alma-Ata  
(República do Cazaquistão)

Ottawa (Canadá)

1988

1991

1992

1997

Adelaide (Austrália)

Sandsvall (Suécia)

Bogotá (Colômbia)

Jacarta (Indonésia)

1998

2000

2006

2014

Rede de Megapaíses (Suíça)

Declaração do México

Publicação da PNPS

Revisão da PNPS

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE

CARTAS E DECLARAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS  
PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL

Na sequência, vamos abordar os principais para a nos-

sa temática.

1.2.1 Política Nacional de Promoção 
da Saúde

No Brasil, a Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS) foi publicada em 2006 e recentemente, em 2014, 

o Ministério da Saúde promoveu uma revisão desse do-

cumento, por meio de um processo amplo e participati-

vo, que incluiu diferentes setores e atores da sociedade.

O resultado foi a publicação de um documento fun-

damentado no SUS, que traz o referencial teórico da 

promoção da saúde e os resultados esperados de suas 

práticas, em diálogo com os novos marcos nacionais e 

internacionais. Veja a seguir o objetivo geral da PNPS.

Promover a equidade e a melhoria das condições e mo-

dos de viver, ampliando a potencialidade da saúde indi-

vidual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à 

saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômi-

cos, políticos, culturais e ambientais (Brasil, 2015).
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Link


Clique no link a seguir para ler o texto oficial da PNPS: http://bvsms.

saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_

pnaps.pdf.

Para avançarmos nos objetivos propostos e, assim, obtermos êxito nas ações de pro-

moção da saúde, frisamos a recomendação de articulação da PNPS com outras políti-

cas públicas e outros setores, uma vez que os determinantes do processo saúde-doen-

ça não se esgotam no próprio setor saúde. 

Efetivar as ações de promoção da saúde, considerando os determinantes históricos, 

sociais, econômicos e epidemiológicos da população, por si só, já é um grande desafio!

Podemos atribuir parte desse desafio ao fato de aprendermos na academia a lidar com 

os diferentes tipos de diagnósticos mais diretos (clínicos, laboratoriais e físicos), que 

conformam uma intervenção focada no aspecto biológico do indivíduo. Pouco apren-

demos, contudo, sobre avaliar as questões sociais, ambientais, culturais e econômi-

cas, que determinam os resultados desses diagnósticos. Na Atenção Básica, temos de 

considerar, ainda, que, na maioria dos casos, trabalhamos com o enfrentamento de 

doenças já instaladas e com a prevenção de sequelas.

Saiba mais


Procure ler a “Revolução dos Baldinhos”, que se refere à experiência da 

implantação de uma ação de promoção da saúde a partir da Atenção 

Básica na comunidade do Monte Cristo, em Florianópolis-SC. Disponível 

em: http://educares.mma.gov.br/index.php/reports/view/211.
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As “ações relativas à alimentação adequada e sau-

dável, visando à promoção da saúde e à segurança 

alimentar e nutricional, contribuindo com as ações e 

metas de redução da pobreza, com a inclusão social e 

com a garantia do Direito Humano à Alimentação Ade-

quada e Saudável” (Brasil, 2015) referem-se a um dos 

temas prioritários da PNPS. Um dos elementos que 

influenciam a alimentação saudável dos indivíduos é 

o comportamento alimentar, que tem papel central no 

desenvolvimento e no controle e tratamento de muitas 

doenças contemporâneas.

Entendemos por comportamento alimentar os:

 č [...] procedimentos relacionados às práticas ali-

mentares de grupos humanos (o que se come, 

quanto, como, quando, onde e com quem se come; 

a seleção de alimentos e os aspectos referentes ao 

preparo da comida), associados a atributos socio-

culturais, ou seja, aos aspectos subjetivos indivi-

duais e coletivos relacionados ao comer e à comida 

(alimentos e preparações apropriadas para situa-

ções diversas, escolhas alimentares, combinação 

de alimentos, comida desejada e apreciada, valo-

res atribuídos a alimentos e preparações e aquilo 

que pensamos que comemos ou que gostaríamos 

de ter comido).” (DIEZ GARCIA, 1994).

Vamos entender essa e outras questões centrais para 

a PAS na próxima unidade, em que discutiremos ferra-

mentas para ações na prática.

Saiba mais


Aprofunde seu conhecimento sobre “De-

terminantes Sociais da Saúde” acessan-

do o endereço eletrônico a seguir: 

http://dssbr.org/site/.

1.2.2 Ação do poder público x ações 
dos profissionais

Falamos da nossa responsabilidade na promoção da 

saúde como profissionais atuantes nessa área. Esse é 

o nosso foco aqui, mas os conceitos são bem abran-

gentes e muitas vezes os determinantes que causam as 

doenças não são alcançáveis por nós. Vamos entender 

um pouco mais o que acontece (ou deve acontecer) por 

trás das nossas ações.

Estudos têm apontado que experiências bem-sucedi-

das em promoção da saúde articulam ações interseto-

riais em três eixos: incentivo, apoio e proteção (CASTRO 

et al, 2011).

O eixo de incentivo engloba as ações de disseminação 

de informações, a motivação da população para ado-

ção de práticas saudáveis e o seu empoderamento para 

lidar com os determinantes de saúde. Essas ações são, 

especificamente, as de nossa responsabilidade no mo-

mento dos atendimentos e devem estar relacionadas 

com ações nos demais eixos. Por exemplo, as informa-

ções disseminadas pelos profissionais da AB e a pro-

moção do empoderamento da população em relação à 

alimentação saudável devem aumentar sua capacida-

de de exigibilidade de ações de apoio e proteção para a 

promoção da saúde. Dessa forma, os profissionais tam-

bém devem fortalecer o controle social e o debate junto 

à gestão local e municipal sobre diagnósticos e estraté-

gias que visem à melhoria da saúde da população em 

cada território, buscando a articulação de ações entre 

os diferentes eixos para a promoção da saúde.
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O eixo de apoio refere-se às medidas para facilitar que 

indivíduos e coletividades tenham adesão às práticas 

saudáveis. Já o eixo de proteção compõe as medidas 

que objetivam impedir ou reduzir a exposição dos indi-

víduos aos fatores de risco. 

Você sabe que não basta repassarmos informações aos 

sujeitos. Diversos outros fatores estão envolvidos em 

nossas escolhas de vida, inclusive nas alimentares. Se 

o fator conhecimento fosse suficiente, é claro que dei-

xaríamos de fazer muitas coisas maléficas para a nossa 

saúde, não é mesmo?

Assim, precisamos lembrar que, embora o acesso à in-

formação e a comunicação sejam de extrema relevân-

cia (e um direito de cidadania), devemos incentivar a 

população a aderir às recomendações e protegê-la dos 

fatores de exposição para a construção de práticas ali-

mentares mais saudáveis. Devemos criar ambientes 

saudáveis. Nesse contexto, entra o poder público.

Para elucidar melhor esse assunto, considere os dois 

clássicos exemplos de programas no Brasil: o de Pro-

moção ao Aleitamento Materno e a Política Nacional 

de Controle do Tabaco.

Na campanha para a amamentação, observamos que 

dentro do eixo de incentivo, além das orientações 

profissionais na rotina de atendimento, foram rea-

lizadas diferentes campanhas educativas, inclusive 

televisivas, e de marketing para a promoção do alei-

tamento materno. No eixo do apoio foram criados os 

Bancos de Leite Humano (que promovem a doação de 

leite humano e auxiliam nos problemas da amamen-

tação), foi implementada a iniciativa Hospital Amigo 

da Criança, além de terem sido criadas e fortaleci-

das as organizações não governamentais (ONGs) que 

apoiam as mães que estão amamentando. Já no eixo 

de proteção foram implantadas políticas públicas que 

regulamentam a publicidade comercial dos produtos 

substitutos ou complementos do leite materno, com 

advertências nos produtos que prejudicam a ama-

mentação (chupetas, mamadeiras, bico de silicone e 

outros), visando proteger as mães dessas propagan-

das, por meio da NBCAL.

A Política Nacional de Controle do Tabaco, por sua vez, 

tem dado certo no nosso país e conseguiu bons resulta-

dos. Além de reduzir o número de fumantes atuais, tem 

prevenido a formação desse hábito na população mais 

jovem. Vamos ver algumas das ações implantadas em 

cada um dos eixos para essas conquistas.

• Implantação de ações educativas contínuas 
(no ambiente de trabalho, escolas e uni-
dades de saúde) e pontuais (campanhas, 
eventos e mídia) e restrição da publicidade 
do cigarro à parte interna dos locais de ven-
da, por meio de pôsteres, painéis e cartazes.

• Criação do Programa Ambientes Livres do 
Cigarro.

• Inserção de advertências, acompanhadas 
de imagens e do número de telefone do 
Disque Pare de Fumar nas embalagens de 
cigarros.

• Proibição da publicidade pela internet, do 
merchandising e da comercialização em esta-
belecimentos de ensino e saúde, bem como 
da venda de produtos do tabaco nos órgãos 
ou entidades da administração pública.

• Proibição do trabalho infantil na colheita, 
beneficiamento e industrialização do fumo.

• Proibição da fabricação de cigarros de cho-
colate.

• Medidas relacionadas a preços e impostos 
para reduzir a demanda de tabaco, dentre 
outras ações.

EIxO DE INCENTIVO

EIxO DE APOIO

EIxO DE PROTEÇÃO
  A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 
Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e 
Mamadeiras (NBCAL) é um conjunto de normas que regulam 
a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos 
destinados a recém-nascidos e crianças de até três anos de ida-
de, como leites, papinhas, chupetas e mamadeiras, por meio da 
Lei n.º 11.265 de 2006, regulamentada pela Lei n.º 8.552 de 2015.
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Reflexão


Pensando nessa tríade (apoio, incentivo 

e proteção) e a partir dos exemplos cita-

dos, reflita: Quais ações você acha que 

seriam necessárias para a PAS em cada 

um dos três eixos? E, qual é o nosso papel 

nesse contexto?

No contexto da Promoção da Alimentação Saudável, 

Monteiro e Castro (2009), como já vimos, afirmaram 

que a ação pública não deve se restringir a limitar a 

publicidade dos alimentos não saudáveis, uma vez que 

a experiência internacional mostrou que apenas infor-

mar as pessoas não é suficiente para frear o crescimen-

to da cultura alimentar fast-food. Opções alimentares 

saudáveis precisam ser simultaneamente incentivadas, 

apoiadas e protegidas. Nesse sentido, propomos os se-

guintes caminhos para exemplificar possíveis ações:

• a informação adequada ao público a que se des-

tina, para subsidiá-lo em suas escolhas, visando 

à adoção de práticas de vida mais saudáveis, em 

todas as fases do curso da vida;

• a realização de mudanças socioambientais por 

parte do poder público, para facilitar a constru-

ção de modos de vida mais saudáveis.

• Realização de campanhas públicas que for-
neçam informações corretas sobre alimen-
tação e saúde e que esclareçam os vínculos 
existentes entre opções alimentares, am-
biente e cultura, com o intuito de incentivar 
os indivíduos a dar preferência a alimentos 
frescos ou minimamente processados.

• Implementação de políticas fiscais e de 
abastecimento que aumentem o acesso da 
população a alimentos frescos ou minima-
mente processados.

• Implementação de leis e regulamentações 
que diminuam a exposição da população 
ao marketing de alimentos industrializa-
dos prontos para consumo e fast-foods. Na 
perspectiva da Política Nacional de Con-
trole do Tabagismo, uma alternativa seria a 
taxação de produtos ultraprocessados (re-
frigerantes, por exemplo).

EIxO DE INCENTIVO

EIxO DE APOIO

EIxO DE PROTEÇÃO

Mas, qual é a nossa responsabilidade nesse contexto?

É falar à população, socializar e promover debates am-

pliados sobre todas essas ações, com os usuários e ou-

tros profissionais.

Então, considerando que as ações de promoção – seja 

da saúde ou da alimentação saudável – são pautadas 

na autonomia do sujeito, com propostas nesses três ei-

xos que acabamos de estudar, podemos sintetizar que 

dois fatores são fundamentais:

  Para a área da saúde, entende-se que são quatro as fases do 
curso de vida: crianças, indivíduos de 0 a 9 anos; adolescentes, 
de 10 a 19 anos; adultos, de 20 a 59 anos; idosos, com idade 
acima de 60 anos. Gestantes, embora não configurem uma fase 
do curso da vida, mas sim um momento fisiológico, também são 
um público específico bastante atendido nas unidades de saú-
de, por isso entram nessa classificação. Devemos frisar que nem 
todas as políticas públicas do Brasil utilizam os mesmos parâ-
metros de idade para a definição de seus públicos.


Desde os primeiros anos de vida até a 

idade adulta, a informação é condição 

indispensável para a construção da ci-

dadania.

Para o cumprimento desses dois fatores, podemos con-

ceber que existe uma responsabilidade compartilhada 

entre a sociedade, o setor público e o setor produtivo. 

Assim, é necessária a adoção de planos e políticas na-
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cionais, de regulamentações que apoiem tais práticas saudáveis, além da destinação 

adequada de recursos financeiros para isso tudo. Então, enquanto lidamos com nos-

sos atendimentos nas unidades de saúde ou outros equipamentos sociais do territó-

rio, gestores públicos estão pensando em estratégias mais abrangentes, de apoio e 

proteção à concretização da promoção da saúde.

Equipamentos sociais, também denominados equipamentos públicos, são as insta-

lações e os espaços de infraestrutura destinados aos serviços públicos de educação, 

saúde, cultura, assistência social, esportes, lazer, segurança pública, abastecimentos e 

congêneres. São pontos de apoio, onde podemos realizar as atividades de assistência 

à saúde. Adiante você pode conferir alguns exemplos. 

A responsabilidade dos profissionais de saúde está especialmente relacionada ao pri-

meiro aspecto, o das informações. No entanto, isso não pode ser compreendido ape-

nas como o repasse de informações técnicas sobre mudanças de comportamento aos 

usuários do SUS. Os profissionais devem conhecer a realidade local, dialogar e orientar 

a população sobre as informações pertinentes nos três eixos estudados, além de pro-

mover a mobilização social, que levará à autonomia individual e coletiva. 

Se pensarmos no Programa de Promoção do Aleitamento Materno, é pouco provável 

que os usuários saibam que as propagandas de produtos lácteos, mamadeiras e chu-

petas foram retiradas de circulação da mídia televisiva com o objetivo de proteger a 

saúde dos lactentes. Ao passo que, se conversarmos sobre isso com um grupo de mães 

na UBS, por exemplo, ficará mais fácil para que elas entendam e ajam de acordo com 

o que está sendo programado em um âmbito mais abrangente. Além disso, elas socia-

lizarão essa informação com seus pares e ficarão mais atentas a outros determinantes 

que estejam disponíveis e acessíveis no seu território. Provoque esse tipo de debate e 

observe os resultados.

Para o sucesso das ações de promoção da saúde (incluindo a PAS), é importante, tam-

bém, que os profissionais desenvolvam a capacidade de atuar em parceria com ou-

Saúde

Assistência social

Segurança alimentar
e nutricional

Educação

Esporte e lazer

Trabalho

Ciência e tecnologia

Cultura

Pontos da Rede de Atenção à Saúde, como UBS, 
que contam com Equipes de Atenção Básica 
(Saúde da Família ou tradicional, NASF), 
Academias da Saúde, ambulatórios, hospitais, 
unidades de vigilância em saúde.

Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), centros de convivência, 
acolhimento institucional de criança e 
adolescentes, acolhimento institucional de 
população de rua, plantão social, centro 
comunitário, conselho tutelar, instituição de 
longa permanência de idosos, entre outros.

Restaurantes populares, bancos de alimentos, 
cozinhas comunitárias, central de 
abastecimento municipal, feiras, centros de 
referência em SAN.

Escolas, creches, universidades, restaurantes 
universitários.

Centros desportivos e de recreação, áreas de 
lazer, clubes.

Empresas do Programa de Alimentação do 
Trabalhador, centros de formação.

Centros tecnológicos de abastecimento, como 
Ceasa, feiras, mercados e sacolões.

Pontos de cultura e outras formas de fomento às 
atividades culturais.
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tras categorias profissionais e com outros setores da sociedade, bem como a capacidade de atuar na comunidade, 

desenvolvendo estratégias aplicáveis à realidade, com respeito à cultura e à tradição do local onde estão atuando. É 

fundamental conjugar esforços com outros atores envolvidos no processo, como sociedades científicas, movimentos 

populares, pesquisadores, grupos de defesa do consumidor e o setor privado. Isso também é nossa responsabilidade.
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. A mobilização de uma população para uma mudança 

de comportamento, capaz de gerar impacto positivo 

em sua situação de saúde, só pode ser conseguida 

a partir das informações e motivações obtidas de 

profissionais engajados e interessados em colaborar 

com a população do seu território de responsabili-

dade. A partir dessa interação, os indivíduos podem 

tornar-se capazes de identificar e de resolver os pro-

blemas da comunidade.

1.2.3 Promoção da Alimentação 
Saudável 

Um dos eixos que compõem a promoção da saúde é a 

Promoção da Alimentação Saudável.

Mas, por quê?

Por que a alimentação pode influenciar, sobremanei-

ra, na condição de saúde dos indivíduos e as escolhas 

alimentares que fazemos dependem de diversos fato-

res que nos rodeiam.

Antes de pensarmos nos indivíduos que atendemos, 

podemos pensar em nós mesmos, já que a alimenta-

ção está presente na vida de todo ser humano, desde 

o momento em que nascemos. Considere as questões 

a seguir.
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Reflexão


Quais alimentos escolho comprar? Por que escolho esses e não outros?

Por que como essa quantidade? Será que preciso mudar essa quanti-

dade?

Fico com vontade de experimentar os alimentos que vejo nas propagan-

das da televisão?

Acredito nas alegações que a indústria divulga sobre os alimentos nos 

rótulos e nas propagandas? Acredito que o leite em pó enriquecido é 

realmente mais nutritivo e pago mais caro para o meu filho tomar, mas 

deixo de lhe oferecer uma fruta, por que sei que ele não aceitará?

Se houvesse uma feira de hortifrútis na porta da minha casa, eu comeria 

mais frutas e verduras?

E se eu tivesse mais dinheiro, será que compraria alimentos diferentes 

dos que costumo comprar? Isso seria melhor para a minha saúde?

Por que como muito mais quando estou ansioso ou estressado, mas te-

nho um amigo que fica totalmente sem apetite?

Será que estou dedicando o tempo necessário do meu dia para preparar 

e realizar minhas refeições ou acho que tudo é mais importante, por isso 

como o que dá?

Consigo deixar de comer em restaurantes e preparar minha refeição to-

das as noites, depois do trabalho, para levá-la no dia seguinte?

Acho importante comer sem assistir à televisão?

Se eu tivesse um problema de saúde, modificaria facilmente meus hábi-

tos para melhorar o meu estado de saúde?

Seria fácil mudar um comportamento alimentar e deixar de comer o que 

comi a vida inteira?

Você deve ter ficado em dúvida para responder uma ou mais dessas questões. Pois é, 

não são fáceis nem quando se trata de nós mesmos.

Essas reflexões ajudam a mostrar que a alimentação é permeada por inúmeros fatores: 

hábitos e comportamentos, produção e disponibilidade do alimento, acesso físico e 

financeiro, tempo, necessidades do organismo e condições de saúde, preferências e 

gostos, propagandas e mídia, conhecimento e informação, cultura, costumes e tradi-

ções, dentre outros.

É nesse contexto que surge a Promoção da Alimentação Saudável, em função da ne-

cessidade de colaborar para que as mudanças necessárias para atuar sobre esses fato-

res sejam possíveis. A definição oficial de Promoção Alimentação Saudável é:
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 č [...] um conjunto de estratégias que proporcionem 

aos indivíduos e coletividades a realização de prá-

ticas alimentares apropriadas aos seus aspectos 

biológicos e socioculturais, bem como ao uso sus-

tentável do meio ambiente. Considerando-se que 

o alimento tem funções transcendentes ao supri-

mento das necessidades biológicas, pois agrega 

significados culturais, comportamentais e afetivos 

singulares que não podem ser desprezados (BRA-

SIL, 2012, p. 31).

Você já viu o que significa promover, que a PAS faz par-

te da promoção da saúde e que inúmeros fatores estão 

envolvidos nas escolhas alimentares. Mas, o que é ali-

mentação saudável? Trata-se da prática alimentar apro-

priada aos aspectos biológicos e socioculturais dos indi-

víduos, bem como ao uso sustentável do meio ambiente.

Veja agora o conceito de alimentação saudável:

• estar em acordo com as necessidades de cada fase do curso da vida e com as necessidades ali-
mentares especiais (doenças específicas);

• ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia;
• ser acessível do ponto de vista físico e financeiro;
• ser harmônica em quantidade e qualidade;
• estar baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis, com quantidades mínimas de 

contaminantes físicos, químicos e biológicos.

PARA SER SAUDÁVEL, A ALIMENTAÇÃO DEVE:

que, para a população do Nordeste, não faz muito sen-

tido comer pão no café da manhã, da mesma forma 

que não faz parte da cultura dos gaúchos consumir ma-

caxeira ou cuscuz de milho ao acordar.

A alimentação humana parece estar muito mais vincu-

lada a crenças, fatores religiosos e exigências tradicio-

nais do que às necessidades fisiológicas. Leia e reflita 

sobre este fragmento do livro Alimentação e Cultura:

 č A religião dos israelitas permitia o consumo de 

gafanhotos e estes ainda são saboreados em toda 

a África do Norte, especialmente em Marrocos e 

no Saara. Um prato de gafanhotos assados, bem 

como larvas, ratos e lagartos, vale para a popula-

ção tanto quanto uma salada de camarões para 

um ocidental. Os sertanejos do Nordeste do Bra-

sil comem preás e camaleões, insuportáveis para 

qualquer homem das cidades litorâneas. Os ma-

cacos da Amazônia assados são manjares para 

a população nativa, mas causam náuseas aos 

brasileiros em geral. Em compensação, o sertane-

jo que ama o peixe de água doce não admite os 

crustáceos e menos ainda verduras. Diz que não é 

“lagarta para comer folha” e se alimenta de raiz de 

umbuzeiro e de farinhas de macambira, mandio-

ca e xiquexique. Tais alimentos, produtos da flora 

nativa dos sertões do Nordeste, são apontados 

como a explicação para a extraordinária resistên-

cia orgânica do sertanejo. Os budistas não matam 

o peixe pescado; deixam-no morrer na praia para 

 č Alimentação equilibrada. Padrão alimentar ade-

quado às necessidades biológicas e sociais dos 

indivíduos e de acordo com as fases do curso da 

vida. Deve ser acessível (física e financeiramente), 

saborosa, variada, colorida, harmônica e segu-

ra quanto aos aspectos sanitários. Esse conceito 

considera as práticas alimentares culturalmente 

referenciadas e valoriza o consumo de alimentos 

saudáveis regionais (como legumes, verduras e 

frutas), sempre levando em consideração os as-

pectos comportamentais e afetivos relacionados 

às práticas alimentares (BRASIL, 2013).

Pinheiro et al (2006) afirmam que uma alimentação 

adequada e saudável não se define como uma recei-

ta pronta e universal para todos, pois deve respeitar 

alguns atributos coletivos (significado sociocultural) 

e individuais, impossíveis de serem massificados. Po-

demos entender o significado sociocultural pensando 
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ser comido depois. Os hindus não comem carne 

de gado porque acreditam que ela é sagrada. Mui-

tos deles morrem de fome, mas respeitam esses 

animais, que pastam e dormem no meio das ruas. 

Na África Central, a maioria dos rebanhos não é 

aproveitada pelos negros. Constituem riqueza, 

elemento de venda, ostentação de prosperidade. 

mente consumida na Ásia e pouco apreciada na 

Oceania. Para o europeu e seus descendentes na 

América, esse tipo de carne é indispensável na 

mesa. A carne de porco foi proibida por muitos 

líderes religiosos e era abominada no Egito. O afri-

cano adorava o porco assado como refeição tanto 

quanto o romano, que o indicava para fortalecer 

os atletas. Com relação aos bois, não se permitia 

abatê-los quando fossem do trabalho rural, assim 

como ocorre na África, Índia, China e Ásia Menor. 

No tempo do imperador Calígula, a proibição era 

formal e matar um desses animais era considera-

do um crime tão grave quanto tirar a vida de um 

homem. O profeta Isaías afirmava quase o mes-

mo: “quem mata um boi é como o que fere um ho-

mem”. As religiões proíbem o consumo de certos 

alimentos, mas também tornam outros sagrados, 

tendo como cerimônia indispensável um ritual 

com banquete (BRASIL, 2002).

Nota-se que há diversos significados relacionados à ali-

mentação. Ficar alheio ao aspecto cultural trará, muito 

provavelmente, algumas barreiras para o atendimento, 

como a baixa adesão e até a recusa de orientações e tra-

tamentos por parte dos usuários.

O desconhecimento do contexto dos usuários pode 

acontecer por que os profissionais de saúde não são 

do município onde estão trabalhando. Pode acontecer 

também de determinada família ou sujeito não ser da-

quele local ou, ainda, fazer parte de uma população ou 

Grilos preparados para alimentação humana

Fonte: Fotolia.

Para muitos africanos, a galinha e o galo são ani-

mais para o sacrifício, oferendas aos deuses, e não 

para alimentação regular. Essas atribuições já po-

diam ser observadas no século XV, com intenções 

sempre religiosas, e estão presentes atualmente, 

de forma semelhante, nos candomblés, macum-

bas, xangôs etc. A carne de gado também é rara-
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comunidade tradicional (a exemplo dos indígenas, que, não raro, cada vez mais têm 

sido atendidos na Atenção Básica dos municípios que sediam suas aldeias). 

Tudo isso é muito comum em função da atual maior facilidade para mobilidade geo-

gráfica. Porém, nem sempre há sensibilidade dos profissionais para adaptarem as re-

comendações frente a um caso de diversidade étnico-cultural. O mais comum é deixar-

mos ligado o “botão do automático” e impormos a nossa cultura, aquilo a que somos 

acostumados e em que acreditamos, oferecendo orientações padronizadas. É comum 

lidarmos com tudo o que aprendemos (e fazemos) de uma forma muito padronizada.

O que queremos reforçar aqui é a necessidade de problematizar com o coletivo (ou 

com o sujeito) essas questões. A partir da problematização conseguiremos ter acesso 

aos valores, sentidos e significados dos sujeitos, respeitando-os com orientações per-

tinentes e viáveis. Afinal, quando nos reportamos à definição de alimentação adequa-

da ou ao conceito oficial de Segurança Alimentar e Nutricional, que será apresentado 

ainda nessa unidade, observamos que o termo adequado traz uma flexibilidade, legiti-

mando a adaptação necessária sobre o que é adequado e saudável em cada contexto 

(CARVALHO e ARMOND, 2013).

Agora que entendeu o alimento com suas múltiplas funções, que ultrapassam a neces-

sidade de suprir o que o corpo precisa (as necessidades biológicas), você compreendeu 

a importância de trabalhar com práticas referenciadas na realidade local, problemati-

zadoras, levando em conta os contrastes e as desigualdades sociais que interferem no 

direito universal à alimentação.

Então, a alimentação é um direito? Falaremos sobre isso em breve!

Devemos ter, ainda, a compreensão de que a PAS requer, em caráter prioritário, a ela-

boração e pactuação de uma agenda integrada com os diversos setores relativos a esse 

tema para o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas. Vamos tratar do 

conceito de intersetorialidade na Unidade 3.

1.2.4 Política Nacional de Alimentação e Nutrição

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), homologada em 1999, foi ela-

borada com o objetivo de contribuir com as políticas públicas voltadas à concretização 

do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e garantia da Segurança Alimen-

tar e Nutricional (SAN) da nossa população, legitimando as recomendações de que 

tratamos aqui. O documento conta 

com nove diretrizes estratégicas, das 

quais uma é a Promoção da Alimen-

tação Adequada e Saudável.

A PNAN tem como propósito a me-

lhoria das condições de alimenta-

ção, 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.

  Problematizar é não comunicar um conteúdo de maneira passiva às pessoas que nos ouvem, como 
uma simples transmissão de conhecimento, fazendo-as apenas receber o conteúdo. É provocar in-
quietações para ajudar a emergir as experiências e os saberes coletivos prévios que ajudarão no en-
tendimento. A problematização colabora com a compreensão, pois os ouvintes tornam-se ativos no 
processo e conseguem fazer relações entre o conteúdo e suas experiências de vida. Problematizar é, 
portanto, contextualizar a partir dos conhecimentos prévios dos sujeitos. Devemos criar situações em 
que eles consigam colocar os seus referenciais, as suas experiências. Devemos sempre partir de suas 
realidades concretas para identificar conjuntamente as mudanças e os conteúdos necessários para 
intervirmos adequadamente.
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Saiba mais


O Brasil tem uma política nacional que define as ações de alimentação 

e nutrição para a população. Pioneira na área da saúde, ela integra a 

Política Nacional de Saúde e faz interface com várias outras políticas na-

cionais e ações desse setor, como a da Atenção Básica, da promoção da 

saúde, n isso.ro como estsgatar o material do sisvan...  ser padronizado 

2?da saúde da criança e de setores responsáveis e corresponsáveis pela 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Conheça a PNAN aces-

sando este endereço eletrônico: http://189.28.128.100/nutricao/docs/

geral/pnan2011.pdf.

Em 2012, esse documento também passou por um processo de revisão amplo e par-

ticipativo, igualmente à PNPS, com o objetivo de se adequar às reais necessidades 

alimentares e nutricionais da população brasileira. Sua primeira versão tratava com 

mais ênfase das carências nutricionais e da desnutrição, que eram as situações que 

vivíamos naquele momento. 

A sua última versão já traz os transtornos alimentares pelo excesso de peso e as doen-

ças crônicas não transmissíveis (DCNT) com mais expressão, sem deixar de lado os 

outros problemas nutricionais que persistem: anemia ferropriva, hipovitaminose A, 

beribéri em alguns estados do país e, ainda, situações de déficit nutricional.


O excesso de peso acomete um em cada dois adultos e uma em cada 

três crianças brasileiros (BRASIL, 2014).

Por meio da PNAN, ao longo dos anos, algumas ações estratégicas públicas foram 

aprovadas com o objetivo de concretizar a PAS:

• a regulamentação da publicidade e marketing de alimentos destinados ao pú-

blico infantil;

• a regulamentação da comercialização de alimentos em cantinas escolares;

• a publicação de materiais técnicos para orientação de profissionais e da popu-

lação, dentre outras. 
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Link


A elaboração e divulgação de materiais é uma forte estratégia do Minis-

tério da Saúde para se comunicar com as Secretarias Estaduais e Munici-

pais de Saúde, com outros setores, especialmente com os profissionais 

que estão na ponta, desencadeando as ações. Diversos materiais sobre 

inúmeros temas estão disponíveis gratuitamente para quem trabalha 

na Atenção Básica: legislações, vídeos, áudios, informes e publicações, 

como as políticas, os Cadernos de Atenção Básica de diferentes temas, 

livros, cartilhas, guias e protocolos. Um auxílio e tanto! Clique no link 

a seguir para conhecer esse acervo: http://dab.saude.gov.br/portaldab/

biblioteca.php?conteudo=publicacoes.

Dada a natureza das ações de PAS, a participação popular é estratégia fundamen-

tal que deve envolver desde o diagnóstico da realidade e a definição dos objetivos 

até a implantação das ações. Incentivar a incorporação da dimensão da alimentação 

adequada e saudável na educação popular em saúde e nas capacitações para gestão 

participativa é dever de todo profissional de saúde.


A PAS requer ações de caráter interdisciplinar e intersetorial. Suas ações 

devem ser emancipatórias, promotoras de autonomia e de autocuidado 

do público.

As discussões podem acontecer nas instâncias de controle social, com mobilização da 

comunidade e inclusão da participação dos setores público e privado na elaboração e 

execução das estratégias. A responsabilidade das equipes de saúde com relação à PAS 

deve ultrapassar os limites das unidades de saúde, inserindo-se nos demais equipa-

mentos sociais. É nossa responsabilidade colaborar adequadamente com a concretiza-

ção da alimentação adequada e saudável.
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Saiba mais


Gostou dessa temática? Está disponível online, gratuitamente, um curso 

do Ministério da Saúde intitulado Curso de Autoaprendizagem da Rede-

Nutri - Introdução à Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN, 

em parceria com a Rede de Nutrição do Sistema Único de Saúde (Rede-

Nutri). Encontre-o neste endereço eletrônico: http://ecos-redenutri.bvs.

br/tiki-read_article.php?articleId=1450.

1.3 Alimentação, um direito humano

No item anterior, você aprendeu que a PNAN visa a contribuir com a concretização do 

DHAA e a garantia da SAN da população. Mas, o que significam esses conceitos e por 

que eles têm norteado as políticas e ações de PAS no Brasil?

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1450
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1450
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Pois bem, vamos iniciar essa discussão pontuando brevemente a relação desses con-

ceitos com o entendimento que há sobre os direitos humanos, conquistados por meio 

de manifestações e lutas dos povos contra a opressão e os abusos de poder. Um marco 

histórico nessa batalha aconteceu em 1948, quando países assinaram a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, trazendo a alimentação como direito universal, que 

deve ser respeitado, protegido, promovido e provido pelos Estados.

Saiba mais


Para saber mais sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, 

acesse este endereço eletrônico: http://www.dudh.org.br/declaracao.

Nesse contexto, o conceito de DHAA floresceu e se fortaleceu ao longo das décadas 

seguintes, sendo incorporado em tratados e documentos nacionais e internacionais 

(BRASIL, 1988; BRASIL, 2006, BRASIL, 2010).

Mas, por que é importante olhar para nosso território de atuação sob a ótica dos direi-

tos humanos?

Poderíamos listar aqui uma série de argumentos e reflexões, mas, nesse momento, 

vamos considerar dois princípios essenciais no cuidado com o outro: o princípio da 

dignidade humana e o da não discriminação, de forma alguma.

Enxergar o usuário do sistema como um portador de direitos, que precisam ser respei-

tados e incluídos no planejamento das ações em saúde, conduz a uma prática cotidia-

na mais justa, ética e participativa (LEÃO; RECINE, 2011; BRASIL, 2010a).

Falando em direitos, o que se entende por DHAA? Essa é, sem sombra de dúvidas, uma 

questão passível de inúmeras reflexões e possibilidades. Basicamente, é importante 

você saber que esse direito pressupõe que todos os indivíduos estejam livres da fome 

e tenham garantida uma alimentação adequada às suas necessidades.

E o que define essa alimentação adequada?

Para facilitar, veja a figura adiante, que pontua os diversos aspectos envolvidos no ter-

mo adequada (LEÃO; RECINE, 2011; BRASIL, 2010a).

A figura mostra o quanto a palavra adequada pode enriquecer, ou não, a nossa alimen-

tação. Digamos nossa alimentação, pois todos devemos ter garantido o DHAA. Não 

somente quem convive com a fome precisa se preocupar com isso, afinal os diretos 

humanos são inerentes a todos.

A alimentação, como condicionante da sobrevivência e da qualidade de vida dos indi-

víduos, demanda um olhar especial, que vai desde o modo de produção e distribuição 

até o acesso ao consumo dos alimentos. Isso significa que devemos pensar em toda a 

cadeia de produção de alimentos.

Representação gráfica das dimensões da alimentação adequada.

Qualidade 
sanitária

Diversidade

Alimentação Adequada

Acesso à 
informação

Respeito e valorização
da cultura alimentar
nacional e regional

Realização de
outros direitos

Adequação 
nutricional

Livre de 
contaminantes,
agrotóxicos e 
organismos
geneticamente 
modificados

Acesso a recursos financeiros
ou recursos naturais como
terra e água

Fonte: BRASIL, 2010a.

http://www.dudh.org.br/declaracao
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Reflexão


Um pé de alface produzido em uma hor-

ta escolar livre de contaminantes seria 

mais adequado que um pé de alface pro-

duzido em larga escala, com a utilização 

de agrotóxicos?

Pois bem, essas são reflexões e inquietações que aparecem quando pensamos na ali-

mentação adequada como direito de todos. 

Como você, profissional de saúde, pode colaborar, em seu cotidiano, para que os indi-

víduos tenham garantido o DHAA?
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Nosso intuito é auxiliá-lo a encontrar essas respostas ao longo deste módulo. Mais 

adiante, trabalharemos estratégias práticas para colaborar com sua atuação. Mas, an-

tes disso, consideramos fundamental o conhecimento de alguns marcos legais relacio-

nados à concretização desse direito. Sabemos que a existência de mecanismos legais, 

por si só, não garante o DHAA. Entretanto, o desconhecimento desses dispositivos pode 

nos impedir de avançar, dificultando a PAS no território.

Antes de entrarmos nos marcos legais, queremos destacar a importância do controle 

social quando pensamos na garantia do DHAA. Nesse âmbito, é de suma importância 

saber que temos ferramentas que precisam ser conhecidas e fortalecidas, destacando-

se os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA).

Saiba mais


O CONSEA tem caráter consultivo, assessorando a Presidência da Re-

pública na formulação de políticas e na definição de orientações para 

que o país garanta o DHAA. A exemplo do CONSEA nacional, estados e 

municípios devem criar conselhos locais para tratar de questões espe-

cíficas da região relacionadas ao DHAA e à SAN. Além disso, devem ser 

realizadas as Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional, em 

municípios, estados e nacionalmente, com periodicidade não superior 

a quatro anos. Para saber mais, acesse o seguinte endereço eletrônico: 

http://www4.planalto.gov.br/consea.
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Em termos legais, a promoção do DHAA está prevista no Brasil em uma série de do-

cumentos e instrumentos. Falando nisso, vale referenciar, com muita satisfação, a 

publicação, em 2006, da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), 

um divisor de águas na luta pelo DHAA, pois reconhece em lei o acesso à alimenta-

ção adequada dos brasileiros (BRASIL, 2006). Vale ressaltar também que, quatro anos 

após a aprovação da LOSAN, a alimentação foi, finalmente, incluída entre os direitos 

sociais fixados no Artigo 6.º da Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988). Essa vi-

tória resultou de intensa campanha nacional liderada pelo CONSEA, contando com a 

participação de entidades civis, movimentos sociais, órgãos públicos e privados, orga-

nizações não governamentais, artistas e cidadãos de todo o país.

Por meio da LOSAN, há uma década, a SAN é considerada um direito humano no Brasil, 

devendo ser garantida por políticas universais e integração entre setores. Foi também 

a LOSAN que instituiu no país o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), 

que vem sendo implementado nos municípios e estados brasileiros para assegurar o 

DHAA, como parte da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), 

publicada em 2010 (BRASIL, 2006; BRASIL, 2010).

  O SISAN é um sistema público de gestão intersetorial e participativa, dedicado a promover o di-
reito humano à alimentação adequada em todo o território nacional. Possibilita a articulação entre 
os três níveis de governo para a implementação das políticas de segurança alimentar e nuticional.

Falamos muito em SAN até aqui, mas ainda não a conceituamos. Bom seria se todos 

soubessem o que hoje se entende por SAN no país, pois, certamente, estaríamos mais 

próximos da garantia dessa condição. O conceito de SAN adotado no Brasil vem acom-

panhando a história da nossa sociedade e consiste na:

 č [...] realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras neces-

sidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde 

que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006).

Esse conceito aproxima-se, cada vez mais, da abordagem de direitos humanos. Isso 

significa que a discussão em torno da SAN deve incorporar princípios e ações essen-

ciais para a garantia e exigibilidade da realização do DHAA (LEÃO; RECINE, 2011; BRA-

SIL, 2010a). Aí é que entra o papel do Estado, que, com a participação da sociedade 

civil organizada, deve formular, implementar e avaliar políticas, planos, programas e 

ações com vistas a assegurar o DHAA.

Mas, na prática, como vão os avanços em prol da garantia e exigibilidade do DHAA?

Embora tenhamos avanços e a existência de normas muitas vezes inovadoras no or-

denamento jurídico brasileiro, o que se constata, na realidade, ainda é a insuficiência 
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de mecanismos para garantir a realização prática do 

DHAA e dos demais direitos humanos no Brasil. É pre-

ciso prosseguir no estabelecimento de procedimentos 

que efetivamente promovam a exigibilidade dos direi-

tos humanos (VALENTE, BEGHIN; 2006).

Dando continuidade a nossas reflexões sobre SAN, ou-

tro conceito importante é o de Soberania Alimentar, 

que se refere ao direito dos povos de escolher quais 

alimentos produzir e consumir. Esse direito precisa ser 

respeitado e respaldado pelos estados, pois assim es-

ses poderão fortalecer sistemas alimentares equilibra-

dos, justos e sustentáveis (LEÃO; RECINE, 2011).

Em nível municipal, é necessário que as políticas públi-

cas conversem com os movimentos sociais e os respei-

tem, apoiando um modelo agrícola local, preferencial-

mente de base agroecológica e orgânica. Para além da 

produção, a comercialização dos alimentos demanda 

atenção especial, pois a SAN requer o incentivo a circui-

tos curtos de comercialização, como feiras e mercados 

locais, com possibilidades reais e justas de venda dire-

ta de alimentos, provenientes de grupos e cooperativas 

de base familiar e agroecológica, por exemplo. Estabe-

lecer relações próximas entre produtor e consumidor é 

o melhor caminho para a soberania alimentar.

É importante reforçarmos que uma característica bem 

marcante das políticas de SAN é que elas precisam ser 

intersetoriais, devendo envolver os diversos setores de 

maneira articulada e pactuada. Dentre as políticas de in-

terface com a SAN, está a Política Nacional de Alimenta-

ção e Nutrição (PNAN), conforme vimos no item anterior.

Agora que você conhece alguns conceitos e marcos fun-

damentais relacionados ao DHAA e à SAN, precisa saber 

agir e orientar em caso de violação desse direito. Porém, 

voltaremos a essas questões na próxima unidade.

Saiba mais


O Brasil tem uma Política e um Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo). Você 

sabe por que essas regulamentações surgiram? Elas são resultado da preocupação crescente com os 

impactos ambientais da agricultura convencional e seus efeitos sobre a SAN. Esses documentos apon-

tam a agroecologia como uma alternativa viável para a construção de um novo paradigma para a agri-

cultura, que promova a ampliação das condições de acesso a alimentos saudáveis, a partir de sistemas 

de produção agrícola, ecologicamente equilibrados, e que contribua para o fortalecimento de bases 

estruturais socialmente justas e inclusivas para o campo. Conheça o Planapo acessando o seguinte 

endereço eletrônico: http://www.agroecologia.org.br/files/2016/06/Planapo-2016-2019.pdf.

Saiba mais


Está disponível online, gratuitamente, um 

curso do Ministério da Saúde intitulado 

Dialogando sobre o Direito Humano à Ali-

mentação Adequada no Contexto do SUS, 

em parceria com a Rede de Nutrição do 

Sistema Único de Saúde (RedeNutri). Para 

saber mais, acesse o endereço eletrônico: 

http://ecos-redenutri.bvs.br/cursos/curso 

_dialogando_online/home.html.

1.4 Panorama 
epidemiológico nutricional 
da população brasileira
Ao pensar no panorama epidemiológico nutricional 

dos brasileiros, o que vem à sua mente? Possivelmente, 

você pensou em obesidade como condição marcante 

e preocupante da atualidade. Se sim, você está certo: 

o excesso de peso está crescendo de modo alarmante.

Entretanto, o Brasil é um país que convive com muitos ex-

tremos. Apesar de termos altas prevalências de excesso 

de peso, algumas regiões, com ênfase no Norte e no Nor-

deste, ainda precisam se preocupar com a desnutrição 

e com uma série de doenças carenciais, como anemia e 

hipovitaminoses. Isso sem falar nas doenças infecciosas, 

que persistem e demandam muita atenção do setor saú-

de (BATISTA FILHO, RISSIN, 2003; MEDEIROS, 2011).

http://www.agroecologia.org.br/files/2016/06/Planapo-2016-2019.pdf
http://ecos-redenutri.bvs.br/cursos/curso_dialogando_online/home.html
http://ecos-redenutri.bvs.br/cursos/curso_dialogando_online/home.html
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Reflexão


Muitos conhecem uma família que apresenta um indivíduo obeso e um 

com baixo peso, morando no mesmo lar. Ainda, muitas vezes esse indi-

víduo obeso apresenta anemia ferropriva! Na sua prática, quais estraté-

gias são possíveis nessas situações? E quais seriam as principais causas 

desse panorama?

Para entendê-lo, alguns aspectos precisam ser registrados. Nossa sociedade tem vi-

venciado intensas modificações no estilo de vida, caracterizadas por um padrão mais 

urbano e industrializado, o qual acarretou, também, mudanças significativas no pa-

drão de alimentação e de atividade física da população. Tais fatores refletiram em mu-

danças na composição corporal e estatura dos indivíduos.

 Esse conjunto de fatores, aliado a outros, como o processo de envelhecimento da po-

pulação (transição demográfica), reflete não só em aumento de peso, mas em maior 

prevalência de DCNT relacionadas à obesidade. 

Com relação à alimentação, o fato mais marcante e preocupante é a progressiva subs-

tituição de dietas próprias, locais, por dietas cada vez mais padronizadas e industriali-

zadas, ricas em açúcar, sódio, gordura e pobres em fibras. 

Esses comportamentos levaram ao aumento das prevalências de excesso de peso e de 

DCNT, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, cardiopatias, dislipidemias e obe-

sidade, que resultam em perda da qualidade de vida, em uma considerável ingestão 

de medicamentos e na iminência de sequelas irreversíveis, podendo chegar, inclusive, 

à invalidez. Mas, conforme dissemos, apesar de focarmos nas DCNT por estarem pre-

sentes em maior prevalência na demanda da Atenção Básica, persistem as doenças 

nutricionais carenciais, que dependem igualmente de orientações sobre a alimenta-

ção para sua superação (MEDEIROS, 2011).
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As últimas pesquisas que avaliaram o consumo alimentar e o estado nutricional cons-

tataram exatamente essa tendência: elevação no consumo de produtos industrializa-

dos e redução no consumo da alimentação mais tradicional, que inclui alimentos re-

gionais, refletindo, também, em baixo consumo de frutas, legumes e hortaliças, além 

da redução de atividades físicas (BRASIL, 2014).

Link


O Brasil tem realizado com mais frequência pesquisas que trazem in-

formações sobre as questões alimentares e nutricionais da população. 

A primeira foi o Estudo Nacional de Despesas Familiares (ENDEF), que 

ocorreu em 1975, realizada pelo IBGE. Após ficarmos 14 anos sem in-

formações sobre o perfil nutricional da nossa população, em 1989 foi 

realizada a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN), pelo Minis-

tério da Saúde. Nesse momento, foi identificada a mudança do perfil 

nutricional da população: a prevalência de crianças com baixo peso ha-

via reduzido consideravelmente, ao passo que o aumento do excesso de 

peso começava a aparecer. Em 1996, a Pesquisa Nacional de Desenvolvi-

mento e Saúde (PNDS) trouxe novas informações, seguidas das Pesqui-

sas de Orçamentos Familiares (POF), que têm sido realizadas com mais 

frequência (2002/2003; 2008/2009). Em 2013, essas informações foram 

completadas pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada também 

pelo IBGE. Clique no link adiante para acessar os principais resultados 

da pesquisa mais recente: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/ 

livros/liv94074.pdf.

Além das informações epidemiológicas advindas das pesquisas nacionais, lembre-se 

de contar com as informações produzidas na rotina dos serviços, que você deve co-

nhecer muito bem, colaborando, inclusive, para produzi-las. As pesquisas vêm com o 

intuito de complementar essas informações.

Na Unidade 2 falaremos sobre o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), 

que é o principal responsável por sistematizar as informações alimentares e nutricio-

nais. Produzir e analisar esses dados são os pontos de partida para o planejamento 

das ações de PAS (e outras) no nosso território.
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Para concluir esta unidade e reforçar a importância de 

promover a alimentação saudável na Atenção Básica, 

leia adiante algumas informações científicas que ates-

tam o quanto as ações de PAS podem trazer impactos 

positivos à saúde.

O Brasil gasta atualmente cerca de R$ 11 bilhões por 

ano no tratamento de DCNT, como obesidade, hiper-

tensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares e 

câncer, as quais ainda são responsáveis por quase 50% 

dos óbitos, segundo o Ministério da Saúde. A inade-

quação alimentar é apontada como uma das principais 

causas da prevalência dessas enfermidades, em espe-

cial, a obesidade. De 40% a 90% dessas mortes anuais 

poderiam ser evitadas se toda a população tivesse 

acesso a uma alimentação adequada.(BRASIL, 2012).

Diabetes no mundo: a cada seis segundos uma pessoa 

morre de diabetes (INTERNATIONAL DIABETES FEDERA-

TION, 2016).

Dados de quatro estudos indicaram uma redução de 

risco para AVC isquêmico em torno de 26% entre indi-

víduos com maior ingestão de fibra alimentar ou grãos 

integrais quando comparados com aqueles com menor 

consumo (RODRIGUES e BERNAUD, 2013).

O número de crianças abaixo de 5 anos que estão aci-

ma do peso tem tendência a aumentar de 42 milhões 

para 70 milhões na próxima década (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).

principal fator de risco para as doenças cardiovascula-

res, bem como insuficiência renal (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2015).

Diminuir o consumo de açúcar livre para menos de 10% 

de toda energia consumida, reduz o risco de sobrepe-

so, obesidade e cárie dentária (ORGANIZAÇÃO DAS NA-

ÇÕES UNIDAS, 2015).

Estudos indicam que a ingestão de frutas e vegetais 

está associada a menor risco para AVC isquêmico e a 

efeitos favoráveis na inibição do processo de progres-

são da aterosclerose (RODRIGUES e BERNAUD, 2013).

Adultos que consomem diariamente mais de 2 mil mili-

gramas de sódio – equivalente a 5 gramas de sal por dia 

– estão em maior risco de desenvolver pressão alta, o 
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De acordo com a OMS, o número global de crianças e adolescentes obesas ou acima do 

peso aumentou de 32 milhões em 1990 para 42 milhões em 2013. Somente na África, 

o número de crianças obesas ou acima do peso subiu de 4 para 9 milhões durante o 

mesmo período. Se as tendências atuais continuarem, o número de crianças com ex-

cesso de peso em todo o mundo aumentará para 70 milhões até 2025 (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).

Maior consumo de alimentos ultraprocessados foi positivamente associado ao consu-

mo de gorduras, colesterol, sódio, ferro, cálcio e calorias e negativamente associado 

ao consumo de carboidratos, proteínas e fibras alimentares (BIELEMANN et al, 2015).

Mulheres obesas apresentavam maior chance de ter baixo risco cardiometabólico ao 

consumir frutas ≥3 vezes/dia e leguminosas pelo menos duas vezes/dia, e não consu-

mir manteiga, margarina, maionese, leite de coco e azeite de dendê (BIELEMANN et al, 

2015).

O aumento na ingestão de frutas, legumes e verduras reduz a densidade energética da 

alimentação e aumenta a quantidade de alimento que pode ser consumida para um 

determinado nível de calorias. A redução da densidade energética aumenta a sacieda-

de, um efeito que se manifesta após o término da refeição. Esses efeitos podem ajudar 

no balanço energético e no controle do peso (ROLLS et al, 2004b).

1.5 Fechamento da unidade 

A Promoção da Alimentação Saudável está inserida no contexto da adoção de modos 

de vida saudáveis, sendo componente importante da promoção da saúde e da qua-

lidade de vida. É uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), constitui um eixo estratégico da Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS), além de estar pautada na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricio-

nal (PNSAN) e na concretização do Direito Humano à Alimentação Adequada. 

Buscamos discutir a alimentação na ótica dos direitos humanos e entender como os 

conceitos de Direito Humano à Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e Nutri-

cional têm norteado as políticas e ações de PAS no Brasil.

Foram abordados diversos fatores relativos à saúde, que justificam a realização da 

Promoção da Alimentação Saudável na rotina diária dos serviços de saúde. 

Essa unidade trouxe referenciais teóricos e normativos, aliados às justificativas para a 

realização da PAS na Atenção Básica. Agora, precisamos avançar em direção a estraté-

gias e propostas de atuação para executarmos as ações almejadas.
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 Unidade 2
A PAS no território 

Nesta unidade, vamos compartilhar diferentes estratégias para realizar ações de 

Promoção da Alimentação Saudável (PAS) na Atenção Básica, nas diferentes fases 

do curso da vida, respaldadas nas recomendações nacionais.



34 Promoção da alimentação saudável na atenção básica

2.1 Concretizando a PAS no território

A PAS vem ganhando espaço na agenda pública, sendo prevista em diversas políticas 

e programas nacionais com o objetivo de contribuir para a melhoria dos hábitos dos 

brasileiros, que vêm se modificando de maneira padronizada, em massa, e estão longe 

dos desejáveis em todas as fases do curso da vida e nos diversos estratos socioeconô-

micos (CASTRO, 2015). Os dados apresentados ao final da unidade anterior mostraram 

as consequências dessa situação. 

Link


O Brasil publicou, em 2012, o Marco de Referência de Educação Alimen-

tar e Nutricional (EAN) para Políticas Públicas, com o propósito de qua-

lificar a agenda da alimentação e nutrição em todos os setores governa-

mentais e da sociedade civil. A EAN é um campo de ação da Segurança 

Alimentar e Nutricional e da Promoção da Saúde, e tem sido considera-

da uma estratégia fundamental para a prevenção e o controle dos pro-

blemas alimentares e nutricionais da população. As ações de EAN po-

dem e devem ser desenvolvidas por todos os profissionais inseridos na 

AB. Entretanto, em contextos que envolvam indivíduos ou grupos com 

alguma doença ou agravo, a EAN é considerada um recurso terapêutico 

de responsabilidade do nutricionista. Portanto, as abordagens técnicas 

e práticas em EAN devem respeitar as especificidades regulamentado-

ras das diferentes categorias profissionais (BRASIL, 2012). Clique no link 

a seguir para fazer o download do texto do marco: 

http://www.ideiasnamesa.unb.br/files/marco_EAN_visualizacao.pdf.

Uma das maiores preocupações dos órgãos de saúde quanto aos hábitos alimentares 

é que as refeições caseiras, preparadas com alimentos frescos, têm perdido espaço no 

dia a dia dos brasileiros, que vêm optando por comidas prontas e produtos ultrapro-

cessados, devido a inúmeros fatores (econômicos, tecnológicos, sociais, propaganda 

e marketing). Esses produtos têm atraído as pessoas por serem hiperpalatáveis, por 

terem grande durabilidade e pela praticidade, embora a composição nutricional seja 

bastante desequilibrada: apresentam altos teores de gordura, açúcar e sal, baixo teor 

de fibras e alta densidade energética, muitas vezes para mascarar o gosto dos aditivos 

químicos e aumentar o tempo de prateleira.
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Repare que esses alimentos estão embalados e prontos para o consumo nas pratelei-

ras dos mercados. Logo, esses novos hábitos estão diminuindo a diversidade alimen-

tar e deteriorando as culturas tradicionais, uma vez que conhecemos e cozinhamos 

menos aquilo que nossos ancestrais costumavam consumir.

Reflexão


Será que nossos netos saberão o que nossos avós consumiam? Eles sa-

berão fazer uma receita de família? Estamos dando a devida atenção a 

isso ou consideramos natural presumir que eles terão, disponíveis para 

seu consumo, as lasanhas congeladas do mercado?

Se fizermos um breve resumo do que tem acontecido com o comportamento alimentar 

dos brasileiros, e de outras populações, perceberemos algumas características:

• preferência por alimentações rápidas (fast-foods);

• substituição das refeições feitas em família por refeições fora de casa;

• substituição dos alimentos básicos por alimentos processados e ultraproces-

sados;

• elevado consumo de produtos industrializados – facilmente acessíveis e mais 

baratos;

• forte mídia, que tem ditado nosso comportamento alimentar, incentivando o 

consumo de alimentos pobres em nutrientes e um padrão estético esbelto.


Entre as décadas de 1970 e 1990, as pesquisas que referenciamos na 

Unidade 1 registraram que os brasileiros aumentaram em 400% o con-

sumo de industrializados, especialmente biscoitos e refrigerantes, além 

de haver maior consumo de gorduras e açúcar (MEDEIROS, 2011).

Além de mudanças no comportamento alimentar, outras alterações no estilo de vida co-

laboraram com esses resultados na situação epidemiológica nutricional atual, como a 

redução da prática de atividade física e de lazer, evidenciada no país nos últimos anos.

  A OMS recomenda que os indivíduos mantenham-se ativos em todas as fases do ciclo de vida, 
com no mínimo 30 minutos de atividade física regular intensa ou moderada na maioria dos dias da 
semana, a fim de prevenir as enfermidades cardiovasculares e diabetes, fortalecer a musculatura 
e evitar quedas (comuns em casos de osteoporose). Lembre que diferentes formas de práticas de 
atividade física promovem bons resultados, e que é fundamental a orientação de um profissional 
capacitado. Devemos incentivar que os indivíduos tornem seus dias mais ativos, com atividades de 
lazer (como andar de bicicleta e passear ao ar livre) e que se integrem aos grupos de atividades das 
UBS. Às crianças, devemos sempre recomendar menos tempo em frente à televisão e mais tempo 
em atividades e brincadeiras ao ar livre.
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As consequências dessas práticas têm sido o aumento do excesso de peso e de DCNT, que 

acometem um grande número de pessoas, cotidianamente atendidas na Atenção Básica, 

com a coexistência em diversos pontos do país de doenças nutricionais carenciais (MEDEI-

ROS, 2011). Esse é o cenário das questões com que temos de lidar na perspectiva da PAS, 

todavia podemos trabalhar com diferentes propostas para obtermos bons resultados.

Então, por onde começar o processo de mudança necessário? O diagnóstico é a base 

do direcionamento das nossas atividades.

2.2 Diagnóstico

Os diagnósticos alimentar e nutricional são fundamentais para o início das atividades 

de PAS, pois delinearão as principais necessidades a serem trabalhadas com cada pú-

blico, segundo as suas características. As estratégias e ações para melhorar as condi-

ções de saúde e nutrição da população devem ser definidas com base na avaliação das 
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fatores que influenciam os padrões de consumo alimentar.


Quando falamos do diagnóstico alimentar, referimo-nos ao consumo de 

alimentos e comportamentos alimentares. Já o diagnóstico nutricional 

diz respeito ao resultado do consumo no organismo, avaliado pelo es-

tado nutricional, que em geral ocorre por meio da adequação do peso 

para a altura e idad e dos indivíduos, podendo ser complementado por 

outros parâmetros, como os bioquímicos, quando necessário. Tanto o 

diagnóstico alimentar quanto o nutricional devem ser direcionados a 

todas as fases do curso da vida, devendo compor as ações desenvolvi-

das na Atenção Básica.

Para realizar o diagnóstico, realize ações que envolvam a vigilância alimentar e nutri-

cional, o olhar crítico sobre o território e o conhecimento de determinantes de saúde e 

nutrição, que trabalharemos na sequência.

Os diagnósticos obtidos devem subsidiar ações no nível individual ou familiar e, ainda, 

ações direcionadas ao território e às coletividades que nele se inserem. Portanto, é de 

suma importância que os dados sejam utilizados por profissionais e gestores de saúde 

para a definição de prioridades de atuação na implantação de ações abrangentes de 

PAS, a fim de promover o DHAA e SAN nos territórios.

Vigilância alimentar
e nutricional

Olhar crítico sobre
o território

Conhecimentos de
determinantes de 
saúde  e nutrição

Diagnóstico
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A principal estratégia de vigilância alimentar e nutricional é o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutrição (SISVAN), recomendado e conduzido pelo Ministério da Saúde. 

O SISVAN é um sistema composto por indicadores de consumo, antropométricos e 

bioquímicos, com o objetivo de avaliar e monitorar o estado nutricional e alimentar 

da população brasileira, por área geográfica (BRASIL, 2011). 

Permite conhecer como se 

apresenta um determinado 

problema de alimentação ou 

de nutrição na população para 

propor medidas, sejam ações 

ou políticas, para todos ou para 

um grupo de pessoas. Dessa 

forma, é uma fonte de dados 

fundamental para a priorização 

e definição de ações de PAS di-

recionadas à garantia da SAN 

no país. 

O SISVAN é recomendado no Brasil desde a década de 1970. Em 2006, o Ministério da 

Saúde informatizou-o, padronizando-o e disponibilizando-o para todos os municípios.


O SISVAN tem a capacidade de receber os registros de toda a população, 

consolidar as informações alimentares e nutricionais e gerar relatórios 

com os resultados individuais e coletivos para todas as fases do curso 

da vida.

Outras estratégias de vigilância alimentar e nutricional são as Chamadas Nutricionais 

e as pesquisas nacionais, mencionadas quando falamos sobre dados epidemiológicos.

2.2.1 Vigilância alimentar e nutricional

No âmbito da Atenção Básica, a vigilância alimentar e nutricional está inserida no con-

texto da Vigilância Epidemiológica, instituída e regulamentada pela Lei Orgânica de 

Saúde. É definida por um sistema de coleta, análise e disseminação de informações 

para prevenção e controle de problemas alimentares e nutricionais. Assim, tem o pa-

pel fundamental de apoiar gestores e profissionais de saúde no processo de organiza-

ção da atenção nutricional e de avaliação das ações realizadas, permitindo que sejam 

definidas prioridades.
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As Chamadas Nutricionais visam a aproveitar eventos que tenham grande contingente 

populacional para promover a avaliação alimentar e nutricional da população. Sua 

realização, durante as campanhas de imunização, tem sido comum e exitosa em mui-

tos municípios.

A mobilização de crianças menores de 5 anos, com suas famílias, e de idosos, até as 

Unidades de Saúde para serem vacinados pode ser uma excelente oportunidade para 

o levantamento de informações sobre situação de saúde, de dados antropométricos e 

de consumo alimentar.

Reflexão


Que tal realizar Chamadas nas escolas, para crianças e adolescentes? 

Esses dados complementarão aqueles que são coletados na sua rotina, 

contribuindo para conformar o perfil alimentar e nutricional comunitá-

rio do território de abrangência.

O Ministério da Saúde ressalta a importância de todos os profissionais das equipes de 

AB, inclusive aqueles que atuam no apoio matricial a essas equipes, participarem dos 

processos de vigilância alimentar e nutricional no território. Tanto no modelo tradicio-

nal de AB quanto nos diversos formatos da Estratégia Saúde da Família (ESF) – incluin-

do os profissionais dos NASF, os Consultórios na Rua e as equipes de SF para o atendi-

mento da população ribeirinha e os Programas Saúde na Escola e Academia da Saúde 

(BRASIL, 2011) –, todos devem participar e colaborar da produção dessas informações, 

bem como devem promover a utilização efetiva dos dados individuais e coletivos.

2.2.1.1 Diagnóstico e monitoramento do estado 
alimentar e nutricional

Para concretizar a vigilância nutricional utilizando o SISVAN, pense na coleta, no regis-

tro e na utilização de informações como atividades fundamentais direcionadas a toda 

a população atendida na Atenção Básica. Essas informações devem ser coletadas du-

rante a rotina dos seus serviços, tanto nas atividades individuais quanto nas coletivas, 

que devem ser priorizadas.

Vamos falar, inicialmente, do diagnóstico alimentar e, em seguida, do nutricional. Es-

clarecemos a diferença entre essas definições e ressaltamos que estão bastante inter-

ligadas, pois o nutricional é o resultado do alimentar, associado a outros fatores.
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O diagnóstico alimentar inclui a avaliação do consumo alimentar, por meio dos for-

mulários específicos do SISVAN, que são denominados marcadores de consumo. As 

avaliações desses marcadores trazem informações sobre alguns comportamentos ali-

mentares e padrões positivos e negativos da alimentação, que devem ser trabalhados 

na atenção nutricional para promover melhorias no perfil de saúde da população. São 

três formulários simples, que podem ser aplicados por qualquer profissional da equipe 

da AB, apresentados por fases do curso da vida:

• crianças menores de 6 meses;

• crianças de 6 a 23 meses;

• indivíduos maiores de 2 anos, que contemplam as crianças de 2 a 9 anos ou 

adolescentes ou adultos ou idosos.

O diagnóstico nutricional inclui a avaliação antropométrica – medição do peso e estatura 

e registro nos formulários do SISVAN – para gerar os indicadores que permitirão conhecer 

a distribuição de agravos, como a desnutrição ou o baixo peso, o sobrepeso e a obesida-

de do território. Teremos, assim, indicadores para os diagnósticos individuais e coletivos.

Diagnóstico coletivo

O diagnóstico coletivo é desconhecido por muitos dos profissionais, embora seja de 

grande importância para os serviços de saúde por permitir o retrato da comunidade. 

Conhecer o estado nutricional de dois ou de dez indivíduos que atendemos, por exem-

plo, não significa que conhecemos a realidade de toda a clientela do nosso serviço. 

Para conhecer essa realidade, que denominamos diagnóstico coletivo, precisamos de-

senvolver uma sequência organizada de procedimentos.

O diagnóstico coletivo depende do individual e é resultado dos agrupamentos desses 

dados. Mesmo em uma ação coletiva maior, como em uma Chamada Nutricional, fare-

MARCADORES DE CONSUMO
ALIMENTAR

DIGITADO POR: DATA:

                       

CONFERIDO POR: FOLHA Nº:

Nº DO CARTÃO SUS DO PROFISSIONAL:* CBO:*
 - 

Cód. CNES UNIDADE:* Cód. EQUIPE (INE):* DATA:*
                       

Nº CARTÃO SUS:  

Nome do Cidadão:* 
Data de Nascimento:*         /       /                 Sexo:*   Feminino    Masculino                Local de Atendimento:*    

C
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**
D

E 
6 
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ES

A criança ontem tomou leite do peito?   Sim  Não  Não Sabe                    

Ontem a criança consumiu:

Mingau  Sim  Não  Não Sabe                    

Água/chá  Sim  Não  Não Sabe                    

Leite de vaca  Sim  Não  Não Sabe                    

Fórmula Infantil  Sim  Não  Não Sabe                    

Suco de fruta  Sim  Não  Não Sabe                    

Fruta  Sim  Não  Não Sabe                    

Comida de sal (de panela, papa ou sopa)  Sim  Não  Não Sabe                    

Outros alimentos/bebidas  Sim  Não  Não Sabe                    

C
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N

Ç
A

S 
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A 
23
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ES

ES
**

A criança ontem tomou leite do peito?  Sim  Não  Não Sabe                    

Ontem a criança comeu fruta inteira, em pedaço ou amassada?  Sim  Não  Não Sabe                    

Se sim, quantas vezes?    1 vez       2 vezes       3 vezes ou mais  Não Sabe                    

Ontem a criança comeu comida de sal (de panela, papa ou sopa)?  Sim  Não  Não Sabe                    

Se sim, quantas vezes?   1 vez      2 vezes       3 vezes ou mais  Não Sabe                    

Se sim, essa comida foi oferecida:       Em pedaços     Amassada     Passada na peneira     Liquidificada     Só o caldo  Não Sabe                    

Ontem a criança consumiu:

Outro leite que não o leite do peito  Sim  Não  Não Sabe                    

Mingau com leite  Sim  Não  Não Sabe                    

Iogurte  Sim  Não  Não Sabe                    

Legumes (não considerar os utilizados como temperos, nem batata, mandioca/aipim/macaxeira, cará e inhame)  Sim  Não  Não Sabe                    
Vegetal ou fruta de cor alaranjada (abóbora ou jerimum, cenoura, mamão, manga) ou folhas verdes escuras (couve, caruru, 
beldroega, bertalha, espinafre, mostarda)  Sim  Não  Não Sabe                    

Verdura de folha (alface, acelga, repolho)  Sim  Não  Não Sabe                    

Carne (boi, frango, peixe, porco, miúdos, outras) ou ovo  Sim  Não  Não Sabe                    

Fígado  Sim  Não  Não Sabe                    

Feijão  Sim  Não  Não Sabe                    

Arroz, batata, inhame, aipim/macaxeira/mandioca, farinha ou macarrão (sem ser instantâneo)  Sim  Não  Não Sabe                    

Hambúrguer e/ou embutidos (presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha)  Sim  Não  Não Sabe                    

Bebidas adoçadas (refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco de caixinha, xaropes de guaraná/groselha,
suco de fruta com adição de açúcar)  Sim  Não  Não Sabe                    

Macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados  Sim  Não  Não Sabe                    

Biscoito recheado, doces ou guloseimas (balas, pirulitos, chiclete, caramelo, gelatina)  Sim  Não  Não Sabe                    
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Você tem costume de realizar as refeições assistindo TV, mexendo no computador e/ou celular?  Sim  Não  Não Sabe                    

Quais refeições você faz ao longo do dia?      Café da manhã      Lanche da manhã      Almoço      Lanche da tarde      Jantar      Ceia

Ontem você consumiu:

Feijão  Sim  Não  Não Sabe                    

Frutas Frescas (não considerar suco de frutas)  Sim  Não  Não Sabe                    

Verduras e/ou legumes (não considerar batata, mandioca, aipim, macaxeira, cará e inhame)  Sim  Não  Não Sabe                    

Hambúrguer e/ou embutidos (presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha)  Sim  Não  Não Sabe                    
Bebidas adoçadas (refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco de caixinha, xaropes de guaraná/groselha, 
suco de fruta com adição de açúcar)  Sim  Não  Não Sabe                    

Macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados  Sim  Não  Não Sabe                    

Biscoito recheado, doces ou guloseimas (balas, pirulitos, chiclete, caramelo, gelatina)  Sim  Não  Não Sabe                    
 
Legenda:  Opção Múltipla de Escolha    Opção Única de Escolha (Marcar X na opção desejada)
* Campo Obrigatório
** Todas as questões do bloco devem ser respondidas
Local de Atendimento: 01 - UBS    02 - Unidade Móvel    03 - Rua    04 - Domicílio    05 - Escola/Creche    06 - Outros    07 - Polo (Academia da Saúde)   08 - Instituição / Abrigo 
09 - Unidade prisional ou congêneres    10 - Unidade socioeducativa
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mos a coleta de dados de cada indivíduo e, depois de alimentar o sistema, teremos o 

perfil nutricional da coletividade.

Ao realizar um diagnóstico coletivo, devemos ter clareza do que ele representa – co-

bertura de atendimento – e o que está nos dizendo – principais interpretações para 

formulação de ações.

Os dados coletados devem ser alimentados no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) 

e Coleta de Dados Simplificada (CDS), ambos da estratégia e-SUS Atenção Básica, 

que geram relatórios consolidados no SISVAN-WEB. As recomendações para as inter-

venções devem estar baseadas no Guia Alimentar para População Brasileira (BRASIL, 

2014), que serão tratadas adiante.

As Unidades Básicas de Saúde são responsáveis também pelo acompanhamento de 

famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (PBF), utilizando o SISVAN. Muitas 

vezes focamos o monitoramento apenas nos beneficiários, para o cumprimento das 

condicionalidades, o que é um equívoco. Devemos realizar a avaliação em todos os 

sujeitos, de todas as fases do curso da vida, para conhecer o perfil da população local 

e implantar as intervenções necessárias, de maneira adequada.

Condicionalidades

Trata-se de uma das regras do Programa Bolsa Família, visando conferir maior controle 

para evolução e manutenção do programa. São exigências para que a família receba 

o benefício, significando os compromissos que assumem junto ao Governo Federal.

Uma das condicionalidades do setor saúde no PBF é o acompanhamento nutricional 

de crianças beneficiárias a cada seis meses. O poder público pensou nessa condicio-

nalidade como uma forma de sinalizar que a população frequente a UBS ao mesmo 

tempo em que alerta os profissionais para estarem prontos para receber esse público. 

Além disso, tem por objetivo que o PBF possibilite maior acesso das famílias benefi-

ciárias à alimentação, promovendo melho-

ria de seu perfil nutricional, o que deve ser 

acompanhado pelos serviços de saúde, roti-

neiramente.

Essa é uma excelente oportunidade de aten-

ção à saúde, mas nem sempre é aproveita-

da, em função do volume de registros que 

devem ser feitos em pouco tempo.

O ideal é organizarmos essas atividades 

para que não sejam realizadas apenas no período de enviar os dados das condicio-

nalidades. Devemos valorizar e otimizar a avaliação nutricional, coletando e acom-

panhando esses dados nos atendimentos de rotina da AB, de modo que acesse toda 

a família e realize as devidas intervenções. Além disso, devemos elaborar Chamadas 

Nutricionais para captar os usuários do território que não foram avaliados e que não 

são beneficiários.

Essa também é uma ação de Promoção da Alimentação Saudável que todos os profis-

sionais deveriam valorizar na sua prática cotidiana.

Para concretizar o SISVAN, precisamos organizar o fluxo para realizar essas atividades 

e conhecer o perfil alimentar e nutricional de toda a população assistida, não somente 

dos beneficiários do PBF. Além disso, muitas vezes esses dados já existem nos prontuá-

rios ou são coletados pelos profissionais com outros objetivos. O peso, por exemplo, 

inúmeras vezes é mensurado para prescrever um medicamento a uma criança, mas 

nem sempre essa informação é utilizada para alimentação do SISVAN e para a confor-

mação do diagnóstico nutricional da população do território.

É necessário estabelecer com a equipe o fluxo de atividades que serão incorporadas 

como rotina, contemplando o acolhimento dos indivíduos, o encaminhamento para 
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a antropometria, a avaliação nutricional e 

dos marcadores de consumo alimentar, bem 

como seu registro nos formulários.

No caso da atenção individual, você poderá 

tomar a melhor decisão quanto ao cuidado 

a ser ofertado. A partir da inserção dos dados 

individuais no SISVAN, será possível gerar 

relatórios consolidados que permitirão in-

terpretar o perfil alimentar e nutricional da 

coletividade. A equipe deve analisar quem 

são os envolvidos e como estão sendo realizadas essas avaliações, verificando se esses 

profissionais estão sensibilizados para a importância da avaliação e consequente pro-

dução de dados confiáveis.

Como você já sabe, a maioria dos municípios realiza o SISVAN para os beneficiários do 

PBF. Para aqueles que estão restritos somente aos beneficiários, pense em iniciar a 

ampliação do SISVAN para um grupo específico (crianças, por exemplo) e continuar a 

ampliação para outros públicos gradativamente.

A escolha do grupo depende da prioridade do local (epidemiológica, social ou biológi-

ca), das condições e estrutura do serviço e da capacitação dos profissionais. Para aju-

dar na definição do fluxo de coleta de dados, discuta com a equipe sobre as seguintes 

questões:

• Qual será a população inicial para o monitoramento pelo SISVAN?

• Quais serão os dados a serem coletados?

• Quais serão a periodicidade, o local e os responsáveis pela coleta de dados?

• Como faremos a capacitação e sensibilização dos profissionais envolvidos para 

que os dados sejam padronizados e confiáveis?

• Como realizaremos a supervisão da vigilância alimentar e nutricional?

O Ministério da Saúde recomenda que os dados sejam inseridos no sistema mensal-

mente. O acompanhamento de crianças, por exemplo, deve seguir o calendário mí-

nimo de consultas para o crescimento e desenvolvimento. A partir da fase da adoles-

cência (10 anos de idade), a recomendação é de, pelo menos, um registro de consumo 

alimentar e de avaliação nutricional por ano (BRASIL, 2011; SILVA et al, 2013).

Saiba mais


Para aprofundar os conhecimentos sobre esse tema, obter  orientações 

sobre fluxos de trabalho e ter mais informações sobre os formulários, 

leia a íntegra do Marco de Referência da Vigilância Alimentar e Nutri-

cional na Atenção Básica e a Norma Técnica do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN): Orientações para a Coleta e Análise 

de Dados Antropométricos em Serviços de Saúde. No mesmo endereço, 

você terá acesso aos formulários utilizados no SISVAN: http://dab.saude.

gov.br/portaldab/ape_vigilancia_alimentar.php?conteudo=van_sisvan.

Se todos os territórios realizarem o SISVAN como é recomendado pelo Ministério da 

Saúde, teremos o diagnóstico alimentar e nutricional da população de todo o muni-

cípio. Seria fundamental ter esses dados, que possibilitam ações mais direcionadas e 

precisas, de acordo com a realidade e a necessidade da população.

Mas, na prática diária, como podemos alimentar o SISVAN e utilizar de modo sistemá-

tico as informações de interesse?

São possíveis diferentes formas de organização para posterior proposição de estraté-

gias de PAS. Adiante, temos sugestões para facilitar essa organização. Veja o que pode 

ser feito de acordo com a sua realidade.

As atividades de PAS e de vigilância alimentar e nutricional devem ser incorporadas à 

rotina dos profissionais da Atenção Básica, em grupos, atendimentos, visitas domici-
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liares e outras. É importante organizar o fluxo das informações na rotina dos serviços, 

que tem particularidades em cada local.

Em muitas UBS, as equipes já trabalham com 

a sala de espera, onde é possível coletar infor-

mações para o diagnóstico nutricional (peso e 

altura), bem como os marcadores de consumo. 

Essas informações devem ser alimentadas no 

e-SUS. Nas fichas desse sistema, já foram con-

templados os campos para data de nascimen-

to, peso, estatura e Índice de Massa Corporal 

(IMC), necessários para o diagnóstico, e os mar-

cadores de consumo.

Durante a triagem dos usuários, oriente ao 

profissional responsável pela coleta de peso e 

estatura (que deve ser feito para todos os usuá-

rios) que já registre esses dados também no 

formulário do SISVAN. Nesse caso, os digitadores alimentarão o sistema e os profissio-

nais poderão gerar relatórios para análise do estado nutricional das pessoas avaliadas 

naquele período.

Em casos de desvios nutricionais, uma importante estratégia é discutir os dados em 

equipe, com o apoio do NASF, se possível. Nessa discussão, poderão ser pensados di-

ferentes desdobramentos e intervenções, englobando o nível individual e o coletivo.

No individual, por exemplo, para um dos usuários pode-se definir que uma conversa 

com o psicólogo seja importante, mas que para outro seja melhor participar do grupo 

de alimentação saudável da UBS, ao passo que outra pessoa já se beneficiaria de uma 

consulta com o médico, outra poderia se beneficiar da articulação com uma institui-

ção local para doação de alimentos etc.

No nível comunitário, a equipe deve analisar se há, por exemplo, um elevado índice 

de pessoas com baixo peso e quais estratégias deverá desdobrar, com base nessa 

realidade.

A busca ativa por parte da equipe para inserir esses indivíduos em grupos ou agenda-

mento de consulta não deve ser desconsiderada, mas esteja atento à sensibilização, 

pois, em geral, o problema é identificado pelo profissional de saúde, não pelo usuário, 

o que pode fazer com que a adesão aos atendimentos ou grupos agendados seja baixa, 

sem o retorno esperado para essa ação.

Atualmente, o e-SUS Atenção Básica é o sistema de informações recomendado, re-

sultado da estratégia de reestruturação e qualificação das informações de saúde.  

  Sala de espera é um espaço dinâmico 
para acolher os usuários da UBS, capaz 
de garantir um cuidado humanizado, com 
oportunidade de desenvolver atividades 
como promoção da saúde. Proporciona 
melhora na qualidade do atendimento, 
aproximação entre a comunidade e o 
serviço de saúde, com estabelecimento 
de vínculos com a população. Veríssimo 
e Valle (2006) mencionam que a sala de 
espera é uma forma produtiva de ocupar 
um tempo ocioso nas instituições, com a 
transformação do período de espera pelas 
consultas em um momento de trabalho. Fo
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O mesmo profissional que faz o atendimento deve registrar as informações, uma vez 

que essa ação faz parte do atendimento.

No entanto, nem todos os municípios contam com unidades de saúde informatizadas. 

Nessas situações, a gestão municipal tem autonomia para definir quem serão os res-

ponsáveis pela digitação e alimentação do sistema, conforme a realidade local e dis-

ponibilidade de equipamentos para a digitação.

É importante otimizar as ações das unidades de saúde que abarcam grande contingen-

te populacional para realizar o diagnóstico nutricional. Ressaltamos aqui, novamente, 

as Chamadas Nutricionais.

Para conseguir realizar esse evento, busque parcerias com universidades locais que ofe-

reçam os cursos de Nutrição, Enfermagem, Educação Física, por exemplo, envolvendo 

professores e alunos na realização de avaliação nutricional, registro das informações e 

orientações à população. Procure no seu território quem são os parceiros potenciais.

O nutricionista do NASF pode apoiar o SISVAN do território na proposição de estraté-

gias para a PAS, nas capacitações para a adequada tomada de medidas antropométri-

cas e registros de dados, bem como no diagnóstico nutricional – cálculo que dirá se o 

usuário tem o diagnóstico nutricional de eutrofia/adequação, sobrepeso, obesidade 

ou baixo peso.

2.2.1.2 Intervenções

Quando incorporado sistematicamente na rotina dos serviços de saúde da atenção pri-

mária, o SISVAN tem o papel de nos apoiar no processo de organização da atenção nu-

tricional, permitindo que sejam observadas as prioridades e os grupos mais vulneráveis 

a alguma situação. Isso se dá com base nos indicadores das condições alimentares e 

nutricionais e nos seus fatores determinantes, podendo orientar ações a serem desen-

volvidas em nível individual e comunitário, além de direcionar intervenções públicas. 

As informações de consumo alimentar e os indicadores antropométricos devem ser 

interpretados e discutidos entre os profissionais para definições, em conjunto, das 

intervenções individuais e comunitárias. Esse diagnóstico se completa, ainda, com o 

olhar crítico para o território e conhecimentos dos determinantes, próximos tópicos 

que estudaremos.

Promova essa discussão. Abordaremos sugestões de intervenções quando tratarmos 

do planejamento das ações de PAS.

2.2.1.3 Avaliação das ações realizadas

Outra importante contribuição do SISVAN é informar, por meio de parametrização, se 

nossas intervenções e ações de saúde estão trazendo melhoria do perfil alimentar e 

nutricional da população. Quando utilizamos esse sistema continuamente, podemos 

comparar os dados – antes e depois – para avaliar as mudanças ocorridas nas condi-

ções de saúde da população de cada território. Confira o exemplo a seguir.
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O resultado da 3.ª Chamada Nutricional realizada na escola do território Lagoinha 

apresentou novamente um elevado percentual de crianças entre 5 e 10 anos de idade 

com sobrepeso. Os marcadores de consumo, de maneira crescente, têm apresentado 

frequente ingestão de refrigerantes e outros produtos ricos em açúcares e gorduras, 

bem como insuficiente consumo de frutas e verduras, nesse coletivo. Um percentual 

relativamente alto dessas crianças alimenta-se enquanto assiste à televisão.

Após conversar sobre esses resultados, a equipe de saúde organizou, em parceria com 

a escola, atividades de Promoção da Alimentação Saudável com os responsáveis pelas 

crianças, abordando temáticas sobre uma alimentação saudável, diversificada e rica 

em nutrientes e a adoção de práticas adequadas para reduzir o risco de obesidade, 

além de ações em sala de aula com os professores e as crianças.

O planejamento das ações contemplou nova Chamada Nutricional para avaliar se as 

intervenções realizadas apresentaram resultado.

Reflexão


Quanto à estratégia apresentada, o que seria possível fazer no contexto 

da sua realidade? Promova também esse debate com sua equipe.

2.2.2 O olhar crítico para o território

Como você sabe, a territorialização é um dos pressupostos básicos do trabalho da 

Estratégia Saúde da Família. Entretanto, muitas vezes o processo de territorialização 

ocorre de modo mecanizado, sem reflexões pertinentes e sem que lancemos sobre o 

território um olhar crítico e qualificado.

Reflexão


Qual a importância do território na ótica da PAS? Mais objetivamente, 

existe relação entre o espaço onde moramos e a garantia de acesso a 

uma alimentação adequada? A resposta parece positiva, mas será que 

ponderamos a questão território na nossa conduta profissional?

Considerando que a territorialização possibilita o reconhecimento das condições de 

vida e da situação de saúde da população de uma área de abrangência (MONKEN, BAR-

CELLOS; 2005), considere o caso hipotético da família Martins, narrado a seguir.

Em reunião de matriciamento com a equipe de saúde e o NASF, você se depara com a 

discussão sobre a família Martins, assim composta: pai e mãe com excesso de peso e 

hipertensão associada; filho em idade escolar com diabetes; um bebê com baixo peso. 

Ao escutar os relatos da equipe, lembra que já atendeu essa mãe e percebeu que não 

havia se dado conta desse contexto.
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A equipe relatou a insuficiência alimentar no lar em questão, que é caracterizada pelo consumo de alimentos indus-

trializados. O filho adolescente, por exemplo, só come macarrão instantâneo, biscoitos, geralmente com recheio, e 

já toma bastante refrigerante. Aparentemente, esse padrão alimentar não é muito diferente no restante da família 

Martins, e parece ser um perfil também da vizinhança. 

Reflexão


Qual seria sua primeira percepção sobre o caso? O que pensaria de imediato? Com esse tipo de alimen-

tação, claro que isso aconteceria? A população não se ajuda?

Será que você assumiria a posição de observador e iria tão somente culpabilizar a família pelos hábitos 

considerados inadequados ou se colocaria como corresponsável por aquele contexto, buscando estra-

tégias que pudessem amenizar e melhorar a qualidade de vida dela?

Ao continuar escutando o relato da equipe, percebe 

que a família Martins mora em uma das áreas de maior 

interesse social do território, caracterizada por alta cri-

minalidade e pela ausência de pontos que comerciali-

zam alimentos. Você não conhece o caminho da UBS 

até lá, mas sabe que o ônibus não consegue acesso e 

que grande parte do caminho precisa ser percorrida a 

pé, pois as ruas são muito íngremes e estreitas. A famí-

lia Martins ainda reside na região mais alta da área, que 

culmina em um morro com acesso muito dificultado 

aos serviços básicos de saúde. 

Reflexão


Quais elementos presentes no território 

influenciam direta ou indiretamente a 

alimentação e nutrição da comunidade?

Não pretendemos aqui esgotar esses elementos, mas 

alguns aspectos e condições nos parecem fundamen-

tais e devem ser pontuados:

• condições de saneamento básico, habitação e 

locomoção pelo território;

• presença de associações e instituições comuni-

tárias, com foco nas instituições de saúde, edu-

cação, assistência social;

• existência de estabelecimentos, instituições e es-

paços que possam contribuir mais diretamente 

Família Martins
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com o DHAA, como a presença de hortas, árvores frutíferas, pomares, feiras, ven-

dedores ambulantes de alimentos, mercados, restaurantes comunitários e co-

merciais, bares e lanchonetes, padarias, confeitarias e indústrias de alimentos.

É importante identificar, também, se o território conta com atividades de pesca, caça, cria-

ção de animais para consumo doméstico, produção agropecuária, dentre outros. O conhe-

cimento dessas informações pode qualificar a conduta e o encaminhamento dos casos.

Assim, voltamos à discussão sobre o olhar ampliado, sensível e vigilante que se espera 

de você, profissional de saúde. Uma estratégia interessante seria a equipe elaborar um 

instrumento para direcionar esse olhar no território, que possa ser facilmente utilizado 

pelos agentes comunitários de saúde ou pelos profissionais ao realizarem visitas do-

miciliares. Tal ferramenta deve possibilitar o diagnóstico da situação atual, levando à 

identificação das ações prioritárias de PAS no território.

Destacamos, ainda, a importância da apresentação e discussão dessas questões em 

espaços distintos, como nas reuniões de equipes, do conselho local/municipal de saú-

de, com outras instituições do território, com a vigilância sanitária, ONGs, entidades 

de assistência técnica e extensão rural, com o prefeito e demais gestores relacionados. 

Voltando ao caso da família Martins, ficou evidente a dificuldade deles no acesso a 

pontos que distribuem ou comercializam alimentos. No entanto, descobrimos que o 

pai já trabalhou com agricultura e que existe no território um local que poderia ser 

utilizado para a criação de uma horta, a ser mantida e utilizada pela comunidade.

Reflexão


Será que essa estratégia poderia promover discussões sobre o DHAA no 

território, bem como aumentar a oferta e o consumo de alimentos fres-

cos, produzidos localmente? Anteriormente, falamos no DHAA como di-

reito de todos, que precisa ser garantido diariamente, mas como agir em 

casos de violação desse direito? Ao nos depararmos, na nossa prática, 

com um indivíduo em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

qual deve ser nossa conduta?

2.2.2.1 Atitudes e práticas em situações de violação de 
direito e insegurança alimentar e nutricional

É importante que você, profissional de saúde, lance um olhar sensível e atento aos 

múltiplos aspectos envolvidos nas condições alimentares e nutricionais da população 

e tenha condições de identificar os indivíduos em risco nutricional. Sim, é de suma 

relevância que esses casos sejam acolhidos e devidamente identificados por você, pro-

fissional, independentemente da sua formação. Essa deve ser uma bandeira de todos, 

não apenas dos nutricionistas, não é mesmo?

Essa identificação pode ocorrer por meio da adequada utilização do SISVAN, que nos 

mostrará, imediatamente, a situação nutricional do indivíduo em atendimento. Esse é 
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um dos motivos pelos quais abordamos o SISVAN anteriormente, e que nos faz reforçar 

que esse sistema de informação, aliado a outros mecanismos, pode, efetivamente, nos 

auxiliar a melhorar os marcadores de saúde da população.  

Reflexão


Ao nos depararmos, no atendimento individual, com um caso de risco 

nutricional, como um indivíduo com obesidade e outras patologias as-

sociadas, qual é nossa primeira reação? Será que tentamos nos aproxi-

mar e entender os fatores que interferem (muitas vezes negativamente) 

no hábito alimentar? Ou nossa primeira reação é a de culpabilizar o in-

divíduo, que brevemente nos relata um alto consumo de alimentos pro-

cessados, em detrimento dos alimentos frescos? Será que aquele indiví-

duo tem condições facilitadas de acesso a uma alimentação adequada? 

Você se inclui como um dos responsáveis pelo DHAA daquele indivíduo? 

Pois bem, esse é o olhar sensível que se espera vislumbrar em todo pro-

fissional de saúde.

Identificados os casos, forneça as devidas orientações iniciais e faça os direcionamen-

tos em conformidade com um fluxo de atenção, definido em conjunto com a equipe de 

saúde e o NASF.

Nosso papel na disseminação de informa-

ções sobre a importância da alimentação 

dentro da ótica do DHAA e da SAN é pri-

mordial. Não precisamos ter formação 

em nutrição para saber e, principalmente, 

disseminar, dentro do nosso contexto de 

trabalho, que os alimentos na sua forma 

mais natural continuam sendo os mais 

adequados para a nossa saúde.

Para qualificar essa abordagem, o ideal seria contarmos com o apoio do nutricionista 

ligado ao NASF, que pode compartilhar aspectos da nutrição com vistas a melhorar a 

prática de todos. Na ausência desse profissional na rede, é importante sensibilizar e 

pactuar com a gestão a melhor forma de se contar com esse apoio.

Dentro da perspectiva da garantia do DHAA, a abordagem relacionada ao Sistema de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) na unidade anterior teve o intuito de divul-

gá-lo, a fim de que esse sistema ganhe forças e se faça presente em todos os estados e 

municípios brasileiros.

Saiba mais


O SISVAN e o SISAN são sistemas diferentes. O SISVAN é recomendado 

para avaliar/monitorar o estado nutricional e o consumo alimentar da 

população, ao passo que o SISAN é implantado para monitorar todos os 

indicadores de SAN no país. O conceito de SAN é bastante abrangente, 

então, como um dos indicadores de SAN é o estado nutricional da popu-

lação, os dados do SISVAN devem também alimentar o SISAN. Para saber 

mais sobre o SISAN e obter orientações para a elaboração dos Planos de 

SAN, acesse o endereço adiante: http://www4.planalto.gov.br/consea/

publicacoes/plano_seguranca_alimentar_web_18_06_2014.pdf.

O seu município pode já ter aderido ao SISAN para assegurar o DHAA dos indivíduos. Se 

sim, sabia que, para essa adesão, ele teve de elaborar um plano de SAN considerando 

as necessidades e a realidade local.

Para aderir ao SISAN, um passo primordial é 

a existência e o fortalecimento de um Con-

selho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA). Por isso a mobilização 

social é fundamental na luta pelos direitos 
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humanos. Caso seu município ainda não tenha CONSEA, você, outros profissionais e 

lideranças comunitárias poderão iniciar, juntos, as discussões e os caminhos para a 

instituição desse conselho. Uma dica é estabelecer contato com o CONSEA estadual, 

que poderá oferecer outros subsídios à implantação do conselho municipal. 

Link


O CONSEA local deve ser uma porta prioritária para a exigibilidade e ga-

rantia do DHAA. Clique no link a seguir para saber como criar o Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional: http://www4.planalto.

gov.br/consea/publicacoes/cartilha-como-criar-conseas-municipais.

Entendendo e conhecendo esses mecanismos, fica evidente a importância de o setor 

de saúde municipal fomentar o controle social e se articular com o CONSEA. Saiba que 

sua contribuição é fundamental para qualificar e amadurecer as propostas ligadas à 

garantia do DHAA no território.

Link


No link a seguir, temos uma sugestão de filme para você trabalhar com a 

equipe de saúde, o NASF e a comunidade: Peraí, é nosso direito!

O vídeo trata da história de duas comunidades (Sururu de Capote, de 

Maceió-AL, e Vila Santo Afonso, de Teresina-PI) que receberam apoio 

e se organizaram para lutar por seus direitos, em especial o DHAA. No 

filme, especialistas, comunidade e militantes de direitos humanos de-

batem conceitos e a realidade da luta para que sejam garantidos e efeti-

vados os direitos humanos no Brasil, considerando-se que os direitos se 

inter-relacionam e não podem ser divididos.

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=video_peraienossodireito.

Boas práticas


Uma estratégia que vem sendo aprimorada no município de Florianó-

polis-SC é a criação de uma rede de apoio, disponível aos profissionais 

de saúde. Essa rede objetiva o mapeamento das instituições locais que 

podem auxiliar no cuidado dos casos de violação dos direitos.

Com vistas a garantir o DHAA, podem ser mapeadas e espacializadas, 

geograficamente, as instituições ou organizações presentes no territó-

rio que forneçam ou distribuam alimentos, como cestas básicas, os es-

tabelecimentos que comercializam alimentos, como mercados, feiras e 

sacolões, bem como hortas comunitárias etc.

Além da nutrição, outros serviços podem enriquecer esse mapeamento 

e fortalecer a construção da rede de apoio, contribuindo para um me-

lhor direcionamento dos casos. Nessa lógica, citamos as instituições de 

assistência social, como os centros de referência que compõem o Siste-

ma Único da Assistência Social (SUAS) e os espaços de lazer e prática de 

atividade física disponíveis no território.

Um mapeamento desse tipo poderia ser útil na sua rotina de trabalho, melhorando a 

orientação e o direcionamento dos indivíduos com demandas sociais, como aquelas rela-

cionadas à falta de acesso a alimentos adequados. Então, leve essa ideia para sua equipe.

Ainda com o intuito de melhor orientar a popula-

ção, você precisa conhecer os principais progra-

mas de saúde, assistência social e alimentação e 

nutrição em funcionamento. Alguns desses são 

nacionais, como o Programa Bolsa Família (PBF), 

o Programa de Alimentação Escolar (PNAE) e o 

Programa Saúde na Escola (PSE); outros podem 

ser locais, de gestão estadual ou municipal.

Fo
nt

e:
 se

ed
.s

e.
go

v.
br

 

http://www4.planalto.gov.br/consea/publicacoes/cartilha-como-criar-conseas-municipais
http://www4.planalto.gov.br/consea/publicacoes/cartilha-como-criar-conseas-municipais
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=video_peraienossodireito
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O diagnóstico desses programas é essencial para 

avançarmos em direção a uma prática mais condi-

zente com as demandas sociais. Essa pode ser mais 

uma reflexão a ser levada para a equipe de saúde e os 

NASF, para que, juntos, possam se organizar e pactuar 

ações nesse sentido.

2.2.3 Principais determinantes de 
saúde e nutrição e a PAS

A terceira estratégia é ter o conhecimento dos princi-

pais determinantes de saúde e de nutrição que influen-

ciam cada fase do curso da vida e que, por conseguinte, 

implicam estratégias a serem implementadas para a 

PAS. Cada área de formação tem suas especificidades 

para o atendimento e atenção à saúde, bem como para 

cada fase do curso da vida. Baseando-nos em artigos 

científicos, propusemos adiante uma matriz com os 

principais determinantes e objetivos nutricionais a se-

rem buscados nas distintas fases, com a intenção de 

impulsionar e direcionar as ações de PAS.

Naturalmente, todas as informações deverão ser com-

plementadas e confirmadas pelas estratégias explica-

das anteriormente: vigilância alimentar nutricional e 

olhar atento ao território. Além disso, você e seus cole-

gas profissionais de saúde podem atualizar essa matriz 

de acordo com a realidade do território em que aten-

dem, com os principais aspectos que surgem para as 

demandas na rotina dos serviços.

Fases do curso 
da vida Objetivos

Problemas

Determinantes

Gestante

Adulto

Idoso

Criança

Adolescente
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Matriz de determinantes de saúde e nutrição

GESTANTES CRIANÇAS ADOLESCENTES ADULTOS IDOSOS

Principais objetivos co-
muns a todas as fases 

• Promover a saúde, incluindo a alimentação saudável.
• Manter estado nutricional adequado.
• Prevenir o desenvolvimento de agravos relacionados à alimentação e nutrição. - Prestar atenção conforme as necessidades de cada indivíduo, por meio de equipe 

interdisciplinar.

Principais objetivos • Garantir ganho de peso adequado 
na gestação.

• Promover alimentação saudável.
• Manter a nutrição e a saúde ade-

quadas para o binômio mãe-filho.

• Garantir peso adequado ao 
nascer.

• Garantir crescimento e de-
senvolvimento adequados.

• Formar hábitos alimentares 
adequados.

• Garantir estirão de cresci-
mento.

• Garantir peso adequado x 
maturidade sexual.

• Promover hábitos de vida 
saudáveis.

• Consolidar hábitos alimen-
tares adequados.

• Manter peso 
saudável.

• Promover hábi-
tos alimentares 
saudáveis.

• Prevenir DCNT.

• Promover melhor quali-
dade de vida.

• Prevenir invalidez.
• Promover hábitos sau-

dáveis.
• Manter peso saudável.

Principais problemas/
desafios atualmente

• Baixo peso da mãe.
• Sobrepeso e obesidade.
• Ganho de peso inadequado.
• Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS).
• Diabetes mellitus gestacional.
• Anemia ferropriva e outras defi-

ciências nutricionais.
• Alimentação não saudável.

• Prematuridade.
• Baixo peso ao nascer.
• Baixo peso/desnutrição.
• Sobrepeso/obesidade.
• Anemia ferropriva.
• Hipovitaminose A.
• Alta taxa de mortalidade 

infantil.
• Alimentação não saudável.

• Sobrepeso e obesidade.
• Carências nutricionais (cál-

cio, ferro).
• Alimentação não saudável 

(consumo excessivo de 
sódio, doces e produtos 
ultraprocessados).

• HAS e DM precoce.
• Dislipidemias.

• Sobrepeso/
obesidade.

• DCNT.
• Alimentação 

não saudável.

• Baixo peso/desnutrição.
• Sobrepeso/obesidade.
• DCNT.
• Fatores psicológicos e 

sociais.
• Alimentação não saudá-

vel.

Determinantes comuns 
a todas as fases

• Hábitos e história de vida.
• Hábitos alimentares.
• Condições socioeconômicas.
• Condições ambientais.
• Nível de escolaridade.
• Saneamento.
• Acesso ao serviço de saúde.

Principais determinan-
tes por fase do curso da 
vida

• Multiparidade.
• Pré-natal (acesso ou adesão).
• Curto intervalo interpartal.
• Fraco vínculo mãe-filho.

• Escolaridade da mãe.
• Introdução da alimentação 

complementar.
• Aleitamento materno (não 

exclusivo até 6.º mês ou 
prolongado posterior ao 6.º 
mês).

• Fraco vínculo mãe-filho.

• Menarca precoce.
• Gravidez precoce.
• Mídia.
• Fatores psicológicos.
• Socialização (influências).

• Horas de tra-
balho x renda 
mensal.

• Isolamento social.
• Mudanças fisiológicas.
• Invalidez (autocuidado).

Fonte: Do autor.

 

• Cultura.
• Organização familiar.
• Gasto energético diário.
• Moradia (rural x urbano).
• Segurança pública.
• Fatores sociais e psicológicos (alcoolismo, drogadição, suicídio).
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Mas, como esses determinantes estão relacionados à 

saúde e à nutrição?

Considere, por exemplo, a insegurança pública. Será 

que ela pode determinar condições de saúde e nutri-

ção? A insegurança pública faz com que a população 

saia menos de casa a pé e, consequentemente, reduza 

a prática de atividades de lazer. Basta pensar o quan-

to as crianças de hoje brincam menos fora de casa do 

que provavelmente você mesmo brincava quando ti-

nha a idade delas. Nessas situações, há uma expressiva 

redução do gasto energético, que poderá trazer como 

consequência o excesso de peso, interferindo no esta-

do nutricional.

E as atividades físicas e de lazer não são importantes 

somente para manter o peso adequado. Elas têm re-

lação com melhor circulação sanguínea, saúde óssea, 

cardiovascular, respiratória, entre outras. Promovem o 

bem-estar geral do ser humano. Já as condições socioe-

conômicas são determinantes para a situação de saúde 

e nutrição dos indivíduos, pois interferem diretamente 

no acesso à alimentação e a outros direitos humanos.

Em situações em que são insuficientes, podem ser bus-

cadas articulações intersetoriais com o CRAS, para ca-

pacitação e inserção dos indivíduos no mercado de tra-

balho, com instituições do território, como igrejas, para 

a doação de cestas básicas e de outros recursos emer-

genciais. Além disso, esses casos devem ser discutidos 

com os profissionais do NASF, incluindo o assistente 

social, para definição de outras estratégias.

Não podemos desvincular da luta diária pelo DHAA e 

SAN da população os determinantes de saúde e nutri-

ção listados na matriz apresentada. Com base nos con-

ceitos de DHAA e SAN vistos na Unidade 1, você pode 

perceber que esses perpassam pelo nosso olhar atento 

e vigilante a essas condições (por exemplo, saneamen-

to básico e moradia). Em casos de violação dos direitos 

básicos, temos o dever de agir, orientando a população 

sobre seus direitos, programas e ações públicas dispo-

níveis, bem como incentivando a participação e o con-

trole social, por exemplo.

E como podemos utilizar as informações dessa matriz?

Considere-se, por exemplo, atuando com um grupo de 

gestantes na UBS. Você identifica na matriz que uma 

das vulnerabilidades desse coletivo é a hipertensão ar-

terial sistêmica gestacional, que tem relação direta com 

as práticas alimentares. Atento a essa informação, con-

firma a situação no território e pode promover uma es-

tratégia de promoção da saúde abordando esse tema.

Até aqui, observamos que a definição – o tema – das 

ações de PAS está diretamente relacionada à realidade 

local – diagnóstico do território e diagnóstico alimentar 

e nutricional – e ao público que vamos atender. Pode-

mos, também, receber uma demanda da população, 

trazida pelos agentes comunitários de saúde.

Esses fatores precisam ser pensados e alinhados con-

forme as inúmeras metodologias de trabalho preconi-

zadas para a Atenção Básica. Além disso, não vamos 

perder de vista o local onde poderão ser realizadas es-

sas atividades – além das unidades de saúde, temos os 

equipamentos sociais.

Os pressupostos da Atenção Básica têm sido enfáticos 

na recomendação de uma atuação interdisciplinar, co-

letiva e dinâmica. A relação interdisciplinar e a interse-

torial são diretrizes das ações de promoção.

• Relação interdisciplinar – Que profissionais 

podem se envolver?

• Relação intersetorial – Que outros setores de-

vem ser acionados?
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2.3 Planejamento das ações de PAS

Falamos até agora sobre o diagnóstico, que engloba os dados que conseguimos cole-

tar para conhecer a nossa população. Esses dados devem ser utilizados para que as 

equipes identifiquem o público-alvo e as ações necessárias, visando melhorar o perfil 

alimentar e nutricional da população. É básico para o planejamento das ações.

Então, compreendendo o diagnóstico como base para a atuação, vamos organizar 

ideias e sugestões de ação nessas três vertentes (público, metodologias e locais de 

atuação), tentando facilitar a compreensão e a aplicação no dia a dia. Para isso, organi-

zamos o esquema apresentado a seguir, com possíveis sujeitos, metodologias e locais 

para as ações de promoção da alimentação saudável.

Observe que, nesse esquema com as três vertentes, podemos fazer um cruzamento en-

tre as variáveis para termos diversas orientações e sugestões para abordar a Promoção 

da Alimentação Saudável. Vejamos alguns exemplos e possibilidades:

Público/Sujeito

• Crianças (0 a 6 meses);
• Crianças (6 meses a 2 anos);
• Crianças (2 a 9 anos);
• Adolescentes (10 a 19 anos);
• Adultos (20 a 59 anos);
• Idosos (acima de 60 anos);
• Gestantes;
• Lactantes;
• Escolares;
• Profissionais de saúde.

Diagnóstico de alimentação e nutrição do território

Metodologia

• Matriciamento; 
• Grupo operativo;
• Clínica ampliada;
• Roda de conversa;
• Atendimento individual;
• Atendimento 
compartilhado;
• Visita domiciliar;
• Oficina;
• Palestra;
• Murais;
• Outros .

Local

• Academias da saúde;
• Praças públicas;
• Escolas e creches;
• Bibliotecas públicas;
• CRAS ou CAPS;
• Associações de moradores;
• Centros comunitários;
• Acolhimento institucional de 
população de rua;
• Instituição de longa 
permanência de idosos;
• Restaurantes populares e 
universitários e cozinhas 
comunitárias;
• Centros esportivos;
• Igrejas;
• Outros.

Intersetorialidade + interdisciplinaridade

1.   Adolescentes + 
      roda de conversa + 
      escola

2.   Crianças + 
       oficina + 
       praça pública

3.  Gestantes + 
      palestra e roda de 
      conversa + UBS

4.  Idosos + 
      visita domiciliar


As atividades devem propiciar a construção de conhecimentos impor-

tantes sobre alimentação e nutrição, motivações, reflexões e troca de 

saberes.

2.3.1 Público/sujeito da ação

A PAS pode ser realizada por meio de ações individuais ou coletivas. Vale dizer que ati-

vidades coletivas colaboram para a efetividade das ações, tendo em vista que o traba-

lho em conjunto proporciona o estabelecimento de um objetivo em comum e troca de 

ideias entre os participantes, o que favorece a modificação dos seus hábitos (compor-

tamentos) e a adesão ao processo educativo, além de ser uma importante potenciali-

dade para a mobilização comunitária na busca pelo DHAA e pela SAN. Na coletividade, 

cada sujeito torna-se mais ativo.

Para isso, devem ser utilizadas técnicas em grupo que evitem o uso de abordagens que 

concebem o participante como mero receptor de informações e não promovem o diá-

logo, permitindo a troca entre os saberes científico e popular (BOTELHO et al, 2010). 
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Contemplamos aqui a conhecida classificação das fases do curso da vida, além de ou-

tros públicos específicos. Poderíamos detalhar demoradamente cada uma delas, mas 

os principais aspectos estão contemplados na matriz de determinantes e a definição 

de outros dependerá do diagnóstico local. Assim, vamos reforçar alguns aspectos, 

principalmente relacionados ao público infantil, para refletir e compreender melhor.

Você observou que, para a PAS, as crianças têm uma subclassificação etária? A promo-

ção de práticas alimentares saudáveis se inicia com o incentivo ao aleitamento materno, 

no momento do nascimento, que deve ser exclusivo até o sexto mês de vida do bebê, 

quando se inicia a introdução da alimentação complementar, respeitando a identidade 

cultural e alimentar das diversas regiões brasileiras. A partir dessa idade, a criança passa 

a se alimentar e o leite materno será complementar, até os dois anos de idade ou mais.

As carências nutricionais podem afetar o crescimento e desenvolvimento cognitivo, 

acarretando menor aproveitamento escolar e redução da capacidade de produtividade 

na vida adulta, podendo ser responsável por danos irreversíveis. São fundamentais as 

orientações às mães e o acesso dos profissionais de saúde às crianças. Considerando o 

calendário vacinal, temos um bom acesso a esse público até, aproximadamente, os três 

anos de idade. Precisamos fazer a busca ativa das maiores nas creches e escolas.

Durante a infância, as interações entre a criança e a família, escola e outras relações so-

ciais, assim como a influência da mídia e da publicidade de alimentos, marcarão as es-

colhas alimentares. Além da formação dos hábitos, o que comemos nos dois primeiros 

anos repercute por toda a vida e práticas inadequadas nessa idade estão relacionadas 

ao desenvolvimento de doenças tanto na infância como na vida adulta. Não podemos 

perder as janelas de oportunidade para a PAS. Realizando trabalhos com mães, por 

exemplo, podemos acessar várias crianças de diferentes idades.

O aprendizado de maneira lúdica é importante para todos os públicos-alvo, porém é fun-

damental para as crianças, em virtude da dificuldade de focar a concentração por muito 

tempo. Além disso, para que possa ser efetiva, toda aprendizagem deve ser prazerosa.

A Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar e Saudável (EN-

PACS) é a ação do Ministério da Saúde dedicada à promoção da alimentação com-

plementar de crianças, visando à formação de hábitos alimentares saudáveis desde 

a infância. Está centrada na capacitação dos profissionais da AB para impulsionar a 

orientação alimentar como atividade de rotina nos serviços de saúde.

Os adolescentes não são muito presentes nas unidades de saúde. Enfatize a atenção 

a esse público, que passa por transformações biológicas, psicológicas e sociais. Uma 

forma de acessá-los (assim como a todos os escolares) é atuar por meio do Programa 

Saúde na Escola (PSE). Trata-se de uma política intersetorial, entre a educação e a saú-

de, que busca proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população e contribuir 

com a formação geral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e 

atenção à saúde. Cabe ressaltar que a escola é espaço de produção de saúde, conhe-

cimento de si e do outro, autoestima, comportamentos e habilidades para a vida. É, 

portanto, um espaço propício à formação de hábitos alimentares saudáveis e à cons-

trução da cidadania.

Reflexão


Como está o PSE no seu território? Você acha que esse programa pode 

ser uma oportunidade para o diagnóstico alimentar e nutricional, por 

meio do SISVAN? Que ações você e sua equipe podem desenvolver para 

promover a alimentação saudável nesse espaço? Como trabalhar de 

maneira integrada à instituição escolar? Considera que parcerias com 

universidades locais podem colaborar?

Acrescentamos como público os profissionais de saúde. Sim, pois sempre fazemos as-

sistência à saúde para diferentes públicos; assim, por que não deveríamos cuidar desses 

profissionais? Atividades de PAS com um grupo de agentes comunitários de saúde, por 

exemplo, são fundamentais e vão se constituir em uma excelente forma de capacitação.
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Link


Clique no link a seguir para obter mais informações sobre a Estratégia 

Nacional de Promoção da Alimentação Complementar e Saudável: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publica 

coes/enpacs_10passos.

Já no próximo link, clique para obter mais informações sobre o Progra-

ma Saúde na Escola: http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php.

2.3.2 Metodologias: alternativas para um trabalho mais 
efetivo em PAS

Como dissemos, e você pode observar nas sugestões de metodologias de trabalho que 

demos, as atividades de PAS podem ser individuais e coletivas, existindo um consenso 

acerca da maior efetividade dos trabalhos coletivos no âmbito da Atenção Básica.

A seleção da metodologia (formato da ação) dependerá de alguns fatores, que devem 

ser refletidos pelo coletivo responsável. Veja na figura a seguir.

2.3.2.1 Matriciamento

O matriciamento pode ser entendido como uma metodologia de trabalho que busca a 

corresponsabilização pelo cuidado, sendo conformada por duas dimensões:

• a assistencial, com a oferta de ações realizadas diretamente pelos profissionais 

de apoio após pactuação com as equipes de referência pelo cuidado;

• a técnico-pedagógica, que busca desenvolver educação permanente por meio de 

ações compartilhadas e da efetivação de discussões conjuntas de casos e temas.

Essa metodologia foi recomendada nacionalmente a partir da implantação dos Nú-

cleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), sendo implementada por profissionais de 

diferentes formações, que devem apoiar as equipes de saúde da família. Portanto, o 

matriciamento deve acontecer com equipes compostas por diferentes categorias pro-

fissionais, de distintas áreas de conhecimento, atendendo aos princípios da interdisci-

plinaridade e da integralidade da atenção.

Não somente as equipes de saúde da família, mas todos os profissionais da UBS de-

vem participar de ações relacionadas ao matriciamento. Dentre os seus objetivos, está 

o compartilhamento de saberes, comuns a todos os profissionais da área da saúde, 

como as ações de promoção da saúde.

O matriciamento, especialmente a dimensão técnico-pedagógica, colaborará com a 

troca de ideias e sugestões para as ações de PAS e com a capacitação dos profissio-

nais. Para sua efetivação, além de ações compartilhadas, podem ser realizadas reu-

niões para discussão de casos e temas. Em cada reunião, por exemplo, os participantes 

podem definir o tema que será trabalhado na reunião seguinte, buscando materiais e 

sistematizando as principais demandas e dúvidas relativas ao assunto. Algumas ex-

periências têm apontado para a realização do matriciamento no formato de reuniões 

mensais de trabalho conduzidas pelos profissionais do NASF em cada equipe de saúde 

da família, com discussões de casos e debates sobre temas específicos. 

Custo e benefício
do recurso

Formato da ação

Local onde será
realizada a atividade

Objetivo da atividade

Tipos de materiais
e equipamentos 
disponíveis

Tempo disponível

Resultados
esperados

Público alvo 
(incluindo faixa 
etária e tamanho 
do grupo)

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/enpacs_10passos
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/enpacs_10passos
http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php
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Para que o apoio matricial seja realizado, não é necessária a presença de todos os pro-

fissionais, em todos os momentos. Veja alguns exemplos de matriciamento:

• discussão de caso realizada entre o nutricionista e o enfermeiro;

• um atendimento compartilhado entre o nutricionista e o médico;

• um atendimento individual de um usuário realizado pelo nutricionista após dis-

cussão e pactuação com a equipe de SF.

Nesse caso, todos os profissionais da Equipe de Saúde da Família Azul fecham a agen-

da na segunda-feira à tarde (um turno por mês) para participar do matriciamento. Os 

agentes comunitários de saúde trazem as demandas e discutem os casos com os par-

ticipantes (profissionais de diversos campos do saber). Depois, estabelecem o fluxo de 

atividades daquele mês e definem os grupos operativos que serão realizados, com a 

participação de cada membro. Posteriormente, fazem um debate sobre o Guia Alimen-

tar para a População Brasileira, que nessa reunião deve ser conduzido pelo nutricio-

nista do NASF.

2.3.2.2 Grupos operativos

Esta é uma atividade considerada bastante rica pela troca de experiência entre os par-

ticipantes e motivação coletiva. As reuniões podem ser semanais ou quinzenais, e o 

grupo pode ter periodicidade previamente fixada (por exemplo, de dois meses), com 

os temas pré-definidos em conjunto en-

tre usuários e profissionais de saúde. Em 

função da recomendação de processo de 

trabalho interdisciplinar, profissionais de 

diferentes categorias podem ficar respon-

sáveis por uma atividade/dia.

É interessante que um profissional da 

Unidade fique responsável pela organiza-

ção de toda a agenda do grupo e pela co-

municação com os demais profissionais. 

Podem ser utilizadas diferentes dinâmi-
cas durante as sessões, visando estimu-

lar a participação e a interação entre os 

integrantes. O envolvimento de diferen-

tes profissionais também é positivo, pois 

cada um tem uma habilidade e a intera-

ção proporciona sempre uma novidade 

ao grupo.
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  Sugestões de dinâmicas:

• balões com perguntas relativas ao tema do 
grupo operativo, para que os participantes 
os estourem e façam as perguntas para to-
dos, suscitando o debate;

• trechos de filmes e músicas;
• trabalho com poesias;
• dramatizações (teatro), com os próprios su-

jeitos, desenvolvendo uma situação-proble-
ma e explorando as diferentes habilidades 
dos envolvidos;

• bingo com questões relativas ao tema;
• passeio ao mercado do bairro para orientar 

a leitura de rótulos;
• atividades lúdicas também fazem bastan-

te sucesso e trazem excelentes resultados, 
por fixarem os conceitos. O telefone sem fio, 
com frases sobre o tema trabalhado, é um 
bom exemplo.
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Pode parecer trabalhoso no início, mas é apenas uma questão de planejamento e diálogo com os colegas de trabalho. 

Saiba mais


Ficou animado com as possíveis atividades e ações? Para explorar mais possibilidades, acesse o Ca-

derno de Atenção Básica n.º 38/2014, do Ministério da Saúde, intitulado Estratégias para o Cuidado da 

Pessoa com Doença Crônica: Obesidade. As páginas 105 e 106, por exemplo, listam atividades de PAS 

possíveis de serem realizadas na Atenção Básica. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/por-

taldab/publicacoes/caderno_38.pdf.

Uma excelente estratégia relatada por profissionais é 

incentivar que os participantes pactuem metas entre os 

encontros, para que se sintam estimulados e discutam 

as dificuldades no encontro posterior.

Mudanças de comportamentos não acontecem da noi-

te para o dia, pois são práticas aprendidas e repetidas 

diariamente. Com a pactuação de metas propostas pe-

los próprios participantes, os profissionais têm mais 

subsídios para realizar orientações e debates durantes 

as sessões. Essa estratégia fortalece e respeita o princí-

pio da autonomia.
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Vou fazer compras de modo diferente.

Vou olhar o rótulo dos alimentos.

Não vou pular as refeições.

Vou comer na hora certa.

Vou tomar mais água.

ExEMPLOS DE METAS

2.3.2.3 Clínica ampliada

Clínica ampliada é a discussão e a conjugação dos as-

pectos que cada profissional identifica sobre determi-

nado caso. Trata-se do olhar de cada área de formação, 

colocado em reunião, sobre os diagnósticos, sintomas 

e prognóstico.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_38.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_38.pdf
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Essa ferramenta permite a ampliação dos olhares pro-

fissionais e da compreensão abrangente do processo 

saúde-doença, sem privilegiar a avaliação de um dos 

profissionais. Possibilita a construção compartilhada 

de diagnósticos e de terapêuticas. Assim, pode consti-

tuir momento oportuno para as definições do formato 

das ações de PAS.

cos e terapêuticas e a ampliação do objeto de trabalho 

para além das questões exclusivamente biológicas en-

volvidas na definição da conduta.

A discussão sobre a PAS poderá ser disseminada entre 

os demais profissionais e utilizada em outras situações. 

A conduta nutricional individualizada e específica de-

verá ser conduzida pelo nutricionista.

2.3.2.4 Oficinas

Os melhores resultados oriundos de atividades edu-

cativas são conseguidos quando os usuários estão en-

volvidos e se apropriam dos conceitos trabalhados. Na 

nutrição, pela dificuldade intrínseca à mudança de há-

bitos, costumes e comportamentos alimentares, seria 

fundamental ampliar a realização de oficinas – ativida-

de muito eficiente –, especialmente por meio de ativi-

dades práticas com os alimentos. 

Além do espaço da UBS, as escolas, as associações 

de moradores, as academias da saúde e os CAPS, por 

exemplo, são locais onde podemos pensar em diferen-

tes trabalhos de atenção à saúde, associando a PAS. 

Durante o planejamento das ações, devemos lembrar 

que é estratégico realizar as atividades em locais próxi-

mos dos indivíduos, facilitando a acessibilidade dessas 

pessoas às atividades. Desenvolver um grupo no salão 

da igreja da comunidade, por exemplo, pode aumentar 

a adesão dos usuários às atividades e ao local, possibi-

litando a realização de oficinas.
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O caso de um indivíduo com complicações sociais mais 

expressivas (com obesidade grave, por exemplo) pode 

ser discutido em reunião de equipe, com base em uma 

clínica ampliada. Cada profissional participante exporá 

o seu olhar sobre a situação, de modo que todos pos-

sam buscar a compreensão ampliada do processo saú-

de-doença, a construção compartilhada de diagnósti-
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Um modo prático e saboroso de trabalhar com os usuá-

rios a utilização de alimentos em receitas saudáveis é a 

PAS por meio de oficinas culinárias, podendo englobar 

o aproveitamento integral de frutas e verduras, alimen-

tos e preparações regionais ou, simplesmente, ser um 

momento de socializar como alguns alimentos podem 

ser incluídos diariamente na alimentação.

É possível agregar nas oficinas temas como preparo 

seguro, higiene, preços e procedência dos alimentos, 

estratégias para reduzir os custos da preparação, van-

tagens dos alimentos integrais, orgânicos e produzidos 

localmente. Para realizar oficinas culinárias na Atenção 

Básica, é necessário adquirir os alimentos. Algumas ex-

periências mostram articulação com as escolas e com 

os CAPS, que já contam com a licitação de alimentos 

estabelecida na rotina. Veja a experiência socializada 

na Comunidade de Práticas https://novo.atencaobasi-

ca.org.br/, espaço online onde gestores e trabalhado-

res da saúde se encontram para trocar informações e 

compartilhar experiências sobre seu cotidiano de tra-

balho na Atenção Básica. Você pode pesquisar e encon-

trar outras experiências.  

Os municípios com mais de 150 mil habitantes recebem 

como recurso, anualmente, o Financiamento das ações 

de Alimentação e Nutrição (FAN), destinado, dentre ou-

tros objetivos, ao desenvolvimento de ações de PAS. 

Trata-se de um incentivo financeiro para a estruturação 

Boas práticas


Uma equipe do NASF, do município de Itabaiana-SE, compartilhou a experiência da realização de uma 

oficina culinária no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I.

A equipe do NASF buscou, dentre os equipamentos de saúde disponíveis na sua área de abrangência, 

aquele que tivesse de um espaço físico adequado para a elaboração das preparações culinárias, iden-

tificando o CAPS. Os profissionais, estagiários e participantes selecionaram receitas, por votação, na 

semana anterior ao preparo (por exemplo, bolo de abóbora com coco, bolo de bagaço de milho, bolo 

de casca de banana).

Foi realizada uma programação de oficinas, as quais tiveram boa adesão, participando de seis a dez 

usuários, uma vez por semana. Ao final da preparação, todos degustavam e debatiam os aspectos sen-

soriais e nutricionais das receitas, incluindo os ingredientes e outras possíveis preparações. 

O principal desafio foi a aquisição dos ingredientes, entretanto, a maior parte deles estava no plane-

jamento de compras ou na licitação do CAPS. A partir dessas oficinas, por meio de pactuação entre 

profissionais e gestão municipal, as licitações do CAPS passaram a prever os gêneros alimentícios para 

essas práticas.

Essa experiência trouxe, ainda, alguns desdobramentos interessantes a partir da realização da oficina 

culinária:

• avaliação nutricional dos usuários, possibilitando a identificação de desvios nutricionais;

• modificações no cardápio de lanches do local, com a inclusão de receitas da oficina;

• estímulo à alimentação saudável pelos funcionários do CAPS;

• participação dos estagiários, oportunizando a formação humanizada dos estudantes;

• inclusão de temas de alimentação e nutrição durante as outras oficinas do CAPS, com terapeuta 

ocupacional, assistente social e psicólogo.

Veja outros relatos, como este, acessando https://novo.atencaobasica.org.br/relato/738.

https://novo.atencaobasica.org.br/
https://novo.atencaobasica.org.br/
https://novo.atencaobasica.org.br/relato/738
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e implementação de ações de alimentação e nutrição pelas secretarias estaduais e 

municipais de saúde. Procure saber, junto à gestão de alimentação e nutrição do seu 

município, como utilizar esse recurso.

O trabalho com hortas também costuma trazer bons resultados para a PAS. Para que 

possa ser sustentável, é importante o envolvimento coletivo da equipe de saúde e, 

especialmente, da comunidade com as ações desenvolvidas.

Reflexão


Existe espaço no território onde você atua para a implantação de uma 

horta comunitária? Como ela poderia ser viabilizada? Quem poderia 

contribuir? Que parcerias precisariam ser realizadas? Como esse espaço 

poderia promover a alimentação saudável nessa comunidade? 

2.3.2.5 Palestras

Embora as palestras sejam, ainda, o recurso mais utilizado para as ações de promoção 

da saúde, tome cuidado: estudos mostram que o aprendizado se dá de maneira efeti-

va, ou seja, com potencial de modificar realidades, quando ele é vivenciado. O estudo 

intitulado Cone das Experiências (DALE, 1989) mostra que as pessoas se lembram de 

aproximadamente 10% do que leem e 20% do que veem. Esse percentual aumenta 

para 50% de memória sobre o tema quando essas duas técnicas (leitura e visualiza-

ção) estão associadas, para 70% quando falam e discutem determinado assunto e para 

90% quando fazem ou praticam. 

Leitura

FORMAS DE APRENDIZADO

Visualização Prática
Leitura +

visualização
Fala +

discussão

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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Pelo exposto, vamos pensar em associar a palestra às outras técnicas que proporcio-

nem maior assimilação sobre o tema. Uma roda de conversa ou alguma dinâmica te-

mática fazem toda a diferença.
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2.3.2.6 Murais

Falamos sobre as palestras e ressaltamos que o apren-

dizado visual também não é tão expressivo. Entretanto, 

os murais, quando feitos com linguagem adequada, 

são instrumentos que conseguem captar um bom con-

tingente de pessoas nas UBS. O cuidado que deve ser 

observado é a atualização constante (no mínimo, men-

salmente) e a necessidade de que seja capaz por si só 

de transmitir a mensagem desejada.

Se entrarmos em um elevador, por exemplo, e virmos a 

mesma mensagem todos os dias, ao final da primeira se-

mana já nem olharemos para o papel. Logo, um mural na 

UBS também pode ser incorporado ao ambiente e, por-

tanto, cair no esquecimento. Para que isso não aconteça, 

uma estratégia interessante e viável é a articulação com 

universidades, para que os murais possam ser desenvol-

vidos e atualizados por estudantes. É também uma exce-

lente oportunidade para você exercitar a capacidade de 

transmitir mensagens adequadas a diferentes públicos.

Murais interativos (com bolsos, por exemplo) podem 

ser interessantes. Que tal disponibilizar receitas locais 

e orientações sobre a PAS para a população por meio 

dos murais? E se você construir cartazes, por meio de 

colagens, com os próprios usuários, sobre o conceito 

da alimentação saudável? Teremos um mural como 

produto de uma oficina e com muito debate.

O instrumento imagético é um tipo de mural que tem 

sido bastante utilizado. Ele traz a análise da quantida-

de de sal, gorduras e açúcar dos alimentos ultraproces-

Manter o contato visual. 

Usar linguagem clara ao público.

Interagir constantemente com os partici-
pantes.

Manter tom de voz audível e não linear.

Limitar a quantidade de informações.

Evitar textos e exposições longas no ma-
terial de apoio.

Usar imagens, desenhos e ilustrações no 
material de apoio.

CUIDADOS PREVENTIVOS PARA A  
REALIZAÇÃO DE UMA BOA PALESTRA

Chá

Água

Quantidade de açúcar

1,11Kg

...

O consumo de uma lata de refrigerante por 
dia durante um mês é igual ao consumo 
total de 1,11Kg de açúcar!

Lar
anj

a

sados, sendo uma excelente forma de visualização do 

conteúdo real da composição desses produtos, bem 

como do consumo cumulativo.

Link


Clique no link para assistir ao documen-

tário Muito Além do Peso (2012), que tra-

ta da epidemia da obesidade infantil no 

Brasil e em outros países, trazendo a uti-

lização dos instrumentos imagéticos e de 

outros elementos que podem fomentar 

o debate. São entrevistados pais, repre-

sentantes de escolas, membros do go-

verno à época e responsáveis pela publi-

cidade de alimentos: http://www.muito 

alemdopeso.com.br. 

http://www.muitoalemdopeso.com.br
http://www.muitoalemdopeso.com.br
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2.4 PAS na prática: objetivos e abordagens

Vimos até aqui que a alimentação é um processo complexo e que, cada vez mais, so-

mos influenciados por fatores externos. Cientes desse contexto, referendamos a im-

portância da PAS, que tem alguns objetivos chaves, independentemente de haver ou 

não uma patologia de base no indivíduo ou no coletivo atendido (Grupo Hiperdia ou 

Grupo Peso Saudável, por exemplo). São recomendações, voltadas a toda a popula-

ção, que visam a colaborar com a escolha por uma alimentação adequada.

Lembre que a PAS não está focada na doença, mas direcionada a todas as pessoas.

Por falar em redução dos gastos públicos, o SUS utilizou cerca de R$ 31,5 milhões, 

em 2011, somente com os procedimentos relacionados à cirurgia bariátrica, e R$ 488 

milhões foi a estimativa do custo atribuível à obesidade, com procedimentos rela-

cionados às doenças que têm a obesidade como fator de risco no mesmo período. 

(OLIVEIRA, 2013).

Formar valores e atitudes positivas referentes à alimentação.

Promover a saúde individual e coletiva.

Reduzir os riscos de desenvolvimento de doenças.

Manter o peso saudável.

Prevenir os distúrbios nutricionais.

Evitar sequelas, quando já houver patologias crônicas.

Reduzir os gastos públicos com doenças associadas aos hábitos 
alimentares.

Promover qualidade de vida à população.

Promover o DHAA e a SAN de indivíduos e coletividades.

Evitar ou diminuir o consumo de alguns tipos de alimentos.

Aumentar o consumo de outros.

Planejar a aquisição de diferentes tipos de alimentos.

Ler os rótulos de alimentos industrializados.

Modificar os métodos de cocção (dar preferência a preparações assadas 
ou cozidas, em detrimento às frituras).

Nas preparações cozidas, retirar previamente a gordura aparente das car-
nes, a pele das aves e o couro dos peixes, para que essa gordura não seja 
consumida no caldo.

Ter regularidade nos horários das refeições.

Pensar em formas adequadas de seleção dos alimentos, priorizando, 
sempre que possível, aqueles provenientes da produção local, de base 
familiar, orgânica e agroecológica.

Incentivar a criação e manutenção de hortas domésticas ou comunitárias.

Optar por alimentos e preparações mais saudáveis na alimentação fora 
do lar.

Mobilizar a comunidade local para a melhoria do acesso aos alimentos 
saudáveis.

Incentivar e colaborar para a implantação do CONSEA, caso não exista, e 
participar do conselho, ajudando a fortalecê-lo.

Articular ações que promovam a SAN da comunidade por meio dos conse-
lhos de saúde e do CONSEA.

ENTÃO, QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS NA PAS?

QUE TIPO DE MUDANÇAS DEVEMOS PROMOVER OU QUE ATITUDES E HÁBITOS  
DEVEMOS INCENTIVAR PARA TERMOS UMA ALIMENTAÇÃO MAIS SAUDÁVEL?

  Distúrbios nutricionais são problemas de saúde relacionados ao consumo inadequado de ali-
mentos (tanto por escassez quanto por excesso) e à carência de nutrientes ou micronutrientes, 
como ferro, ácido fólico, iodo e vitamina A, entre outros. Tanto a desnutrição quanto a obesidade 
são distúrbios nutricionais. Outros exemplos relevantes para a saúde pública, em termos de mag-
nitude, são a anemia ferropriva, a hipovitaminose A e o bócio endêmico (BRASIL, 2013).
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Em relação ao consumo alimentar, as principais re-

comendações, segundo os problemas de saúde mais 

vivenciados atualmente no Brasil, são aumentar o 

consumo de legumes, verduras, frutas, leguminosas e 

cereais integrais e limitar a ingestão de gorduras, sal 

(de todas as fontes) e açúcar.

Assim como algumas mudanças no consumo alimentar 

poderão trazer resultados positivos para a saúde, ou-

tras mudanças no comportamento são fundamentais, 

como aumentar a prática de atividade física e de lazer. 

Podemos trabalhar com diferentes propostas para ob-

ter bons resultados.


Lembre que não é factível propor várias 

mudanças ao mesmo tempo. É preciso 

esclarecer as  propostas gradativamente 

e incentivar que cada indivíduo escolha, 

dentro das suas necessidades e condições 

de saúde, o que realmente pode ser modi-

ficado. Afinal, trata-se de um processo.

É claro que, tratando-se de uma condição patológica, al-

gumas recomendações serão mais enfáticas. Por exem-

plo, um diabético consumir açúcar não é aceitável sob 

o ponto de vista do profissional de saúde que realizou a 

sua avaliação clínica. No entanto, esse indivíduo tem a 

sua história de vida e os seus aprendizados prévios, que 

poderão interferir na adesão ao tratamento. A experiên-

cia profissional nos mostra que nem sempre a doença 

por si só é um fator motivacional para mudanças.

Vamos resgatar outra abordagem para contextualizar 

as recomendações. Você sabe que os hábitos alimenta-

res da população brasileira têm preocupado os órgãos 

de saúde, sendo um dos motivos o fato de as refeições 

caseiras vêm perdendo espaço na mesa dos brasileiros. 

Além dessa expressiva mudança nos hábitos dos brasi-

leiros, vamos refletir sobre outros aspectos.

Você já observou o tamanho das porções oferecidas 

hoje em dia?

Antes Atualmente

Antes AtualmenteAntes Atualmente

E já observou o quanto mudaram as brincadeiras das 

crianças? Eram ao ar livre, com bastante gasto de ener-

gia, mas atualmente ocorrem em frente a objetos ele-

trônicos. Além do advento da tecnologia, a insegurança 

pública pode explicar o fato de as crianças da geração 

atual não brincarem tanto nas ruas como as de antes.
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Além disso, você já comparou a forma e o local onde 

eram realizadas as refeições há alguns anos e como 

ocorrem hoje? É outra modificação no estilo de vida e 

no padrão alimentar que temos vivido. As refeições não 

são realizadas mais em casa, em família. Nem sempre 

disponibilizamos o tempo adequado para as refeições. 

A rotina corrida e o trânsito intenso muitas vezes são 

determinantes para essa situação.
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Baseando-se nessas preocupações e nos dados epide-

miológicos e nutricionais apresentados no país, o Mi-

nistério da Saúde promoveu a revisão do Guia Alimen-

tar para a População Brasileira (BRASIL, 2014), a fim de 

contemplar recomendações que consigam minimizar 

esses aspectos mais contemporâneos.

O Guia Alimentar traz, dentre outras recomendações, 

uma regra de ouro para promover uma alimentação 

saudável para a população brasileira: prefira sempre 

alimentos in natura ou minimamente processados e 

preparações culinárias a alimentos ultraprocessados.

Link


Clique no link para acessar o Guia Ali-

mentar para a População Brasileira: 

http://189.28.128.100/dab/docs/portal 

dab/publicacoes/guia_alimentar_popu 

lacao_brasileira.pdf.

2.4.1 Classificação dos alimentos

A classificação dos alimentos que estamos utilizando 

atualmente na PAS se dá segundo o seu grau de pro-

cessamento. A compreensão dessa classificação é fun-

damental para conseguirmos orientar e esclarecer a 

população, especialmente no que se refere à regra de 

ouro. Vamos entender a diferença.

In natura: aqueles obtidos diretamente de plantas ou de 

animais, sem que tenham sofrido qualquer alteração.

Antes Atualmente

Antes Atualmente
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Exemplos: legumes, verduras, frutas, batata, mandioca 

e outras raízes e tubérculos, in natura ou embalados, 

fracionados, refrigerados ou congelados.

Minimamente processados: alimentos in natura que, 

antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações 

mínimas (remoção de partes não comestíveis, fraciona-

mento, moagem, secagem etc.), porém sem adição de 

sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias.

Exemplos: arroz a granel ou embalado; milho em grãos 

ou na espiga, grãos de trigo e de outros cereais; legumi-

nosas, como feijão, lentilha e grão de bico; frutas secas 

e sucos de frutas; sucos de frutas pasteurizados e sem 

adição de açúcar ou outras substâncias; oleaginosas 

sem sal ou açúcar, como castanhas, nozes e amen-

doim; especiarias, como canela, cravo e ervas frescas 

ou secas; farinhas de mandioca, de milho ou de trigo e 

macarrão ou massas feitas com essas farinhas; carnes 

de gado, porco e aves, pescados frescos, resfriados ou 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
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congelados; leite pasteurizado, ultrapasteurizado (lon-

ga vida) ou em pó e iogurte sem adição de açúcar; ovos; 

chá e café.

Alimentos processados: produtos fabricados essencial-

mente com a adição de sal ou açúcar a um alimento in 

natura ou minimamente processado. 

A recomendação de incentivo ao aumento do consumo 

de frutas, verduras (folhosos como alface, couve e es-

pinafre) e legumes (abóbora, chuchu etc.) baseia-se no 

fato de que, além de serem fontes de vitaminas, mine-

rais e fibras, esses alimentos podem substituir outros 

que seriam de alto valor energético e baixo valor nutri-

tivo (processados, ultraprocessados e fast-foods).

Saiba mais


Valorize o consumo de alimentos in na-

tura regionais, que são mais nutritivos e 

economicamente mais acessíveis. Neste 

contexto, o Ministério da Saúde publicou, 

em 2004, o material intitulado Alimentos 

Regionais Brasileiros, com o objetivo de 

divulgar a imensa variedade de frutas, 

hortaliças, tubérculos e leguminosas do 

Brasil. O documento foi republicado em 

2015 e apoia as ações de PAS e incentiva 

a alimentação adequada, além de va-

lorizar e fortalecer a cultura alimentar. 

Acesse o endereço eletrônico para saber 

mais: http://189.28.128.100/dab/docs/

portaldab/publicacoes/livro_alimentos_

regionais_brasileiros.pdf.

Mas, como orientar a população a reconhecer os ultra-

processados?
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Exemplos: legumes em conserva (salmoura ou em solu-

ção de sal e vinagre); frutas em calda e frutas cristaliza-

das; carne seca e toucinho; sardinha e atum enlatados; 

queijos; pães feitos de farinha de trigo, leveduras e sal.

Alimentos ultraprocessados: produtos cuja fabrica-

ção envolve diversas etapas, técnicas de processamen-

to e ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente 

industrial. 

Exemplos: biscoitos e salgadinhos de pacote; sorvetes; 

balas e guloseimas em geral; bebidas, especialmen-

te refrescos, refrigerantes e energéticos; embutidos e 

outros produtos derivados de carne e gordura animal; 

produtos congelados prontos para aquecer, como pra-

tos de massas e pizzas; hambúrgueres; molhos; produ-

tos desidratados, como misturas para bolo, sopas em 

pó e macarrão instantâneo; temperos; cereais matinais 

e barras de cereal; iogurtes e bebidas lácteas adoçadas 

e aromatizadas; extratos de carne de frango ou peixe; 

empanados do tipo nuggets.

Óleos, gorduras, sal e açúcar: produtos extraídos de 

alimentos in natura ou diretamente da natureza e usa-

dos para criar preparações culinárias. 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/livro_alimentos_regionais_brasileiros.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/livro_alimentos_regionais_brasileiros.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/livro_alimentos_regionais_brasileiros.pdf
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Uma forma prática de identificá-los é consultar a lista 

de ingredientes. Se o produto tiver uma lista de cinco 

ou mais ingredientes e nomes de ingredientes que não 

conhecemos muito nem utilizamos nas preparações 

culinárias domésticas, é provável que estejamos diante 

de um produto ultraprocessado.

Reflexão


Podemos organizar uma caixa/pasta 

com embalagens e rótulos de alimen-

tos para usar nas ações de PAS. E se 

propusermos que cada integrante da 

UBS guarde e traga embalagens de ali-

mentos? Podemos também envolver a 

comunidade nisso, abrindo espaço para 

atividades e discussões. Mostre diferen-

tes rótulos para os usuários, fazendo a 

leitura desses e refletindo, por exemplo, 

sobre ingredientes, custos, procedência 

e estratégias de marketing presentes em 

cada embalagem. Essa pode ser uma 

experiência prática muito enriquecedo-

ra. Outra estratégia seria levar os par-

ticipantes de um grupo operativo a um 

mercado local próximo à Unidade, para 

diferenciar os alimentos processados 

dos ultraprocessados.

Aliás, por que não é recomendado consumir produtos 

industrializados? Como problematizar essa questão 

com a população? Sejamos bastante objetivos quan-

to a isso:

• esses produtos têm composição nutricional des-

balanceada, o que favorece o consumo excessi-

vo de calorias;

• incentivam o ato de comer sem atenção;

• afetam negativamente a cultura das popula-

ções, uma vez que em todos os lugares do mun-

do as pessoas estão comendo basicamente os 

mesmos produtos embalados, perdendo sua 

identidade cultural.
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A vida social e o ambiente também são afetados pela rapidez com que se come, sem 

compartilhar com familiares e amigos, em porções individuais, fazendo outras ativi-

dades, bem como pelo lixo (embalagens) gerado. Explique à comunidade que esses 

produtos têm cor, sabor, aroma e textura atraentes, feitos para incentivar a compra. 

São sedutores, pois são vendidos em diversos tamanhos e porções, apropriados para 

estocagem ou consumo imediato, sem utensílios domésticos, de modo muito prático. 

Quem consome um produto ultraprocessado no lanche perde a oportunidade de ofe-

recer ao organismo uma fruta ou leite.

Reflexão


Você percebeu que a terminologia dos ultraprocessados não é alimen-

to, mas produto? Será que podemos considerá-los alimentos, depois 

de estudarmos a definição de alimentação saudável e de Segurança 

Alimentar e Nutricional? Como você acha que deve compartilhar essas 

informações?

Os itens ultraprocessados são formulações da indústria, feitos em sua maioria ou to-

talmente a partir de ingredientes e aditivos, contendo pouco ou nenhum alimento in-

tegral, como é o caso de refrigerantes e macarrão instantâneo. Tendo isso em mente, 

e fazendo as devidas relações com os conceitos de DHAA e SAN, não nos parece justo 

nem coerente que esses produtos sejam considerados alimentos.

Todos esses aspectos devem ser explicados para os sujeitos assistidos, pois muitos 

não têm acesso a essas informações. Sobretudo, ficam confusos, pois assistem cons-

tantemente às propagandas que trazem alegações contrárias a essas.

Lembre também que, embora legumes, verduras e frutas possam ter preço superior ao 

de alguns alimentos ultraprocessados, o custo total de uma alimentação baseada em 

alimentos in natura ou minimamente processados ainda é menor no Brasil do que o 

custo de uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados. 

Uma dinâmica interessante para trabalhar essa temática é levantar o custo da cesta 

básica local, utilizando produtos básicos, em sua forma natural, e compará-la com a 

mesma cesta, porém substituindo alguns itens in natura ou minimamente processa-

dos por alimentos processados e ultraprocessados. Por exemplo, você pode substituir 

o macarrão por macarrão instantâneo, o tomate por molho de tomate industrializado, 

as frutas in natura por refrescos ou sucos em pó.

Experimente realizar essa atividade para verificar a diferença dos preços. Ela possibili-

tará a reflexão de muitos aspectos relacionados ao DHAA e à SAN no território. 

O consumo de sódio na PAS é um dos principais aspectos a serem abordados, não so-

mente pelas elevadas prevalências de hipertensão na população. Oriente a escolha de 

alimentos que tenham menor quantidade de sódio, observando os rótulos nutricionais. 

Além disso, no momento da preparação dos alimentos, recomende controlar o uso do 

sal, que é a principal fonte de sódio da alimentação. É possível conseguir muito sabor 

nas refeições utilizando temperos naturais. Recomende também não adicionar sal aos 

alimentos já prontos para o consumo. Retirar o saleiro da mesa é uma excelente estra-

tégia, que deve ser socializada.

Reflexão


Falando em temperos naturais, seria possível criar uma horta na UBS 

em que você atua? Qual seria o seu papel para efetivar esse projeto?

Costa et al (2015), ao estudarem as hortas comunitárias e medicinais presentes em 

Unidades Básicas de Saúde do município de Embu das Artes-SP, observaram estreita 

ligação entre a prática das hortas e os campos de ação da promoção da saúde, como:
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• criação de ambientes saudáveis;

• reforço da ação comunitária;

• desenvolvimento de habilidades pessoais;

• estímulo à autonomia e ao empoderamento;

• demandas por reorientação dos serviços.

Tendo em vista todas essas potencialidades, a construção de hortas comunitárias é 

uma boa estratégia para as ações de PAS, SAN e DHAA no território. Para acontecer 

com êxito, alguns fatores têm se mostrado essenciais, como o apoio da gestão local, a 

viabilização de condições orçamentárias que garantam a criação e sustentabilidade do 

espaço, a capacitação e o envolvimento de distintos profissionais, bem como a assis-

tência técnica por parte de parceiros envolvidos com essa prática (COSTA et al, 2015).

Boas práticas


O Centro de Saúde Santo Antônio de Lisboa, do município de Florianó-

polis-SC, conta com uma experiência exitosa nessa área, intitulada Hor-

ta Comunitária – Semeando Saúde. O projeto é ligado ao Grupo Quinta 

das Plantas, que é aberto à comunidade e tem como objetivos estudar, 

conhecer e divulgar as diversas possibilidades do uso das plantas me-

dicinais.

A experiência tem inspirado outras Unidades Básicas de Saúde na re-

gião, envolvendo agentes comunitários e profissionais de saúde, mora-

dores da comunidade, docentes, estudantes, dentre outros atores. Para 

divulgar e fortalecer o projeto, foi criada uma página eletrônica, possi-

bilitando a consulta e troca de informações. Nos endereços eletrônicos 

indicados você pode conhecer melhor o projeto.

https://hortacomunitariasemeandosaude.wordpress.com

http://quintadasplantas.blogspot.com.br/

Pensando no âmbito escolar, também no município de Florianópolis

-SC, o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo (CEPA-

GRO) tem sido responsável, nos últimos anos, pela implementação de 

hortas escolares em unidades municipais de ensino.

O endereço eletrônico indicado a seguir apresenta mais informações so-

bre projetos com hortas comunitárias.

https://cepagroagroecologia.wordpress.com/educacao-ambiental/ 

educando-com-a-horta-escolar-e-a-gastronomia
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https://hortacomunitariasemeandosaude.wordpress.com
http://quintadasplantas.blogspot.com.br/
https://cepagroagroecologia.wordpress.com/educacao-ambiental/educando-com-a-horta-escolar-e-a-gastronomia
https://cepagroagroecologia.wordpress.com/educacao-ambiental/educando-com-a-horta-escolar-e-a-gastronomia
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produto se dê em maior quantidade, bem como patro-

cínios e promoções de vendas casadas (Leve o dobro!).

2.4.2 Mídia x informações 
adequadas

Produtos ultraprocessados são encontrados em toda 

parte, sempre acompanhados de muita propaganda, 

descontos e promoções, ao passo que alimentos in 

natura ou minimamente processados nem sempre são 

comercializados em locais próximos às casas das pes-

soas. Além disso, a publicidade domina os anúncios 

comerciais de alimentos, frequentemente veicula infor-

mações incorretas ou incompletas sobre alimentação e 

atinge, sobretudo, crianças e jovens.

O interesse das indústrias é comercial, lucrativo, sem 

preocupação com a saúde ou o bem-estar da popula-

ção. Inclusive, os produtos que apresentam proprieda-

des específicas em suas embalagens (baixa caloria, diet, 
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light, rico em vitaminas e minerais etc.) são fabricados 

por uma demanda de mercado e para atrair as vendas.

As estratégias de marketing são extremamente fortes 

e atuam em diferentes frentes. Além de a propaganda 

de alimentos estar cada vez mais disseminada em dife-

rentes veículos de informação (televisão, internet, mí-

dia impressa, rádios), as estratégias de divulgação e o 

poder de persuasão são difíceis de serem combatidos.

A indústria trabalha com as características dos produ-

tos, como a embalagem atrativa, o sabor e a textura, e 

com propostas associadas de divertimento e praticida-

de. Utiliza, ainda, o endosso por celebridades (pessoas 

famosas fazendo a propaganda), selos de certificação 

nos alimentos (alegando qualidade certificada), pro-

moções e prêmios para que a compra de determinado 

O Brasil avançou em alguns aspectos sobre a regula-

mentação da publicidade e propaganda, mas ainda 

há muito a fazer. Você, profissional de saúde, tem a 

responsabilidade de alertar a população sobre essas 

informações e a ser crítico quanto a essas mensagens.

Conforme você viu na Unidade 1, as ações priorizadas 

pela Política Nacional de Controle do Tabaco poderiam 

ter potencial positivo também para a área da alimenta-

ção. Por exemplo, hoje não é permitida a exposição do 

cigarro ou sua venda às crianças. Entretanto, alimentos 

não saudáveis estão disponíveis exatamente no nível 

em que elas podem ver e pegar.

Nessa perspectiva, as estratégias governamentais para 

a PAS deveriam englobar a regulamentação da propa-

ganda de alimentos, o aumento da taxação de tributos 
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sobre os alimentos não saudáveis e maior suporte aos produtores locais de alimentos, 

promovendo a SAN e a soberania alimentar. Novamente, sua mobilização é essencial 

para exigir e efetivar essas mudanças.

Link


Clique no link para acessar a Nota Técnica do Ministério da Saúde e co-

nhecer melhor a regulamentação da propaganda de alimentos no Brasil: 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/regulamenta 

PublicidadeAlimentos.pdf.

2.4.3 Rotulagem dos alimentos

Todo produto embalado e exposto à venda deve, obrigatoriamente, ter rótulo. Oriente os 

usuários da UBS a verificarem a validade, os ingredientes e a rotulagem nutricional, que 

são as principais informações ao consumidor. 

Informação nutricional
porção de 50g (2 fatias)

Quantidade por porção

Valor energético
Carboidratos

Proteínas
Gorduras Saturadas

Gorduras Trans
Gorduras mono

Gorduras poli
Colesterol

Fibras alimentares
Sódio

121kcal = 506Kj
22g
4,3g
0,4g
0g

0,6g
0,7g
0mg
3,2g

234mg

68 Kcal
12g
2,4g
0g
0g
0g
0g

0mg
1,8g
132g

% VD (*)

Fatia
(28,1g)

Ingredientes: Trigo, água, 
gordura vegetal, centeio, açúcar, 

fermento, sal.

Fab.: 04/01/2017 / 
Val.: 11/01/2017

Pão Macio
pão de forma tradicional


A rotulagem nutricional obrigatória tem como objetivo garantir o direi-

to à informação do cidadão consumidor e auxiliar na seleção e aquisi-

ção de alimentos saudáveis.

A conservação dos alimentos para o consumo seguro é fundamental para a boa nu-

trição do corpo. Recomende o consumo de alimentos de origem conhecida, com boa 

apresentação e qualidade.

Observações importantes para a recomendação de alimentos para consumo:

• Data de validade
Informa o período indicado pela indústria para que o alimento seja consumido 

com segurança, desde que seja armazenado corretamente.

• Lista de ingredientes
É apresentada em forma decrescente de quantidade, isto é, o ingrediente que 

estiver em maior quantidade no alimento virá por primeiro, e em menor quan-

tidade, por último da lista. Essa orientação é importante porque, por exemplo, 

um rótulo com açúcar ou óleo entre os primeiros ingredientes da lista indica 

que tal produto alimentício não é saudável.

• Rotulagem nutricional
Apresenta a quantidade de energia (calorias) e de alguns nutrientes por porção: 

carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e sódio. Há um esforço dos gestores 

públicos para modificar a rotulagem nutricional do Brasil, pois não é de fácil 

compreensão. Recomende aos usuários que verifiquem na tabela nutricional 

o tamanho da porção a que ela se refere, pois nem sempre a porção relatada 

na composição dos nutrientes é a total do produto. Às vezes um produto com 

embalagem de 80 g traz as informações da porção referente à quantidade de 

30 g. Isso significa que quem ingerir todo o conteúdo da embalagem consumirá 

quase o triplo do que está definido na porção.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/regulamentaPublicidadeAlimentos.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/regulamentaPublicidadeAlimentos.pdf
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A respeito da rotulagem nutricional, você deve com-

preender o que são alimentos diet e light. Esses termos 

têm sido amplamente utilizados pela indústria (reformu-

lação de alimentos) e difundidos nas embalagens, mas 

geralmente trazem dúvidas, em função dos mitos criados 

sobre suas propriedades. Você já deve ter ouvido alguém 

perguntar se todo alimento diet ajuda a emagrecer, ou se 

todos os alimentos lights têm menos gorduras.

A resposta, para ambas, é não.

Alimento diet é aquele que não contém determinado 

ingrediente ou nutriente em sua composição reformu-

lada. A população comumente associa esses produtos 

à isenção de açúcar e ao diabetes, porém o ingrediente 

retirado pode ser outro.

Nem sempre esses produtos têm menos calorias, pois 

a indústria compensa essa “perda” com algum outro 

ingrediente, para conseguir um sabor agradável. O 

chocolate diet, por exemplo, não contém açúcar, mas é 

mais calórico que o convencional, pois tem maior adi-

ção de gorduras. Esses produtos são importantes para 

pessoas que apresentam determinados problemas de 

saúde:

• diabéticos – isenção de açúcar;

• hipertensos – isenção de sódio;

• hipercolesterolêmicos – isenção de colesterol e 

gordura saturada;

• celíacos – isenção de glúten.

Já o produto light é aquele que teve determinado ingre-

diente ou nutriente reduzido em, pelo menos, 25% da 

composição original. A população comumente associa 

esses produtos com o emagrecimento, mas é impor-

tante saber que o ingrediente reduzido nem sempre 

será a gordura ou o açúcar. Pode ser açúcar, sal, gordu-

ra, proteína, glúten, colesterol ou outro.

Para exemplificar, podemos citar o requeijão e o sal 

lights, que apresentam redução de gordura e sódio, res-

pectivamente. Indivíduos que apresentam algum pro-

blema de saúde que exija a restrição total de um desses 

Produto LightProduto Diet Açúcar

Gordura
Saturada

Carboidrato

Adoçante
artificial

Gordura
Saturada

Carboidrato

Açúcar
+

Adoçante

Componente
reduzido

Pode ser 
cosumido por 

diabéticos

Indivíduos com 
problemas de 

saúde, cuidado 
com o consumo!

Gordura
Saturada

Carboidrato

Açúcar

ingredientes devem ter cuidado com esses alimentos. 

As imagens nos ajudam a compreender melhor as de-

finições.

A indústria não pode alegar na embalagem a isenção 

de um nutriente que determinado alimento ou produto 

não apresenta em sua composição original. Um suco 

de laranja, por exemplo, naturalmente é isento de gor-

dura. Portanto, não deve ser divulgado alimento diet 

em gordura. Oriente a população nesse sentido, sem-

pre enfatizando a escolha por alimentos in natura ou 

minimamente processados.
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Tanto nos atendimentos individuais quanto em grupos, para qualquer 

público-alvo, podem ser trabalhadas questões relacionadas à rotulagem.

2.4.4 Ter regularidade nos horários das refeições

Uma orientação fundamental e promotora de saúde é o fracionamento das refeições, 

ou seja, a orientação de comermos em horários regulares e, no mínimo, cinco vezes 

por dia. Isso evita deixarmos o organismo muito tempo sem os nutrientes necessários. 

Além disso, quando ficamos muito tempo sem comer, acabamos nos excedendo ao 

realizarmos uma refeição. Use essa orientação com os usuários, para facilitar a com-

preensão da importância do fracionamento das refeições. Esclareça que fracionar não 

é beliscar, ato que deve ser evitado.

Uma orientação bem importante é incentivar que a população consuma frutas da épo-

ca nas pequenas refeições, aqueles lanches entre as grandes refeições. Muitas pessoas 

são resistentes ao fracionamento por alegarem não ter tempo ou não sentir fome nos 

horários determinados. Nessas situações, sugira que iniciem o consumo de algum lan-

che saudável, de preferência uma fruta, mesmo que em pequenas porções.

Uma diarista, por exemplo, que alega não ter tempo para fazer uma refeição no meio 

da manhã e da tarde, pode ser incentivada a comer uma banana ou maçã durante os 

afazeres domésticos mesmo, pela praticidade dessas frutas. Ou, então, sugira que leve 

sempre uma fruta na bolsa, que pode ser consumida nos trajetos de deslocamento 

para o trabalho, por exemplo. O importante é criar estratégias para não pular refeições, 

pois assim o corpo tende a se acostumar com esse hábito, que deve ser rotineiro. 

Não temos dedicado o tempo que o ato de comer merece para nos proporcionar prazer 

e saúde. Para algumas pessoas, uma alimentação saudável implica dedicar muito tem-

po, fazendo com que desistam de realizarem pequenas mudanças de comportamento 

que já fariam muita diferença na saúde.

O que você acabaria fazendo em cada uma das situações?

No primeiro caso, é possível que pegasse apenas os alimentos necessários, pois ficaria 

tranquilo, ciente de que o barco não falha. Já no segundo, você provavelmente faria 

de tudo para pegar a maior quantidade de alimentos possível, pois não saberia a que 

horas ele voltaria para nova entrega.

2.4.4.1 Regra do barco

Imagine que você está sozinho em uma ilha deserta, sem comida, mas há um barco 

que leva todos os alimentos de que você precisa a cada três horas. Esse barco vem 

sempre na hora marcada, não falha, sendo bastante pontual.

Agora, imagine outra situação: você está na mesma ilha deserta, sem comida, depen-

dendo de um barco que não tem hora certa para chegar. A cada vez ele faz um horário, 

passando somente duas vezes em dia, cinco em outro e por aí vai, sempre em horários 

confusos. Não há regularidade.
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É exatamente isso o que acontece com o nosso organismo. Quando temos uma ali-

mentação saudável, nos horários corretos, nosso organismo trabalha em equilíbrio e 

absorve os nutrientes de que as células precisam. Porém, se não tivermos horário certo 

para nos alimentar, nosso corpo armazenará o máximo de energia possível, pois não 

saberá a que horas conseguirá mais comida. E, como você sabe, a energia armazenada 

no corpo se transforma em gordura (LUCYK, 2015).

2.4.5 Prato saudável

A elaboração de um prato saudável deve ser baseada em alimentos in natura e mi-

nimamente processados. A recomendação é de que seja colorido (no mínimo quatro 

Sobre a quantidade, você deve ter observado que não falamos sobre porções. É que, 

além de ser uma orientação individualizada, atualmente, pelas características do 

comportamento alimentar da população, pequenas mudanças no consumo já trarão 

melhoras significativas para o perfil alimentar e nutricional e, consequentemente, de 

saúde: aumentar a ingestão de legumes e verduras, substituir os ultraprocessados e 

fast-foods por alimentos mais naturais e reduzir o consumo de carnes vermelhas (pela 

quantidade de gorduras) e de frituras são os principais aspectos.

Outra questão é que a prescrição da quantidade depende de particularidades como 

sexo, idade, altura, peso e nível de atividade física, com avaliação nutricional, que deve 

ser realizada pelo nutricionista.

Cereais: arroz, 
milho, raízes e 

tubérculos, 
como batatas, 

mandioca, 
inhame, grãos 
de trigo e de 

outros cereais, 
macarrão e 

pães. 

São fontes de 
energia e 

contêm �bras 
e vitaminas. 

Devemos 
orientar a 

preferência 
aos integrais.

Legumes, 
verduras e 

frutas.

São excelentes 
fontes de 
�bras e de 

vitaminas e 
minerais.

Leguminosas: 
feijões de 

todas as cores, 
lentilhas, 

ervilha e grão 
de bico.

São fontes de 
proteínas de 

origem 
vegetal, de 
�bras e de 

vitaminas e 
minerais.

Carnes de 
gado, de 

porco, de aves, 
pescados e 

ovos.

São fontes de 
proteínas de 

origem 
animal, por 
isso contêm 

gorduras 
saturadas e 

colesterol. São 
boas fontes de 

ferro.

Leite, iogurte e 
queijos.

Também são 
fontes de 

proteínas de 
origem 

animal, por 
isso contêm 

gorduras 
saturadas e 

colesterol. São 
boas fontes de 

cálcio. 

cores diferentes por refeição), uma vez que vitaminas e minerais estão associados às 

cores dos alimentos.

As variações dos tipos de alimentos entre cada grupo são importantes, pois oferecem 

um aporte de nutrientes diversificados e evitam a monotonia alimentar. Estimule a 

variedade de alimentos, que incluirão diversidade de sabores, cores, aromas, texturas 

e formas de preparações.

Além dos conceitos de variedade, qualidade do alimento, regularidade no horário e 

do fracionamento, você precisa entender outros preceitos da alimentação saudável: 

a moderação (presença de alimentos de diferentes grupos em quantidades adequa-

das), o equilíbrio (adequação da quantidade e da qualidade para cada organismo) e 

a quantidade.

Quantidade Moderação Equilíbrio

Preceitos da alimentação saudável
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Pensando na PAS, podemos nos basear em uma orientação mais coletiva, como ima-

ginar (e orientar) uma divisão fictícia do prato em quatro partes, como uma cruz ao 

meio. Nesse caso, metade do prato (duas dessas partes) deve ser preenchida com ve-

getais e legumes, crus e cozidos.

A terceira parte deve ser preenchida com cereais ou tubérculos (arroz, macaxeira, ba-

tata ou macarrão etc.). Devemos orientar que a diversificação/variação dos alimentos 

de cada grupo deve ser entre os dias e não na mesma refeição. Assim, se for consumir 

arroz, o ideal é deixar o macarrão para outro dia, não correndo o risco de se exceder. 

Com relação aos cereais, é importante lembrarmos à população que, sempre que pos-

sível, são preferíveis os integrais, melhores fontes de fibras, vitaminas e minerais.

Finalmente, a quarta parte deve ser do grupo das proteínas, sendo dividida entre pro-

teína de origem animal (ovo, peixe, carne vermelha ou de aves, em pequena porção) e 

de origem vegetal (leguminosas).

E se o usuário atendido for vegetariano? Tenha em mente que é possível ter uma ali-

mentação saudável sendo vegetariano, desde que a dieta esteja adequada para atingir 

às necessidades nutricionais de cada indivíduo.

Considerando que a população de todas as faixas de renda e idade tem se alimentado 

mais fora do lar nos últimos tempos, ainda que a recomendação seja o resgate dos 

hábitos culturais de comer o famoso arroz com feijão em casa e em família, isso nem 

sempre é possível para algumas pessoas. Assim, é muito importante orientar a escolha 

do local onde serão realizadas essas refeições.

A primeira orientação é para dar preferência a restaurantes que ofereçam variedade 

de preparações culinárias frescas, feitas na hora e a preço justo. A comida a quilo (pa-

gamento por quantidade consumida) pode ser uma boa alternativa. Alerte às pessoas 

que evitem, ao máximo, os fast-foods e a substituição das refeições por lanches, mas-

sas ou pizzas no dia a dia.

Vale ressaltar que, em alguns locais, estão disponíveis os restaurantes populares e as 

cozinhas comunitárias, que compõem aqueles equipamentos sociais citados na Uni-

dade 1. Esses espaços públicos oferecem refeições variadas e saudáveis a preço redu-

zido. Incentive a comunidade a procurá-los no território e, caso não existam, procure 

divulgar e orientar sobre essa possibilidade, incentivando a mobilização social para 

implantá-los.

Deixe claro também aos usuários que, antes de servir o prato, todas as opções ofere-

cidas devem ser avaliadas. Em um restaurante a quilo, por exemplo, não é adequado 

pegar o prato, entrar na fila e se servir apenas seguindo o fluxo. Vale a pena circular o 

balcão para conhecer as preparações do dia. Afinal, temos uma forte tendência a nos 
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servirmos de “um pouco de tudo”, justamente por não 

sabermos quais são todas as opções ofertadas. Assim, 

ao final o prato fica enorme, com vários tipos de mas-

sas e carnes, por exemplo. Vale a pena orientar esse 

simples planejamento para a seleção apropriada dos 

alimentos.

2.4.6 Ingestão hídrica

A ingestão hídrica, como sabemos, traz inúmeros be-

nefícios à saúde e está diretamente ligada à digestão e 

absorção de nutrientes. A ingestão hídrica, assim como 

a recomendação da quantidade dos alimentos, tem um 

caráter individual, que depende de variáveis como ida-

de, sexo e peso.

Adiante, abordamos as principais recomendações em 

ações de PAS.

Incentive o consumo regular de água potável (trata-

da, filtrada ou fervida, isentas de microrganismos e de 

substâncias químicas).

Alerte as pessoas para que não deixem a sede aparecer, 

pois ela significa que a água já está em desequilíbrio no 

organismo. Para os indivíduos adultos, sugira o consu-

mo médio de 8 copos ou 4 garrafinhas de água por dia, 

por exemplo.

Oriente os indivíduos para que observem, por exemplo, a 

frequência e coloração da urina. Caso estejam urinando 

Sugira, para aqueles indivíduos que têm mais resistên-

cia a ingerir a água pura, o consumo da água saboriza-

da, com rodelas de limão ou folhas de hortelã, como al-

ternativa para melhor adesão. Incentive o uso de cantis 

ou garrafas com água fresca, pois também é uma exce-

lente estratégia para o consumo de água fora de casa.

Informe que os alimentos in natura ou minimamen-

te processados têm alto conteúdo de água. O leite e a 
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pouco ou a urina esteja muito concentrada (escura), pode 

ser um indicativo de falta de água no organismo. A consti-

pação intestinal (intestino lento) também está associada, 

muitas vezes, a uma ingestão hídrica insuficiente.

Informe que não devemos tomar toda a quantidade de 

água de uma só vez. O organismo trabalha o dia todo e 

precisa muito dessa água. Devemos tomar fracionada-

mente, ao longo do dia, entre as refeições.
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maioria das frutas contêm entre 80% e 90% de água. 

Verduras e legumes cozidos ou na forma de saladas 

costumam ter mais do que 90% do seu peso em água. 

A ingestão desses alimentos colabora muito com a hi-

dratação do organismo, mas não isenta a necessidade 

de beber água;

O volume de água no organismo colabora com a sensa-

ção de saciedade. Esclareça que nenhuma bebida ado-

çada (suco, chá, café, refrigerante) substitui a ingestão 

de água pura.

Como já falamos, o ato de comer influencia o aprovei-

tamento dos alimentos pelo organismo e o prazer pro-

porcionado pela alimentação. Nesse contexto, algumas 

recomendações são fundamentais para todas as ações.

É importante comer em ambientes apropriados, lim-

pos, confortáveis e tranquilos, onde não haja estí-

mulos ao consumo de quantidades exageradas de 

alimentos. Precisamos prestar atenção ao ato de nos 

alimentarmos, prestar atenção na mastigação e dar 

o tempo necessário para o organismo assimilar o que 

estamos ingerindo. Por exemplo, televisão ligada é um 

péssimo estímulo.

Vale a pena comer em companhia, com família, amigos, 

colegas de trabalho ou de escola. Refeições realizadas 

isoladamente facilitam o ato de comer com pressa e de 

não prepararmos um ambiente adequado, sentados à 

mesa, por exemplo.

Devemos comer devagar, desfrutando do alimento, 

sem se envolver em outra atividade, como assistir tele-

visão, trabalhar ou dirigir.

Compartilhar com familiares e amigos as atividades 

domésticas que antecedem ou sucedem o consumo 

das refeições é interessante. Oriente o envolvimento 

de todos os membros da família, incluindo crianças e 

adolescentes, desde o momento da aquisição dos ali-

mentos, permitindo que conheçam novos alimentos 

e formas de preparo. Lembre-se também de orientar 

que, no momento de fazer as compras, a família deve 

dar preferência a locais que ofertem maior variedade 

de alimentos in natura ou minimamente processados.
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2.5 Fechamento da unidade

Vimos que o início do planejamento das ações de PAS se 

dá pelo diagnóstico alimentar e nutricional e pelo ade-

quado conhecimento do território. Apresentamos um 

quadro com os principais determinantes de saúde e nu-

trição. A partir dessas informações, organizamos o pla-

• a substituição dos produtos processados e ultra-

processados por alimentos in natura e minima-

mente processados;

• a necessidade de orientarmos o olhar crítico em 

relação à publicidade de alimentos em prol da 

nossa saúde;

• a regularidade nos horários das refeições, bem 

como o hábito de realizá-las em companhia e 

em locais apropriados.

Assim, o conteúdo abordado nessa unidade nos fez 

compreender que ações promotoras de saúde envol-

vem diversos fatores, dentre eles, identificar as ne-

cessidades do território e os determinantes que estão 

causando essas necessidades. Não adianta ficarmos 

apagando o fogo a vida toda sem sabermos o que está 

causando o incêndio. Quando identificamos os deter-

minantes, muitas vezes a responsabilidade de resolu-

ção pode nem ser do setor saúde. Uma elevada preva-

lência de desnutrição, por exemplo, pode estar sendo 

causada pela falta de saneamento.

Nesse sentido, propor soluções implica firmar pactos 

sociais, corresponsabilizar governo e comunidades, 

criar estratégias de promoção da cidadania, superar 

práticas pontuais e fragmentadas, além de implemen-

tar ações interdisciplinares e intersetoriais. Na Unidade 

3, veremos o que isso significa e que possibilidades de 

atuação existem. Vamos pontuar também alguns desa-

fios e armadilhas em que não podemos cair ao realizar-

mos ações promotoras da alimentação saudável.

nejamento das ações de PAS em três vertentes – públi-

co/sujeito, metodologia e local –, conferindo liberdade 

e criatividade para as ações práticas, como devem ser.

No contexto dessas possibilidades, foram expostos al-

guns temas para a PAS na prática (objetivos e aborda-

gens), que são prioritários atualmente para a população:
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 Unidade 3
Desafios e perspectivas da Promoção da 
Alimentação Saudável 

Nesta unidade, vamos discutir, com base no cotidiano dos profissionais da Atenção 

Básica, os principais desafios a serem superados, bem como os caminhos e as pers-

pectivas para a concretização da Promoção da Alimentação Saudável no território. 

Depois de conversarmos sobre a necessidade das ações de PAS, de compreender-

mos as definições e políticas que nos guiam e de conhecermos possibilidades de 

práticas da PAS na Atenção Básica, vamos agora conversar sobre alguns desafios.



78 Promoção da alimentação saudável na atenção básica

3.1 Integralidade e 
intersetorialidade 

Lá no início da Unidade 1, falamos um pouco sobre nos-

sa formação profissional, que pouco nos ensina sobre 

os determinantes sociais. Resgatamos a questão de que 

muito pouco aprendemos sobre como avaliar um indi-

víduo em sua completude, considerando suas questões 

sociais, ambientais, culturais e econômicas. Na prática 

diária, vamos entendendo que, sem conhecer essas ca-

racterísticas, a atenção à saúde será muito difícil.

Além disso, outras questões vieram à tona há pouco 

tempo e precisamos nos esforçar diariamente para in-

corporá-las à rotina dos serviços. Essas questões apa-

receram porque a área de saúde é muito dinâmica e, a 

todo momento, temos novidades, não somente sobre 

diagnósticos e parâmetros clínicos, mas sobre formas 

de atendimento que sejam mais efetivas.

As mudanças ocorridas no SUS nos últimos anos en-

tram nesse contexto. É importante que você, profissio-

nal de saúde, esteja inserido nas recomendações da 

nova Política Nacional de Atenção Básica, a qual intro-

duziu elementos que propõem uma visão mais ampla 

sobre o trabalho de promoção da saúde junto à popu-

lação (BESEN et al, 2007). 

Estamos falando de conceitos citados anteriormente 

e que serão detalhados aqui, pelo desafio que podem 
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nos impor na PAS: integralidade e intersetorialidade.

A escolha dos temas integralidade e intersetorialidade 
diz muito sobre o propósito desse módulo, que é auxiliá

-lo a melhorar as condições alimentares e nutricionais da 

população, na perspectiva do Direito Humano à Alimen-

tação Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional.

Conforme vimos na Unidade 1, o Brasil conta, desde 

1999, com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), que traz, dentre seus objetivos, o cuidado inte-
gral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.
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Então, se a PNAN integra o sistema de saúde brasileiro, ela é orientada pelos mesmos 

princípios do SUS. Assim, dentre os três princípios doutrinários do sistema (universali-

dade, integralidade, equidade), vamos então destacar a integralidade.

Link


Clique no link a seguir para acessar o texto da Lei n.º 8.080/1990:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm.

Alguns pesquisadores consideram que a integralidade é a principal diretriz do SUS 

e que pode ter uma relevante contribuição na organização do processo de trabalho, 

afastando o risco da fragmentação do atendimento e das ações, podendo ser com-

preendida por três aspectos (PINHEIRO, 2009; BRASIL, 2010):

1. a abordagem integral do indivíduo em seu contexto social, familiar e cultural;

2. a integração entre as práticas de saúde (promoção, prevenção, reabilitação e 

cura);

3. a integralidade dentro do sistema de saúde, garantindo o acesso aos diferentes 

pontos da rede de atenção.

Assim, devemos oferecer um atendimento integral, priorizando as atividades de pro-

moção de saúde e prevenção de doenças, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Para 

realizarmos nossas funções com êxito, o princípio da integralidade, que nem sempre é 

bem compreendido entre a população e até mesmo entre os próprios profissionais de 

saúde, deve embasar nossas práticas e condutas.

Elas devem compreender o cuidado integral em saúde, que diz respeito ao modo como 

enxergamos, compreendemos e atuamos junto às necessidades dos usuários do siste-

ma. Você, profissional de saúde, precisa estar preparado para entender os usuários in-

seridos em seu contexto social e de vida. Pela perspectiva dos usuários, a ação integral 

em saúde tem sido frequentemente associada ao tratamento respeitoso, digno, com 

qualidade e acolhimento. Recorde-se: isso nos remete a enxergar o indivíduo dentro 

da ótica dos direitos humanos, conforme abordamos na Unidade 1.

  Na Constituição Federal, Lei n.º 8.080/1990, a integralidade da assistência é expressa como uma 
articulação contínua da promoção de saúde, com prevenção e tratamento de agravos, por meio de 
serviços e ações prestadas no âmbito individual e coletivo, de acordo com cada caso, abrangendo 
todos os níveis que compõem o sistema (BRASIL, 1990).
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Às vezes nem percebemos, mas o trabalho em equipe 

que desenvolvemos pode e deve ser uma importante 

ferramenta para a integralidade no âmbito da Atenção 

Básica, possibilitando que olhemos para o usuário de 

um modo integral e possamos propor intervenções ba-

seadas na integralidade em saúde.

Reflexão


Fazendo a interlocução com o campo da 

alimentação e da nutrição, qual é o obje-

tivo da integralidade?

Abordamos diferentes aspectos da integralidade e to-

dos eles têm estreita relação com o campo da alimen-

tação e nutrição. Pautando-nos na PAS, que é o nosso 

foco, podemos afirmar que tais práticas devem ter iní-

cio com o incentivo ao aleitamento materno e seguir de 

modo permanente ao longo da vida.

A PAS deve valorizar hábitos e práticas alimentares re-

gionais, a produção e o consumo de alimentos locais 

de baixo custo e elevado valor nutritivo, além de es-

timular padrões alimentares mais variados, desde os 

primeiros anos de vida. Deve promover saúde e preve-

nir doenças com condução à qualidade de vida. Deve 

olhar para o indivíduo em seu contexto social e coleti-

vo, sem o considerar segmentado de sua família e da 

sua produção de vida.

tação e nutrição, pois isso faz parte da produção da 

saúde. Hoje, o olhar integral busca responder aos pro-

blemas de alimentação e de nutrição vivenciados pela 

população brasileira.

Considerando que as ações relacionadas à alimenta-

ção no território devem contribuir para a promoção da 

Alimentar-se não é uma questão apenas individual. 

Trata-se de uma ação regida por cultura, economia, 

comércio, política, indústria, ambiente, assuntos que 

tratamos ao longo desse módulo.

Neste contexto, todos nós somos responsáveis pela 

promoção dessa integralidade no campo da alimen-
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saúde e para a garantia da segurança alimentar e nutricional da população, junto à 

integralidade, a intersetorialidade se apresenta como conceito chave, devendo per-

mear desde o planejamento até a execução das ações de PAS. Para isso, necessita de 

articulação entre setores sociais diversos, constituindo-se em uma possibilidade de 

superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais e institucio-

nais (BRASIL, 2012).


A intersetorialidade pode ser definida como uma proposta de troca de 

saberes, de diálogo entre setores diversos e estabelecimento de vínculos.

Por meio dessa articulação e desse compartilhamento de objetivos, busca-se a melho-

ria da qualidade dos serviços. Campos et al (2004) afirmam que os desafios da saúde 

pública no Brasil evidenciam a necessidade de pensar modos de gestão e construção 

das políticas públicas que envolvam outros atores, utilizando a intersetorialidade 

como estratégia de enfrentamento de problemas relacionados aos determinantes de 

saúde. Para que as ações não sejam fragmentadas e desarticuladas, ou seja, várias 

ações isoladas direcionadas ao mesmo objeto, essas devem ser orientadas pela gestão 

intersetorial.

Saiba mais


Para aprofundar seus conhecimentos acerca da intersetorialidade e suas 

potencialidades, leia a Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle 

da Obesidade: Recomendações para Estados e Municípios, disponível 

em: http://www.cfn.org.br/eficiente/repositorio/documentos/814.pdf.

Vamos exemplificar transpondo para o campo da PAS. É bastante comum nos depa-

rarmos com situações em que diversos setores, com seus distintos atores, executam 

ações relacionadas à alimentação, porém tais ações não conversam umas com as 

outras. Tomando como exemplo a população escolar, observamos que as ações em 

saúde previstas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE) podem compreender, 

dentre outras, a avaliação nutricional e a PAS.

Na prática, muitas vezes ocorre de os setores educação e saúde coletarem dados re-

lativos ao estado nutricional de estudantes, sem que esses dados interajam entre si. 

Observamos com frequência uma duplicidade na coleta desses dados, levando, muitas 

vezes, a uma sobrecarga dos profissionais e à realização de intervenções desnecessá-

rias com essa população. Além disso, a falta de comunicação entre os setores limita a 

discussão e as possibilidades de ações em torno do perfil nutricional dos estudantes 

para a PAS.
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Reflexão


Não parece mais eficaz realizar um planejamento conjunto para a coleta 

e análise desses dados, com compartilhamento de responsabilidades?

Nesse caso, a realização da Vigilância Alimentar e Nutricional, que contempla, entre 

outras ações, a coleta, inserção e análise de dados no SISVAN para posterior interven-

ção, poderia contribuir para o planejamento conjunto do setor saúde e da educação e 

implementação das ações locais de alimentação e nutrição, fortalecendo a interseto-

rialidade por meio do PSE. 

Outro exemplo refere-se ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que 

garante alimentação a todos os estudantes da educação básica brasileira.

O programa visa contribuir com a Segurança Alimentar e Nutricional dessa população, 

por meio da oferta de uma alimentação que seja adequada a cada realidade. Além 

da oferta alimentar, o PNAE visa à formação de bons hábitos alimentares, devendo 

envolver uma série de atores e profissionais de saúde para a promoção da saúde no 

ambiente escolar.


A gestão do PNAE em nível municipal é de responsabilidade da Secreta-

ria de Educação, mas, para alcançar seus objetivos, esse setor precisa de 

apoio de outros setores, como a saúde, a agricultura e a assistência social.

Bernardi et al (2010) apontam a cultura institucional do setor público e o corporativis-

mo das classes profissionais como limitações com relação à atuação intersetorial. Tais 

autores afirmam que a gestão intersetorial se dá por meio de um processo de supera-

ção e transformação no modo de planejar, realizar e avaliar ações, caracterizando-se 

como uma nova forma de construir políticas públicas.

Com relação à área de Segurança Alimentar e Nutricional, Bosi e Uchimura (2011, p. 

413) destacam que, esse campo complexo, multidimensional e interdisciplinar apre-

senta-se ainda frágil e impõe o emprego de abordagens diferenciadas e integradoras.

Ainda na área de Segurança Alimentar e Nutricional, vale pontuar que a intersetoria-

lidade tende a ser fortalecida por meio de distintas estratégias e pela conjugação de 

diferentes mecanismos institucionais, como:

• a existência e localização de conselhos integrados por setores de governo e so-

ciedade civil, como os CONSEA;

• o apoio político e a inclusão do tema como estratégico na agenda governamental;

• a existência e consolidação de programas que integrem produção, comerciali-

zação e consumo de alimentos (BURLANDY, 2009).
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Apesar de sabermos que os desafios existem, os cam-

pos da saúde e da alimentação exigem que ultrapasse-

mos as ações fragmentadas. Temos consciência de que 

a necessária articulação entre secretarias apresenta 

dificuldades históricas de integração na prática e de 

trânsito de projetos intersetoriais, e que a existência de 

estratégias em nível nacional não significa, por si só, a 

concretização dessas (BURLANDY, 2009).

Embora tenhamos maiores avanços no campo concei-

tual, são necessários mecanismos potencializadores 

dessa intersetorialidade nos espaços mais locais de 

atuação, em relação a estados e municípios.

Pensando no nosso espaço de atuação, no nosso terri-

tório, você deve lembrar que conversamos no decorrer 

do módulo acerca de algumas possibilidades de atua-

ção, trazendo alguns exemplos. Falamos da troca de 

saberes com diferentes atores, do estabelecimento de 

vínculos com outros setores, da promoção do diálogo e 

da pactuação de agenda integrada tanto com profissio-

nais quanto com os setores que tenham relação com o 

tema trabalhado.

O fortalecimento da mobilização comunitária para o 

desenvolvimento de capacidades e de protagonismos 

individuais e coletivos é um forte potencial de inter-

setorialidade. Mencionamos, mais diretamente, a ar-

ticulação com o setor escolar, com a agricultura, com 

o desenvolvimento social e todos aqueles que possam 

contribuir para o empoderamento local e a criação de 

Muitos dos momentos lembrados na reflexão anterior 

são realizados juntos aos familiares. Nosso propósito 

aqui é ponderar a importância de uma abordagem que 

considere o núcleo familiar nas ações de PAS.

Abordar a temática da alimentação não é como um 

aprendizado sobre computação, por exemplo. Apren-

der sobre computação pode significar, para alguns, um 

aprendizado totalmente básico, novo, mas para outros, 
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é sair do núcleo fechado de formação e atuação, am-

pliar para a saúde como um todo e extrapolar para ou-

tros setores sempre que isso for necessário.

3.2 Família

O ato de se alimentar é inerente à vida, sendo uma prá-

tica construída nas relações sociais. O processo da ali-

mentação tem caráter múltiplo e simbólico. A comida 

é carregada de sentidos e significados. Não comemos 

somente nutrientes. Comemos afeto, prazer, ansiedade, 

saudade, lembranças, identidade e cultura. Alimentação 

dá prazer e envolve diferentes sentidos: ver, sentir, chei-

rar, tocar, experimentar, saborear e compartilhar.

Reflexão


Você já parou para pensar que tudo o que 

fazemos gira em torno da alimentação? 

Aniversário? Festa com comida. Casa-

mento? Buffet. Batizado? Um churrasco 

para comemorar, talvez. Formatura? Um 

baile que terá comes e bebes. Diversão/

distração? Ir a um bar para beber e co-

mer uns petiscos. Domingo? Geralmente 

acaba em pizza. Cinema? Pipoca, com 

certeza. Ou seja, nossa relação com a co-

mida é cultural!
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apenas uma adequação ou a teoria do que já é prati-

cado. Pode não significar a necessidade de mudar um 

comportamento. No caso da alimentação, não. Neces-

sariamente já existirá no indivíduo algum aprendizado 

envolvido, um saber, independentemente da idade. E 

vamos nos deparar muito mais com situações em que 

mídias, pelo interesse e pela busca individual.


A família representa o princípio do 

aprendizado a respeito da alimentação.

Um dos avanços da Estratégia Saúde da Família foi a 

inclusão da família como o sujeito da abordagem dos 

atendimentos. Esse pressuposto tende a modificar o 

modelo biomédico, individualizado e focado na doença.

O agrupamento familiar tem características e necessida-

des diferentes entre os seus integrantes, mas esses são 

expostos a determinantes e questões muito semelhan-

tes: o domicílio, a renda, a alimentação, entre outros. 

Ao mesmo tempo, uma família contempla indivíduos de 

diferentes fases do curso da vida e com distintas mani-

festações desses determinantes (uma criança com des-

nutrição e anemia e um adulto com uma DCNT).

As ações de PAS podem (e devem) também ter a família 

como foco e com potencial de identificar necessidades 

de orientações específicas e individualizadas. Se, ao 

visitar uma residência, a equipe verificar a presença 

de um idoso com dificuldade motora que afete sua ali-

mentação, ela deverá abordar o próprio idoso ou seus 

cuidadores/familiares.

Trazer reflexões e diálogos sobre as possíveis mudan-

ças e suas justificativas é o caminho. O ato de promover 

inclui a compreensão e a motivação.

será necessário propor algum tipo de mudança, em de-

corrência dos hábitos contemporâneos.

O saber é construído de modo formal, nas instituições 

de ensino, e de modo informal, no convívio social com 

a família, amigos, escola, religiões, no contato com as 
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3.3 Nutrição como ordenadora do cuidado à 
saúde na Atenção Básica

A Atenção Básica desempenha papel estratégico por ser o primeiro contato que os 

usuários têm com o sistema de saúde, por sua capilaridade e capacidade de identifi-

cação das necessidades de saúde da população, tornando-se local privilegiado para 

as ações de promoção da saúde. Nesse sentido, a AB é hoje considerada a ordenadora 

das ações de saúde.

A atenção nutricional tem um papel fundamental para o enfrentamento dos agravos 

nutricionais que acometem a população. Vimos que esses agravos estão altamente 

prevalentes, que têm acometido a todas as fases do curso da vida e que estão associa-

dos a diversas patologias crônicas. 

Nesse contexto, recomenda-se a atenção nutricional como parte do cuidado integral 

na Atenção Básica, ordenadora da Rede de Atenção à Saúde, incluindo outros pontos 

de atenção à saúde – hospitais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, serviços 

especializados, atenção domiciliar e outros no âmbito do SUS.

Mas, o que tudo isso significa, exatamente? Significa que devemos:

• considerar as questões alimentares e nutricionais como determinantes de saúde;

• compartilhar informações entre os profissionais para contribuir com a resolu-

tividade dos atendimentos, respeitando os núcleos de competência/atuação;

• considerar os problemas de maior frequência e relevância para a definição de 

ações prioritárias, respeitando os critérios de risco e vulnerabilidade.


Lembre-se, sempre, de que a recomendação da Política Nacional de 

Atenção Básica é que as equipes de referência sejam apoiadas por equi-

pes multiprofissionais, por meio do matriciamento e da clínica ampliada.

Fo
nt

e:
 F

ot
ol

ia
.



86 Promoção da alimentação saudável na atenção básica

É importante a participação de profissionais da área de alimentação e nutrição, pois 

poderão colaborar com a instrumentalização dos demais profissionais para o desen-

volvimento de ações integrais nessa área. Veja adiante algumas estratégias que pode-

rão ser desenvolvidas se a UBS em que você atua tiver um nutricionista ou um NASF 

com um nutricionista.

• Compartilhamento do atendimento aos problemas prioritários da nutrição: 

obesidade, desnutrição, carências nutricionais específicas e doenças crônicas 

não transmissíveis.

• Cuidado aos indivíduos portadores de necessidades alimentares especiais (er-

ros inatos do metabolismo, transtornos alimentares e outros).

• Colaboração com os programas de suplementação de micronutrientes (ferro, 

vitamina A, dentre outros), que são de responsabilidade da Atenção Básica.

• Fortalecimento e colaboração na identificação dos locais de produção, comer-

cialização e distribuição de alimentos, costumes e tradições alimentares locais, 

no processo de territorialização.

• Desenvolvimento de ações para fortalecer e garantir a produção de alimentos 

saudáveis, de base agroecológica.

  A produção baseada em práticas agroecológicas permeia o conceito de Segurança Alimentar e 
Nutricional, que menciona (e recomenda) a conservação da biodiversidade, a utilização sustentá-
vel dos recursos naturais (água, solo e ar) no processo de produção de alimentos, a promoção da 
agricultura familiar e das práticas de agroecologia. Isso significa uma produção de alimentos sau-
dáveis e nutritivos, que não contêm resíduos químicos tóxicos e com técnicas de cultivo mais natu-
rais. Essa prática fortalece a intersetorialidade, o empoderamento local, o protagonismo individual 
e coletivo, a melhor distribuição dos alimentos, a criação de ambientes saudáveis e a mobilização 
comunitária. Recomende o consumo de alimentos da época, que recebem menos agrotóxicos e, 
acima de tudo, incentive a agroecologia como prática para uma vida sustentável. Vale ressaltar 
que 30% dos recursos da alimentação escolar são destinados à compra de alimentos da agricultura 
familiar, com prioridade àqueles produzidos em base agroecológica.
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• Desenvolvimento de ações para a garantia da oferta de alimentação adequada 

e saudável, como pela rede de apoio ao aleitamento materno e da alimentação 

complementar saudável e pela articulação com bancos de leite humano.
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• Elaboração de protocolos, manuais e normas 

técnicas que orientem a organização dos cuida-

dos relativos às questões alimentares.

• Normatização dos critérios para o acesso a ali-

mentos para fins especiais.

Vale ressaltar que vários dos problemas vivenciados 

nas unidades de saúde estão relacionados às questões 

alimentares e com inúmeros aspectos de compartilha-

mento com as diferentes áreas de atuação (enferma-

gem, medicina, farmácia, assistência social, fisiotera-

pia, psicologia, odontologia etc.). Cabe a reflexão sobre 

a atuação compartilhada para sermos mais efetivos em 

nossas ações.

3.4 Corresponsabilidade e 
sustentabilidade das ações 
de PAS no território

Estamos chegando ao final deste módulo e, ao longo 

dele, vimos que as ações que envolvem a temática da 

alimentação e nutrição demandam a atuação de múl-

tiplos profissionais. Rompermos com a visão de que 

somente o profissional da nutrição deve lidar com es-

sas questões é muito importante para desencadear as 

ações necessárias.

Essa lógica também é valida para o debate e o estímu-

lo às iniciativas locais de promoção da atividade física, 

Conforme vimos, as ações de PAS devem ser pauta-

das pelos princípios do SUS, exigindo dos profissio-

nais de saúde uma atuação ética, comprometida, 

interdisciplinar e intersetorial. Acreditamos que o 

estabelecimento de uma rede de apoio, que envol-

va múltiplos atores, de distintos segmentos, seja da 

por exemplo. Ou deixaremos o incentivo a uma vida ati-

va e sadia por conta exclusiva do profissional de Edu-

cação Física ligado ao NASF? Esse questionamento nos 

conduz à discussão sobre responsabilidades e corres-

ponsabilidades, essenciais para a sustentabilidade das 

ações de PAS no território. 
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área da saúde, da educação, da assistência social, da agricultura, do setor econô-

mico, da sociedade civil, dentre outros, é estratégia chave para o fortalecimento das 

ações de PAS no território.

Essa rede de apoio precisa estar constantemente atenta às demandas da população. 

Para isso, o olhar vigilante ao estado nutricional e às práticas alimentares da popula-

ção mostra-se essencial, possibilitando intervenções precoces e oportunas em casos 

de insegurança alimentar. Embora não restem dúvidas de que a Atenção Básica é o 

espaço natural para o desenvolvimento das ações de vigilância em saúde, ainda temos 

muito a avançar.

Link


Clique no link a seguir para conhecer as Diretrizes Nacionais da Vigi-

lância em Saúde: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_ 

saude_volume13.pdf.

A atuação no âmbito da Atenção Básica requer um olhar diferenciado e ampliado de 

nossa parte. Esse olhar demanda formação e qualificação constantes, para que te-

nhamos condições de identificar e atuar sobre os principais determinantes relaciona-

dos à saúde, alimentação e nutrição dos indivíduos e coletividades. 

A formação dos atores pode ocorrer em espaços interdisciplinares, a exemplo dos gru-

pos de promoção e educação em saúde e do apoio matricial, que constituem ricas 

oportunidades para os profissionais compartilharem seus conhecimentos específicos 

com a equipe e a comunidade.

Seguimos acreditando que o empoderamento de temáticas inerentes ao DHAA e à SAN 

deve auxiliar nossa prática, que tende a ser facilitada se adotarmos distintas estraté-

gias, como o fortalecimento do controle social e adequado uso do SISVAN. Voltamos 

a falar do SISVAN porque acreditamos que ele pode ser constantemente enriquecido, 

incluindo os principais indicadores de alimentação e nutrição para assegurar o DHAA 

e a SAN no território.
Fo

nt
e:

 F
ot

ol
ia

.

  O SISVAN é uma proposta antiga que merece ser efetivamente incorporada às práticas de saúde 
do SUS. Em alguns casos, observa-se que a utilização do sistema ainda é limitada, desempenhan-
do um papel mais de armazenamento de dados do que de geração de informações. Nessas situa-
ções, que comprometem a integralidade do cuidado, devem-se investigar as causas das baixas 
coberturas e da pouca utilização dos dados do SISVAN, com vistas a um melhor aproveitamento de 
suas funcionalidades. Acesse o SISVAN Web no seguinte endereço eletrônico: <http://dab.saude.
gov.br/portaldab/ape_vigilancia_alimentar.php?conteudo=sisvan>.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_volume13.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_volume13.pdf
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A Vigilância Alimentar e Nutricional pode 

e deve ser um instrumento potente para 

acompanhar a realização progressiva do 

DHAA, bem como dar visibilidade aos 

desafios ainda existentes para o alcance 

desse direito.

Outro aspecto que gostaríamos de destacar para o êxi-

to das ações refere-se aos processos de acompanha-

mento, monitoramento e avaliação, que devem ser ins-

titucionalizados no cotidiano, como reorientador das 

práticas de saúde (FIGUEIRÓ et al, 2010).

Além desses eixos norteadores/transversais, que per-

meiam a sustentabilidade das ações de PAS e represen-

tam questões a serem superadas na rotina dos serviços, 

existem desafios que se referem à abordagem das ações.

Gostaríamos, em tempo, de compartilhar com você al-

guns deles, para o melhor êxito na prática.

Procure não ficar focado em atividades individuais. 

Essa é uma das principais armadilhas. Inclusive, fala-

mos sobre o quanto as atividades coletivas têm apre-

sentado resultados melhores e mais efetivos.

Fortaleça a intersetorialidade no âmbito local. Sabe-

mos o quanto é difícil na rotina do serviço, e com as 
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inúmeras atribuições que temos, conseguirmos o tempo necessário para participar de 

reuniões e fazer articulações. No entanto, os resultados são muito positivos. O CON-

SEA, por exemplo, promoverá a conquista de ações mais abrangentes para a garantia 

do DHAA e da SAN. A mobilização comunitária, nesse contexto, é ponto fundamental 

que também colaborará com a efetividade das ações de PAS. Por exemplo, a falta de 

acesso a hortifrútis na comunidade por inexistência de uma feira local, o que obriga 

os moradores a adquirirem esses alimentos apenas no mercado convencional, que 

em geral comercializa com altos valores e em pouca variedade, pode ser revertida por 

meio da articulação e mobilização da comunidade junto ao poder público.

Busque reduzir as recomendações que focam no que não fazer. Lembre-se das condi-

ções ambientais e sociais que tornam, muitas vezes, inviáveis a adoção concreta des-

sas recomendações no dia a dia. Trabalhe com referenciais mais positivos, em vez de 

proibitivos, propondo alternativas para a adesão. As proibições ou limitações impos-

tas devem ser evitadas, a não ser que façam parte de orientações individualizadas e 

particularizadas do aconselhamento nutricional para pessoas portadoras de doenças 

ou distúrbios nutricionais específicos.

Saiba que supervalorizar determinados alimentos em função de suas caracterís-

ticas nutricionais não deve constituir a prática da PAS. Ou seja, os alimentos não 

devem simplesmente ser classificados em saudáveis ou ruins para a saúde. Procure 

olhar o contexto integral da alimentação e da situação de saúde do sujeito/público 

para orientá-lo.

A elaboração de mensagens por materiais informativos e instrucionais (fôlderes, car-

tazes, murais e outros) colabora para dar mais concretude a alguns aspectos técni-

cos trabalhados. Entretanto, devemos tomar cuidado para que a produção dessas 

mensagens não sobreponha a relação entre o profissional de saúde e o sujeito/co-

letividade. A relação dialógica deve sempre existir, deixando as mensagens apenas 

para os momentos em que os indivíduos não se apresentam no cenário da ação de 

promoção da saúde.

A mídia incentiva e reforça o consumo de alimentos que são restritos a conceder ao or-

ganismo uma satisfação rápida e saborosa, convenientes ao ritmo de vida acelerado. Se 

observarmos, perceberemos que as campanhas publicitárias, em sua maioria, são destina-

das ao público infantil, que está em fase de formação de hábitos, mas tem menos condição 

cognitiva para compreender as informações e tomar decisões. Além da baixa qualidade nu-

tricional dos alimentos divulgados na maioria das propagandas, elas exploram sentimen-

tos, como prazer, satisfação e alegria, juntamente a ideias de diversão e convencimento. 

O consumo desses alimentos é comumente associado a aspectos positivos e agradáveis, 

tornando-se um grande desafio para os profissionais lidarem com esse esclarecimento.

3.5 Fechamento da unidade 

Nessa unidade, trabalhamos conceitos basilares para a concretização e sustentabili-

dade das ações de Promoção da Alimentação Saudável na Atenção Básica, como a 

integralidade e a intersetorialidade. A atenção nutricional foi pautada como parte do 

cuidado integral na AB, ordenadora da Rede de Atenção à Saúde. 

Buscamos contextualizar e sensibilizar os distintos profissionais de saúde para a im-

portância do desenvolvimento continuado de ações de PAS, as quais demandam uma 

atitude de vigilância e dependem do engajamento de atores qualificados, provenien-

tes de distintos segmentos.

Estamos chegando ao final desse módulo e essa última unidade buscou pontuar con-

ceitos-chave para a concretização da PAS na Atenção Básica. Elencamos possibilida-

des de avanços no campo, atreladas à necessidade da sua formação continuada, pro-

fissional de saúde.
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Encerramento do módulo

Caro aluno, a desafiadora jornada percorrida nesse módulo nos possibilitou ampliar 

o olhar sobre a importância da Estratégia Saúde da Família e dos Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família para o fortalecimento das ações de Promoção da Alimentação 

Saudável na Atenção Básica. Buscamos abordar a alimentação na ótica dos direitos 

humanos e entender como os conceitos de direito humano à alimentação adequada, 

segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar têm norteado as políticas e 

ações de PAS no Brasil.

As leituras, reflexões e discussões realizadas nesse processo nos possibilitaram elencar 

potencialidades no âmbito da PAS, que se mostra estratégia fundamental no combate 

às principais doenças crônicas que têm acometido grande parcela da população bra-

sileira. Concomitantemente às doenças crônicas, constatamos que as doenças caren-

ciais no âmbito da nutrição ainda demandam nosso cuidado, impondo-nos um pano-

rama complexo e desafiador, dependente de múltiplos atores e distintas abordagens. 

Dentre os principais desafios, ficou evidente a necessidade de uma equipe interdisci-

plinar e com qualificação para desenvolver ações de alimentação e nutrição, visando 

assegurar o direito de todos à alimentação adequada.

Para o êxito das ações, destacamos que o empoderamento de temas norteadores, 

como a integralidade e a intersetorialidade, bem como o engajamento e fortalecimen-

to do controle social, aliados ao olhar sensível e atento aos múltiplos aspectos envol-

tos na alimentação, têm se mostrado essenciais para o planejamento e a implementa-

ção das ações de promoção da alimentação saudável no território. 

Para finalizar esse módulo, gostaríamos de registrar nosso contentamento e expec-

tativa com sua atuação e coparticipação. Fazendo uma analogia com a alimentação, 

esperamos que essa leitura chegue até você trazendo muitos sabores, cores e uma va-

riedade de ideias e estratégias. Que ela desperte a fome por comida boa, bonita, praze-

rosa, adequada, equilibrada, justa e sustentável. Ainda, esperamos que a abordagem 

aqui proposta possa propiciar a busca pelo saudável e pelo adequado a cada sujeito e 

a cada realidade.

Sucesso!

Os autores
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