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RESUMO  

 

O presente estudo visa capacitar agentes comunitários de saúde da cidade de Oeiras-
PI que está localizada a 313 km da capital, tendo uma população estimada em 2018, 
segundo dados do IBGE, em 36.971 habitantes. A situação problema a ser relatada é 
com base no relato de experiência das nutricionistas que fazem parte do Núcleo de 
Apoio a Saúde a Família (NASF), onde há presença muito grande de encaminhamentos 
de usuários para o serviço de nutrição em que muitos desses encaminhamentos 
poderiam ser dispensados caso houvesse melhor triagem, visto que, em alguns casos 
o serviço é procurado apenas para estética sendo indivíduos eutróficos em busca de 
emagrecimento. O objetivo do projeto é realizar capacitação com Agentes Comunitários 
de Saúde para identificação e encaminhamento de casos de sobrepeso / obesidade 
para o serviço de nutrição. Trata-se de um projeto de intervenção que tem como plano 
operativo treinar Acs à identificar pacientes de encaminhamentos e supervisioná-los de 
acordo com diagnóstico além de promover discussões sobre as ações de alimentação 
e nutrição nas unidades básicas de saúde. Serão realizadas oficinas tendo como temas 
propostos como por exemplo: soprepeso, obesidade, encaminhamentos de usuários, 
doenças Crônicas Não-Transmissíveis e ações de Alimentação e Nutrição nas Unidades 
Básicas de Saúde. A partir desta intervenção proposta espera-se que haja maior 
possiblidade de melhor desempenho de função no que diz respeito a identificação e 
encaminhamentos deste público contribuindo para melhor qualidade de vida dos 
usuários. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to train community health agents in the city of Oeiras-PI, located 
313 km from the capital, with a population estimated in 2018, according to IBGE data, in 
36,971 inhabitants. The problem situation to be reported is based on the experience 
report of nutritionists who are part of the Family Health Support Center (NASF), where 
there is a very large presence of referrals from users to the nutrition service in which 
many of these referrals could be dispensed if there were better screening, since in some 
cases the service is only sought for esthetics being eutrophic individuals in search of 
weight loss. The objective of the project is to carry out training with Community Health 
Agents to identify and refer cases of overweight / obesity to the nutrition service. It is an 
intervention project that has as an operative plan to train Acs to identify patients of 
referrals and supervise them according to diagnosis, besides promoting discussions 
about the actions of food and nutrition in the basic health units. There will be workshops 
on proposed topics such as: diet, obesity, referrals of users, chronic non-communicable 
diseases and actions of food and nutrition in basic health units. From this intervention, it 
is expected that there will be greater possibility of better performance in terms of the 
identification and referrals of this public, contributing to a better quality of life for users. 
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 INTRODUÇÃO 

Oeiras-PI está localizado na mesorregião do Sudoeste piauiense situada a 313 

km da capital, tendo uma população estimada em 2018, segundo dados do IBGE, em  

36.971 habitantes. Sua extensão territorial é de 2.720 km², situado no estado do Piauí, 

mais precisamente na segunda menor região do sudeste piauiense, na microrregião de 

Picos.  

A situação problema a ser relatada é com base no relato de experiência das 

nutricionistas que fazem parte do Núcleo de Apoio a Saúde a Família (NASF). De acordo 

com a demanda territorial das 14 Estratégias de Saúde do Município há presença muito 

grande de encaminhamentos de usuários para o serviço de nutrição.  Muitos desses 

encaminhamentos poderiam ser dispensados caso houvesse melhor triagem por partes 

dos agentes comunitários de saúde, visto que, em alguns casos o serviço é procurado 

apenas para estética sendo indivíduos eutróficos em busca de emagrecimento.  

No entanto, de acordo com a análise do relatório anual foram atendidos 

individualmente no ano de 2017 em todas as Unidades básicas de saúde um total de 

640 diagnósticos de obesidade. Mais da metade da população brasileira está acima do 

peso recomendado e cerca de 18,9% são obesos o que podem acarretar no aumento 

de doenças crônicas (¹). 



O objetivo deste trabalho é realizar capacitação com Agentes Comunitários de 

Saúde para identificação e encaminhamento de casos de sobrepeso / obesidade para 

o serviço de nutrição. Além desse capacitar os ACS para identificar casos de sobrepeso 

e/ou obesidade a partir da classificação de seu estado nutricional e apresentar ações 

de alimentação e nutrição para conhecimento dos acs proporcionando uma visão como 

benefício para usuários e comunidade geral. Com isso, informar sobre o 

acompanhamento de pessoas com sobrepeso / obesidade na perspectiva da 

implementação de planos terapêuticos, na identificação precoce das complicações e na 

promoção do viver saudável. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS)  

 

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é uma ligação entre o serviço de saúde 

e a sociedade, sendo indispensável para a implementação de ações de Atenção 

Primária à Saúde (APS), cujo esse profissional foi inserido nacionalmente com a criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da implantação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) em 1991 (2). Aqueles podem representar uma enorme 

instrumento na promoção da saúde e na prevenção de Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis (DANT), já que fazem parte de equipes multiprofissionais (3). 

As ações de alimentação e nutrição no esfera da Atenção Básica tem como 

objetivo a ampliação da qualidade dos planos de intervenção, em especial às doenças 

e agravos não-transmissíveis, no crescimento e desenvolvimento na infância, na 

gestação e no período de amamentação, evidenciando que a promoção de práticas 

alimentares saudáveis constitui-se em um item importante em todas as fases da vida (4).  

O Brasil formalizou a criação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN), por intermédio da Portaria nº 1.156, de 31 de agosto de 1990. Entretanto, a 

ampliação da cobertura e o aperfeiçoamento do SISVAN só foram possíveis a partir da 

publicação da Portaria nº 710, em 10 de junho de 1999, importante instrumento de 

monitoramento do estado nutricional e de avaliação das ações de saúde (5). O agente 

comunitário de saúde é responsável pela coleta dos dados, o que torna efetivo o seu 

conhecimento sobre as técnicas antropométricas e indicadores de diagnóstico do 



estado nutricional, para que dados produzidos sejam fidedignos e as ações 

desenvolvidas sejam relevantes (6). 

Houve ampla expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) em todo o 

território brasileiro, com intensa inferência e apoio do Ministério da Saúde, consiste em 

uma estratégia prioritária de estruturação da atenção básica, sendo então a principal 

porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) (7). Sua implantação no Sistema 

Único de Saúde foi estimulado pelo Movimento da Reforma Sanitária, trazendo como 

um dos pontos principais de suas proposições a necessidade da mudança no modelo 

de atenção (8). 

 

O matriciamento, como lógica de organização do processo trabalho em saúde, 

mostra para o segundo tempo lógico do cuidado integral ao constituir-se como prática 

de cooperação entre equipes de ESF e suas referências de apoio – setoriais e 

intersetoriais – e como modo de potencializar o trabalho com os cuidados primários em 

saúde em toda sua complexidade (9). Matriciamento e Equipe de Referência são 

exemplos de conceitos incorporados às políticas públicas, especificamente à Política de 

Atenção Básica (PNAB), conceitos esses que transformaram as relações entre os 

profissionais e destes com os usuários dos serviços de saúde, diferentes concepções 

de cada profissional da equipe sobre o método de trabalho e sobre estes conceitos irão 

influenciar diretamente à execução e a viabilidade dessa proposta (10). 

 

A ideia de criar o matriciamento entre equipes merece destaque como uma 

ocasião de importantes modificações no processo de trabalho no âmbito da atenção 

primária em saúde, na medida em que é inserido um novo modelo de trabalho que visa 

principalmente à atuação conjunta de diferentes profissionais e ao compartilhamento de 

conhecimentos, invertendo a lógica dominante do encaminhamento de casos (11). Apoio 

Matricial consiste como uma metodologia de trabalho potente na estruturação da rede 

de saúde por meio da transformação das relações entre os profissionais e, 

consequentemente, destes com os outros atores sociais, incluindo os usuários (12). 

 

Atuação do NASF  

 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família foi criado em 2008 por meio da Portaria 

154  de 24 de janeiro de 2008  com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das 

ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da 



estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e 

regionalização a partir da atenção básica, estabelecendo  que os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família - NASF constituídos por equipes compostas por profissionais de 

diferentes áreas de conhecimento, atuem em parceria com os profissionais das Equipes 

Saúde da Família - ESF, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob 

responsabilidade das ESF, atuando diretamente no apoio às equipes e na unidade na 

qual o NASF está cadastrado (13). 

O NASF tem sob sua responsabilidade o atendimento a usuários de um 

determinado número de equipes de Saúde da Família, ou seja, os profissionais do NASF 

atuam nas suas particularidades para integrar a ação das equipes de Saúde da Família 

às quais estão vinculadas (14). A implantação dos NASF com a participação do 

nutricionista foi avaliada como primordial para o fortalecimento da atenção nutricional 

no campo da saúde pública, processo que por sua vez é entendido como efetivo para 

permitir o diálogo com o campo da Segurança Alimentar e Nutricional apresentando 

duas dimensões: uma que se refere ao processo da gestão das políticas e outra que diz 

respeito à dimensão da assistência, relacionada aos componentes da promoção, 

prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde (15). 

 

Ações de Alimentação e Nutrição  

 

Na Atenção Básica à Saúde, as Equipes de Saúde da Família são as responsáveis 

por realizarem estes procedimentos e por acompanharem o perfil nutricional no dia a 

dia da unidade (16). A população brasileira passou nas últimas décadas por grandes 

modificações sociais que culminaram na redução da pobreza e exclusão social e, 

consequentemente, da fome e desnutrição (17). Pra o Conselho Federal de Nutrição a 

transição nutricional no Brasil é apontada pela dupla carga de doenças, com a 

coexistência de doenças infecciosas e transmissíveis, desnutrição e carências 

nutricionais específicas e de Doença Crônicas Não-transmissíveis (DCNT) relacionadas 

à alimentação, tais como obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes 

e alguns tipos de câncer, em todas as faixas de renda da população, em particular entre 

as famílias de menor poder socioeconômico (18). 

 

Esse novo panorama pode ser atribuído, em grande medida, à alteração no 

padrão alimentar da população brasileira e para o enfrentamento desse novo cenário, 

se faz imprescindível a prática de ações de promoção da saúde pautadas na autonomia 



e no empoderamento, além da necessidade de ampliação das ações intersetoriais que 

repercutam positivamente sobre os diversos determinantes da saúde e para isso o 

Governo Federal, instituiu em 1999 a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), a qual foi atualizada em 2011 (17). 

 

A análise dos aspectos nutricionais e alimentares assinala que para a 

identificação de grupos de risco que, aliada às especificidades locais de cada contexto, 

contribuem para um adequado planejamento e práticas de ações de promoção da 

saúde, prevenção e cuidado (19). A PNAN “ tem como propósito a melhoria das condições 

de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de 

práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a 

prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição” (20). 

Várias ações Atualmente, na área de alimentação e nutrição vêm sendo implementadas 

pelo governo brasileiro, como ações de Vigilância Alimentar e Nutricional, com o uso do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional; de Promoção da Saúde e da Alimentação 

Saudável, com a implementação do Guia Alimentar para a População Brasileira, da 

Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar Saudável e do Programa Saúde 

na Escola; e de controle e prevenção da obesidade, doenças crônicas e deficiências de 

micronutrientes, com foco na anemia ferropriva e hipovitaminose A. 

 

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, é uma 

ferramenta que contribui para a unificação das práticas de monitoramento e a 

concretização do processo de expansão da cobertura de assistência e promoção em 

saúde (21). No Brasil, desde a década de 70, observou-se uma transição nutricional, com 

o aumento da prevalência do sobrepeso e obesidade na população e diminuição da 

desnutrição, especialmente entre as crianças menores de 5 anos, associada ao 

aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), as quais foram 

responsáveis por 72% das mortes em 2007. Os hábitos alimentares neste contexto são 

considerados importantes fatores de risco a serem monitorados. 

Sobrepeso e Obesidade   

A obesidade ganhou ênfase na saúde pública internacional nos últimos trinta anos, 

sendo considerado como um evento de grandes dimensões e de prevalência aumentada 

como por exemplo no Brasil, que o sobrepeso e a obesidade vêm aumentando em todas 

as faixas etárias e em ambos os sexos, em todos os níveis de renda (22). A obesidade 



é uma doença de diversas causas, desencadeada e/ou mantida por fatores genético-

biológicos, endócrinos, sociais, ambientais e, muitas vezes, psicológicos e psiquiátricos 

cujos Indivíduos são propensos a sofrimento psicológico devido à discriminação contra 

a doença, bem como aos padrões de beleza, cada vez mais magros, impostos pela 

sociedade (23). 

As intervenções para a reversão do excesso de peso, das populações e dos 

indivíduos, precisam apreciar as diversas compreensões presentes na sociedade sobre 

alimentação, atividade física, corpo e saúde visto que a Atenção Básica, além de acolher 

e tratar o indivíduo com excesso de peso, deve ser a ordenadora do cuidado e centro 

de comunicação entre os demais pontos da Rede de Atenção, garantindo o cuidado 

integral (24). 

 

PLANO OPERATIVO 

 

Descrição do Problema  

  

 Escolheu-se falar sobre encaminhamentos de usuários com sobrepeso ou 

obesidade pelos agentes comunitários de saúde para as equipes do NASF para serem 

abordados em um primeiro momento. Para tanto, foi elaborado um projeto de 

intervenção no sentido de capacitá-los para tal.  

 

Desenho da Operação  

 

 O projeto de intervenção será realizado em três momentos:  

 Primeiro momento: Será realizado um levantamento do número de Agentes 
Comunitários de Saúde de todas as Estratégias de Saúde da Família do Município para 
serem convocados à participar da capacitação saúde sobre identificação e 
encaminhamentos de usuários com sobrepeso/ obesidade. 

 Após este primeiro momento irá ocorrer a realização de oficinas para transmitir 
às informações necessárias para capacitá-los, conforme as situações problemas 
apresentadas no quadro 1. E para melhor didática e aproveitamento serão divididos em 
Zona Rural e Zona Urbana, contemplando segundo e terceiro momento. 

 



Quadro 1: Plano Operativo da capacitação para agentes comunitários de saúde sobre 
identificação e encaminhamentos de usuários com sobrepeso/ obesidade. 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Números 
elevados de 
encaminhament
os de pacientes 
sem sobrepeso 
ou obesidade e 
/ou sem causa 
definida 

Capacitar o 
ACS para 
identificação 
correta de 
pacientes 
com 
sobrepeso ou 
obesidade 

 100% dos 
ACS 
capacitados 

 

Período de 
outubro a 
Dezembro 

Realizar 
levantamento 
do número de 
ACS 

Treinar ACS 
para identificar 
pacientes de 
encaminhament
os através de 
oficinas para 
mensurar 
medidas 
antropométicas 

Supervisionar 
encaminhament
os de acordo 
com diagnóstico 

Promover 
discussões 
sobre as ações 
de alimentação 
e nutrição nas 
unidades 
básicas de 
saúde por meio 
de oficinas 

 

NASF 

SECRETARIA 
DE SAÚDE 

 

A carga horária considerada para esta capacitação são 08 horas, organizadas em 

encontros de 4 horas, durante 2 semanas. Os encontros ocorrerão na Secretaria 

Municipal de Saúde. 

As palestras de capacitação dar-se-ão quinzenais seguidas de discussões, 

divididas em módulos: 

1. Soprepeso 

2. Obesidade 



3. Encaminhamentos de usuários 

4. Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

5. Ações de Alimentação e Nutrição nas Unidades Básicas de Saúde 

 

Após cada apresentação dos módulos propostos, será realizado grupos de 

discussão para que as agentes de saúde exponham imprecisões, dúvidas sobre a 

temática, além de expor suas experiências e vivências diariamente. 

 

Parcerias Estabelecidas  

 

A primeira parceria será com a Secretaria de Saúde do Município de Oeiras para 

obter o material necessário para realizar o projeto: local para realização, materiais como: 

informativos, papel, canetas, data show. O mesmo local pode ser também usada para 

o contato com os diferentes gerentes das unidades básicas de saúde para que a 

informação sobre a capacitação seja levada aos Agentes de Saúde. 

 

PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

 

Para que aconteçam as intervenções no projeto, deve haver acompanhamento 

contínuo das ações planejadas como proposta para resolutividade da situação 

problema. A princípio será feito o levantamento de dados como por exemplo os números 

de Agentes de Saúde do Município com base no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) para que possam ser convocados a participar das 

ações do projeto. 

A periodicidade realização das oficinas de capacitação em Identificação e 

Encaminhamentos de usuários com sobrepeso e/ou obesidade   de nutrição é de um 

mês, pois serão divididas por equipes de saúde para melhor logística e adequação. 

Quanto ao local de realização será na Secretaria Municipal de Saúde, por conveniência 

da idealizadora do projeto. 

O Plano será gerenciado pelas Nutricionistas do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família, cujo tem conhecimento técnico científico para apresentar as ações de 

alimentação e nutrição aos ACS e assim habilitá-los a proceder Identificação e 

Encaminhamentos de usuários com sobrepeso e/ou obesidade, cujos podem ser fatores 

para desencadear doenças crônicas não transmissíves. Neste sentido, proporcionar 



uma visão sobre das ações de alimentação e nutrição como benefício para os usuários 

e a comunidade em geral. 

 

CONCLUSÃO  

 

Em relação às expectativas para a implantação do projeto de capacitação é 

propor ao município que contemple todos os Agentes comunitários de saúde para que 

possam ter melhor entendimento sobre identificação e encaminhamentos de usuários 

com sobrepeso/ obesidade para que possam ser tratados possivelmente através de 

grupos, atendimento individual com o serviço de Nutrição do NASF. Com base nas 

propostas para essa implementação almejamos que os mesmos participem 

potencializando assim o processo de educação permanente. 

Como o Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem papel imprescindível na Saúde 

da Família, a partir desta intervenção proposta espera-se que haja maior possiblidade 

de melhor desempenho de função no que diz respeito a identificação e 

encaminhamentos deste público contribuindo para melhor qualidade de vida dos 

usuários. 

 

REFERÊNCIAS  

 

1. Brasil. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2016 Saúde Suplementar: vigilância de 
fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico 
[recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017. 
 

2. Castro TAD, Davoglio RS, Nascimento AAJD, Santos KJDS, Coelho GMP, LIMA 
KSB. Agentes Comunitários de Saúde: perfil sociodemográfico, emprego e 
satisfação com o trabalho em um município do semiárido baiano. Cad. Saúde 
Colet., 2017, Rio de Janeiro, 25 (3): 294-301. 
 

3. Knochenhauer CCLS, Vianna KMD. Percepção dos Agentes Comunitários de 
Saúde quanto aos agravos fonoaudiológicos. CoDAS, 2016; 28(6): 697-703.  
 

4. Cervato-Mancuso AM, Tonacio LV, Silva ERD, Vieira VL. A atuação do 
nutricionista na Atenção Básica à Saúde em um grande centro urbano. Ciência 
& Saúde Coletiva. 2012, 17, (12):3289-3300. 

 
5. Pantoja LDN, Orellana JDY, Leite MS, Basta PC. Cobertura do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (SISVAN-I) e prevalência de desvios 
nutricionais em crianças Yanomami menores de 60 meses, Amazônia, Brasil. 
Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, 2014; 14(1):53-63. 



6. Silva LBA, Rezende FAC, Schott E, Silva CAD. Capacitação de agentes 
comunitários de saúde para fortalecimento do SISVAN. Rev. Ciênc. Ext, 2016; 
12(1):80-96. 
 

7. Malta DC, Santos MAS, Stopa SR, Vieira JEB, Melo EA, Reis ACD. A cobertura 
da estratégia de Saúde da Família (eSF) no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional 
de Saúde, 2013. Ciência & Saúde Coletiva, 2016; 21(2):327-338. 

 
8. Silva LA, Casotti CA, Chaves SCL. A produção científica brasileira sobre a 

Estratégia Saúde da Família e a mudança no modelo de atenção. Ciência & 
Saúde Coletiva, 2013;18(1):221-232. 
 

9. Medeiro  RHAD. Uma noção de matriciamento que merece ser resgatada para 
o encontro colaborativo entre equipes de saúde e serviços no SUS. Physis 
Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 25 [ 4 ]: 1165-1184, 2015 
 

10. Fittipaldi ALM. Apoio Matricial nas ações de Alimentação e Nutrição: visão dos 
profissionais da Estratégia de Saúde da Família de Manguinhos, Rio de Janeiro, 
RJ. [Dissertação]. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca, FIOCRUZ; 2013. 
 

11. Dantas NF, Passos ICF. Apoio matricial em saúde mental no sus de belo 
horizonte: perspectiva dos trabalhadores. Trab. Educ. Saúde. jan./abr. 2018, Rio 
de Janeiro, 16(1) 201-220. 
 

12. Iglesias A, Avellar LZ. Apoio Matricial: um estudo bibliográfico. Ciência & Saúde 
Coletiva, 2014, 19(9):3791-3798. 
 

13. PORTARIA Nº 154, DE 24 DE JANEIRO DE 2008 Cria os Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família - NASF.  
 

14. Souza FLD, Chacur EP, Rabelo MRG, Silva LDAM, Villela WV. Implantação do 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família: percepção do usuário. Saúde em Debate  •  
Rio de Janeiro, v. 37, n. 97, p. 233-240, abr./jun. 2013. 

 
15. Rigon DAS, Schmidt ST, Bógus CM. Desafios da nutrição no Sistema Único de 

Saúde para construção da interface entre a saúde e a segurança alimentar e 
nutricional. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, mar, 2016; 32(3):1-10.  

 
16. Squarcini CFR, Jesus GMD, Petroski EL. Ficha antropométrica nos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família: potencialidades e obstáculos. Rev Bras Cineantropom 
Desempenho Hum 2015, v.17, n.2, p.248-255. 

 
17. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed., 1. 
reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 

 
18. Conselho Federal de Nutricionistas. O papel do nutricionista na atenção primária 

à saúde/Elisabetta Recine, Marília Leão, Maria de Fátima Carvalho; [organização 
Conselho Federal de Nutricionistas]. - 3.ed. - Brasília, DF : Conselho Federal de 
Nutricionistas, 2015. 



19. Rolim MD,  Lima  SML,  Barros DCD, Andrad CLTD. Avaliação do SISVAN na 
gestão de ações de alimentação e nutrição em Minas Gerais, Brasil. Ciência & 
Saúde Coletiva, 2015; 20(8):2359-2369. 
 

20. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica.       Política Nacional de Alimentação e Nutrição / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.– 1. 
ed., 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

 
21. BRASIL. Marco de Referência da Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção 

Básica. Brasília: 2015.  
 

22. Dias PC, Henriques P, Anjos LAD, Burlandy L. Obesidade e políticas públicas: 
concepções e estratégias adotadas pelo governo brasileiro. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, 2017, 33(7):1-12. 

 
23. Klobukoski, C, Hofelmann DA. Compulsão alimentar em indivíduos com excesso 

de peso na Atenção Primária à Saúde: prevalência e fatores associados. Cad. 
saúde colet., Rio de Janeiro, 2017; 25(4): 443-452 

 
24. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: 
obesidade / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 
de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 212 p.: il. – (Cadernos 
de Atenção Básica, n. 38) 
 
 

 


