
Esta publicação apresenta algumas das realizações da Secretaria de Ciência, Tec-
nologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e de seus parceiros com o intuito de divulgar 
a produção científica em saúde e demonstrar sua aproximação às demandas de 
saúde da população, sob a perspectiva dos gestores. O objetivo é correlacionar as 
prioridades políticas e os investimentos em pesquisa, construir pontes que per-
mitam o desenvolvimento de estudos e pesquisas com base nas necessidades 
setoriais, favorecendo a apropriação dos resultados na prática assistencial e de 
gestão da saúde pública. Além disso, são apresentados os temas das subagendas 
apoiadas em editais nacionais e descentralizados e em contratos diretos, com o 
número de projetos e valores distribuídos pelas regiões do País. A SCTIE pretende 
com esta publicação estreitar o diálogo e promover discussões para subsidiar a conformação de uma área de gestão do conhecimento, 
que possa canalizar os esforços de gestores e pesquisadores, fortalecendo a perspectiva da gestão baseada em evidências 
científicas.
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Saúde do Trabalhador: Programa de Qualidade de Vida e Promoção à Saúde

O presente relatório apresenta os projetos específicos que compõem a estrutura do Progra-
ma Qualidade de Vida e Promoção à Saúde implantado no Núcleo Estadual do Ministério 
da Saúde em São Paulo (Nuesp). O programa visa desenvolver ações para proporcionar aos 
funcionários uma melhoria da qualidade de vida em seu ambiente de trabalho por meio 
da adoção de práticas sistemáticas e a incorporação de novas atividades em função das 
demandas geradas, de forma a prepará-los para a jornada de trabalho. Além disso, objetiva 
possibilitar a cada participante o desenvolvimento do espírito de equipe, o engajamento 
no planejamento e desenvolvimento das ações programadas, bem como na análise dos 
resultados obtidos.
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Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação

Embora raros, efeitos adversos das vacinas crescem em importância na medida em que as 
doenças são controladas pela vacinação. Com o alcance da cobertura vacinal ampliado e o 
uso de vacinas de qualidade adequada, a discussão a respeito da segurança das vacinas 
torna-se imprescindível, pois o risco/benefício da vacinação não é mais uma área de confi-
gurações claras, obrigando a uma análise permanente sobre os eventuais riscos de seu uso. 
Nenhuma vacina está livre totalmente de provocar eventos adversos, porém os riscos de 
complicações graves causadas pelas vacinas do calendário de imunizações são muito me-
nores do que os das doenças contra as quais elas protegem. Este manual pretende informar 
adequadamente sobre a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação, evitando notícias 
alarmistas que possam abalar a confiança no programa de imunizações, causando dimi-
nuição nas coberturas vacinais. Em uma área cujo conhecimento está em evolução e longe 
de ser completo e isento de dúvidas, não é possível reduzir os riscos a zero, mas é possível 
torná-los identificáveis e previsíveis.
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ALERTA

Aquilo que se come e bebe não é somente 
uma questão de escolha individual. A po-
breza, a exclusão social e a qualidade da 
informação disponível frustram ou, pelo me-
nos, restringem a escolha de uma alimenta-
ção mais adequada e saudável. E o que se 
come e se bebe é ainda, em grande parte, 
uma questão familiar e social. Em geral, 
contrariamente ao que se possa imaginar, as 
escolhas alimentares são determinadas não 
tanto pela preferência e pelos hábitos, mas 
muito mais pelo sistema de produção e de 
abastecimento de alimentos.
O termo “sistema alimentar” refere-se ao 
conjunto de processos que incluem agricul-
tura, pecuária, produção, processamento, 
distribuição, importação e exportação, pu-
blicidade, abastecimento, comercialização, 
preparação e consumo de alimentos e be-
bidas (SOBAL et al., 1998). Os sistemas ali-
mentares são profundamente influenciados 
pelas condições naturais do clima e solo, 
pela história, pela cultura e pelas políticas 
e práticas econômicas e comerciais. Esses 
são fatores ambientais fundamentais que 
afetam a saúde de todos. Se esses sistemas 
produzem alimentos que são inadequados 
ou inseguros e que aumentam os riscos de 
doenças, eles precisam ser mudados. É aqui 
que se manifesta, com maior propriedade, o 
papel do Estado no que se refere à proteção 
da saúde da população, que deve ser garan-
tida por meio de suas funções regulatórias e 
mediadoras das políticas públicas setoriais. 
O Estado, por intermédio de suas políticas 
públicas, tem a responsabilidade de fomen-
tar mudanças socioambientais, em nível co-
letivo, para favorecer as escolhas saudáveis 
em nível individual ou familiar. A responsabi-
lidade compartilhada entre sociedade, setor 
produtivo privado e setor público é o caminho 
para a construção de modos de vida que te-
nham como objetivo central a promoção da 
saúde e a prevenção das doenças. Assim, 
é pressuposto da promoção da alimentação 

saudável ampliar e fomentar a autonomia 
decisória dos indivíduos e grupos, por meio 
do acesso à informação para a escolha e 
adoção de práticas alimentares (e de vida) 
saudáveis.
Uma alternativa de ação para a alimentação 
saudável deve favorecer, por exemplo, o des-
locamento do consumo de alimentos pouco 
saudáveis para alimentos mais saudáveis, 
respeitando a identidade cultural-alimentar 
das populações ou comunidades. 

“O destino das nações 
depende daquilo e de 
como as pessoas se 

alimentam” 
(Brillat-Savarin, 1825)

As proibições ou limitações impostas devem 
ser evitadas, a não ser que façam parte de 
orientações individualizadas e particulari-
zadas do aconselhamento nutricional pes-
soas portadoras de doenças ou distúrbios 
nutricionais específicos, devidamente fun-
damentadas e esclarecidas. Por outro lado, 
supervalorizar ou mistificar determinados 
alimentos em função de suas características 
nutricionais ou funcionais também não deve 
constituir a prática da promoção da alimen-
tação saudável. Alimentos nutricionalmente 
ricos devem ser valorizados e entrarão na-
turalmente na dieta adotada, sem que se 
precise mistificar uma ou mais de suas ca-
racterísticas, tendência esta muito explorada 
pela propaganda e publicidade de alimentos 
funcionais e complementos nutricionais. 
Mesmo as dietas para perda ou manutenção 
do peso corporal, que exigem redução caló-
rica, devem atender ao padrão alimentar e 
nutricional considerado adequado. Além dis-
so, deve ser uma oportunidade de aprender e 
exercitar a reeducação alimentar, atendendo 
aos quesitos da adequação em quantidade 

e qualidade, prazer e saciedade. A formação 
dos hábitos alimentares se processa de modo 
gradual, principalmente durante a primeira 
infância; é necessário que as mudanças de 
hábitos inadequados sejam alcançadas no 
tempo adequado, sob orientação correta. 
Não se deve esquecer que, nesse processo, 
também estão envolvidos valores culturais, 
sociais, afetivos/emocionais e comporta-
mentais, que precisam ser cuidadosamente 
integrados às propostas de mudanças.
De acordo com os princípios de uma alimen-
tação saudável, todos os grupos de alimentos 
devem compor a dieta diária. A alimentação 
saudável deve fornecer água, carboidratos, 
proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e mine-
rais, os quais são insubstituíveis e indispen-
sáveis ao bom funcionamento do organismo. 
A diversidade dietética que fundamenta o 
conceito de alimentação saudável pressupõe 
que nenhum alimento específico ou grupo 
deles isoladamente, é suficiente para forne-
cer todos os nutrientes necessários a uma 
boa nutrição e conseqüente manutenção da 
saúde. 
A formação dos hábitos alimentares se pro-
cessa de modo gradual, principalmente du-
rante a primeira infância; é necessário que 
as mudanças de hábitos inadequados sejam 
alcançadas no tempo adequado, sob orien-
tação correta. Não se deve esquecer que, 
nesse processo, também estão envolvidos 
valores culturais, sociais, afetivos/emocio-
nais e comportamentais, que precisam ser 
cuidadosamente integrados às propostas de 
mudanças.
A ciência comprova aquilo que ao longo do 
tempo a sabedoria popular e alguns estudio-
sos, há séculos, apregoavam: a alimentação 
saudável é a base para a saúde. A natureza e 
a qualidade daquilo que se come e se bebe é 
de importância fundamental para a saúde e 
para as possibilidades de se desfrutar todas 
as fases da vida de forma produtiva e ativa, 
longa e saudável.
 

Alimentação saudável


