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Em dezembro deste ano, comemoram-se os sessenta anos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos; onde a Alimentação e Nutrição, ao ser considerada um dos requisitos 
básicos para a promoção e proteção da saúde, é fundamental na garantia do crescimento e 
desenvolvimento humano adequado e sustentável.

O governo brasileiro deste então tem assumido uma série de compromissos como forma 
de garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequada à sua população. No setor 
saúde, este compromisso pode ser reconhecido com a instituição da Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição no ano de 1999, marco conceitual de ação governamental que faz 
contribuição concreta do setor saúde para a Segurança Alimentar e Nutricional da população 
brasileira. 

Fruto de ampla discussão com a sociedade civil organizada e com os conselhos gestores 
e entidades de controle social, a PNAN estrutura e fundamenta as ações no campo da alimen-
tação e nutrição, em todas esferas de atribuição governamental do Sistema Único de Saúde 
- SUS, e tem como propósitos a garantia da qualidade dos alimentos colocados para con-
sumo no País, a promoção de práticas alimentares saudáveis e a prevenção e o controle dos 
distúrbios nutricionais, bem como o estímulo às ações intersetoriais que propiciem o acesso 
universal aos alimentos.

A Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição em sua missão de “Coordenar 
as ações de alimentação e nutrição nos diferentes níveis de atenção do Sistema Único de 
Saúde, com base no perfil epidemiológico, orientadas pela Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição para contribuir na concretização do direito humano à alimentação adequada e para 
o alcance da segurança alimentar e nutricional, de forma integrada, equânime, intersetorial e 
participativa, com a finalidade de melhorar as condições de nutrição e saúde da população 
brasileira” e com o intuito de divulgar, intensificar e reforçar essas ações, em 2005 reuniu es-
forços para que as ações de alimentação e nutrição inovadoras fossem elaboradas e realizadas 
localmente, possibilitando que fossem incentivadas em nível nacional. 11



Como resultado deste esforço, foi realizada a I Mostra de Nutrição no SUS. O sucesso 
da I Mostra e os avanços da temática de alimentação e nutrição no cenário da promoção da 
saúde, com destaque para a inserção das ações no âmbito da atenção básica, servem hoje 
como pontos de apoio e de partida para a identificação de ações inovadoras e criativas que 
produzem impacto positivo na melhoria das condições nutricionais da população. Para isso, 
é fundamental ao processo de fortalecimento e qualificação das ações de alimentação e nu-
trição no âmbito do SUS, que se estabeleça a troca de experiências exitosas que possam ser 
replicadas em outros municípios/estados.

No ano de comemoração dos vinte anos de Sistema Único de Saúde e dos nove anos de 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a Coordenação-Geral da Política de Alimentação e 
Nutrição - CGPAN, responsável pela implementação da Política Nacional de Alimentação e Nu-
trição no âmbito do Sistema Único de Saúde, apresenta a II Mostra de Alimentação e Nutrição 
no SUS e o I Seminário Internacional de Nutrição na Atenção Primária, a serem realizados 
entre os dias 09 e 14 de novembro de 2008, em Brasília.

Com a finalidade de identificar e valorizar a grande diversidade de experiências realizadas 
pelos profissionais e gestores no âmbito do SUS, a II Mostra de Alimentação e Nutrição do 
SUS busca estimular o debate sobre as possibilidades de atuação e inserção das ações de 
alimentação e nutrição na prática da atenção à saúde. Figuram também como objetivos da 
Mostra:

a)   Proporcionar espaços de aperfeiçoamento das práticas profissionais em Alimentação 
e Nutrição por meio do intercâmbio de experiências entre profissionais, gestores e comu-
nidade;

b)   Identificar aspectos que possam contribuir para a sustentação e parceria para a implemen-
tação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição no Sistema Único de Saúde (SUS);

c) Valorizar as iniciativas e estimular a continuidade das ações nos municípios;12



d)   Fortalecer o ideário da Política Nacional de Alimentação e Nutrição como eixo estruturante 
do Pacto pela Saúde;

e)   Ampliar o debate sobre as ações de Alimentação e Nutrição por meio de trocas de exper-
iências nacionais e internacionais;

f)   Divulgar as experiências da inserção da nutrição na Atenção Primária à Saúde, 
especialmente nas equipes de saúde da família e/ou nos núcleos de apoio à saúde 
da família; 

g) Promover atualização sobre temas relevantes para as Ações de Alimentação e Nutrição; 

h)   Identificar, divulgar e premiar bem-sucedidas experiências que contribuam para o 
fortalecimento das Ações de Alimentação e Nutrição no Brasil; 

i)   Identificar as experiências que contribuam para a promoção da Segurança Alimentar 
e Nutricional no SUS; 

j) Mobilizar a Rede de Nutrição no SUS.

A CGPAN saúda todos os participantes da II Mostra de Alimentação e Nutrição do SUS 
e parabeniza a todos que de várias maneiras atuaram na construção do SUS no Brasil nas 
últimas duas décadas e que, em suas ações e práticas cotidianas, implementam a PNAN 
nesses 9 anos de sua existência. As experiências aqui relatadas são provas de que as ações 
de alimentação e nutrição no SUS estão sendo consolidadas e servem de incentivo para a 
perpetuação deste trabalho. Agradecemos o empenho de todos que se dedicaram para a 
realização de mais este evento e a sua participação que, sem dúvida, é muito especial.

13





A articulação da nutrição dentro do Sistema Único de Saúde é crescente e isso se reflete 
no aumento do número de trabalhos inscritos para a II Mostra de Alimentação e Nutrição do 
SUS. Passamos de um patamar de cerca de uma centena de trabalhos inscritos na I Mostra 
para mais de 700 neste evento. Os trabalhos apresentados contemplaram todas as áreas 
temáticas propostas, mostrando a diversidade da atuação dos profissionais ligados às ações 
de alimentação dentro do SUS. 

No período de 19/08/2008 a 26/09/2008, foram aceitas inscrições de resumos para 
serem apresentados na II Mostra. Os trabalhos poderiam ser inscritos em duas categorias: oral 
e/ou pôster. A comissão avaliadora ficou responsável em selecionar os 50 melhores trabalhos 
para a apresentação oral. Destes, foram eleitos os 10 melhores trabalhos, que serão premia-
dos no decorrer da II Mostra. 

A avaliação foi realizada em duas fases. A 1ª fase era eliminatória e, para prosseguir na 
avaliação, o trabalho deveria necessariamente apresentar os itens abaixo: 

1.  Ter sido realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, tanto na atenção básica, 
como na média e alta complexidade, podendo ter ocorrido parcerias com outras áreas;

2. Apresentar resultados, no mínimo, parciais;

3. Ser uma experiência no âmbito municipal ou estadual;

4. Apresentar título, resumo, nome do(s) autor(es).

A segunda fase da avaliação foi realizada por pareceristas sem conflitos de interesse com 
os trabalhos apresentados. Os trabalhos foram avaliados através da página do evento, na qual 
os avaliadores tinham acesso apenas ao resumo e local (município ou estado) de realização, 
mantendo a autoria do trabalho em sigilo.
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Os critérios da 2ª fase da avaliação estão descritos no quadro abaixo bem como a pon-
tuação de cada item.

ITEM

1. Relevância para o Sistema Único de Saúde
2. Coerência com a PNAN
3. Originalidade
4. Recomendações relevantes
5. Clareza na exposição
6. Objetivos precisos
7. Metodologia coerente

PONTUAÇÃO

0 a 15 pontos
0 a 10 pontos
0 a 5 pontos
0 a 5 pontos
0 a 5 pontos
0 a 5 pontos
0 a 5 pontos

A pontuação final dos trabalhos poderia variar de 0 a 50 pontos. As notas dos resumos 
foram classificadas em ordem decrescente para a seleção dos 50 melhores trabalhos que 
foram elencados para a apresentação oral. Para ser selecionado para a apresentação oral, o 
autor principal do trabalho deveria ter selecionado a opção “oral” ou “oral e pôster” no mo-
mento da inscrição do resumo para avaliação. 

Em caso de empate, foram levadas em consideração primeiramente as pontuações obti-
das nos critérios 1 e 2 da avaliação. Nos casos de empate nesses itens, foram avaliadas as 
pontuações nos itens 3 a 7, sendo o 3 de maior valia e o 7 de menor. Para os casos em 
que os empates persistiram, foram selecionados os resumos cujas áreas temáticas estivessem 
menos representadas entre os 50 selecionados.

Considerando esses critérios, os pareceristas efetuaram a seleção de 586 trabalhos, 
sendo 536 enquadrados na categoria pôster e 50 na categoria oral. A maior parte dos tra-
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balhos selecionados contemplou atividades relacionadas aos temas de promoção de práticas 
alimentares e estilos saudáveis (33,28%) e de monitoramento da situação alimentar e nutri-
cional (28,3%).

O Nordeste foi a região com o maior percentual de trabalhos selecionados (28,3%) para 
apresentação na II Mostra, seja no formato oral ou pôster, seguido pelo Sudeste (27,7%) e 
pelo Sul (26,1%) (Tabela 1). No tocante aos trabalhos orais, o Rio Grande do Sul (20%), Rio 
de Janeiro (14%), Pernambuco (12%) e São Paulo (10%) foram os Estados que tiveram mais 
trabalhos selecionados (Tabela 2).
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Comunidades tradicionais e indígenas

Formação profissional e capacitação de RH 
em saúde e nutrição no SUS

Monitoramento da situação alimentar e nutricional

Monitoramento e avaliação de ações de nutrição

Organização de serviços de nutrição na atenção 
básica e na média e alta complexidade

Participação e controle social

Planejamento, gestão e financiamento 
das ações de nutrição

Prevenção e controle de deficiências 
nutricionais e distúrbios alimentares

Promoção de práticas alimentares e estilos 
de vida saudáveis

Segurança e qualidade dos alimentos

TEMA TOTAL

TOTAL

%

NÚMERO DE TRABALHOS 
SELECIONADOS POR REGIÃO

NORTE    NORDESTE    SUDESTE    SUL    CENTRO-OESTE

13 1 2 1 2 19

3 22 14 13 3 55

21 37 38 36 5 137

7 17 13 9 3 49

1 10 13 18 0 42

0 2 1 5 0 8

4 10 4 8 5 31

5 12 13 8 2 40

9 52 62 52 20 195

1 3 2 3 1 10

64 166 162 153 41 586

10,9 28,3 27,7 26,1 7,00 100,0

Tabela 1- Distribuição dos 586 trabalhos selecionados para a apresentação (no formato oral 
e pôster) na II Mostra de Alimentação e Nutrição do SUS, segundo regiões. Brasil, 2008.
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Tabela 2- Distribuição dos 50 trabalhos selecionados para a apresentação oral na II Mostra 
de Alimentação e Nutrição do SUS, segundo Unidades Federativas. Brasil, 2008.

Bahia 
Ceará
Goiás
Mato Grosso
Minas Gerais
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Tocantins

TOTAL

N %

1 2,0
1 2,0
1 2,0
1 2,0
4 8,0
3 6,0
3 6,0
6 12,0
7 14,0
2 4,0
10 20,0
1 2,0
1 2,0
3 6,0
5 10,0
1 2,0

50 100

UNIDADE 
FEDERATIVA

TRABALHOS SELECIONADOS 
PARA APRESENTAÇÃO ORAL
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2 RESUMOS SELECIONADOS 
PARA A APRESENTAÇÃO ORAL 





Autor: 
ALTAMIRO VIANNA E VILHENA DE CARVALHO
Co-Autores:
LÍDIA NAZARÉ PANTOJA, JUSSARA MAYSA SILVA CAMPOS
Instituição: FUNASA

RESUMO:
Ao iniciar a vigilância nutricional no Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó PA, iden-

tificou-se numerosos casos de crianças com baixo peso. Fez-se necessário um programa de 
recuperação nutricional, que possui como ponto central o protocolo de ações de prevenção 
e intervenção, que foi a base do treinamento realizado com as equipes do Programa de 
Saúde da Família Indígena. O protocolo norteou ações, sendo discutido, antes da implantação, 
com todos os envolvidos: profissionais técnicos, agentes indígenas de saúde (AIS), lideranças 
comunitárias e o conselho distrital de saúde. Por se tratar de documento construído com 
participação de todos, a aceitação foi ampla, facilitando a melhora dos indicadores nutricionais 
dos menores de cinco anos. Na elaboração do processo, o primeiro passo foi definir o que é 
uma criança desnutrida, baseado em critérios técnicos, e na visão corporal Kaiapó. Em seguida, 
foram identificadas ações de prevenção para serem realizadas pelas equipes de saúde, como 
estímulo à amamentação, suplemento vitamínico e mineral, educação em saúde e utilização 
de instrumentos de apoio, como quadros de acompanhamento e boletim informativo. Em 
seguida, descrevemos as ações de intervenção que podem ser realizadas no próprio ambi-
ente comunitário. Estas propostas incluem: identificação de indicadores da desnutrição grave, 
fluxo de encaminhamento hospitalar, reconhecimento de causas freqüentes de agravo em 
desnutridos, hidratação em desnutridos, suplementação vitamínica e mineral, identificação da 
intolerância a lactose e complementação alimentar. A complementação é baseada na fórmula 
conhecida como F100 e foi implementada em todas as aldeias, sob responsabilidade dos 
auxiliares de enfermagem e dos AIS. Por fim, o protocolo estabelece a rotina de acompanhamento 

2.1.1    Protocolo de Prevenção 
e Intervenção da Criança de 
Baixo Peso do Distrito Sanitário 
Especial Indígena Kaiapó/PA
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das crianças de baixo peso pelos AIS, com freqüência de pesagem e formulário de registro. Os 
resultados alcançados, após um ano de implantação do programa e do protocolo, foram signi-
ficativos. Houve aumento de crianças pesadas mensalmente (38 para 54% do total), redução 
das crianças de baixo peso (22 para 12%) e de muito baixo peso (6 para 3%), redução da 
mortalidade infantil no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano anterior 
(9 para 3%). Além disso, dados não-quantificáveis foram o aumento da auto-estima da equipe 
e maior envolvimento com a comunidade. A elaboração de um protocolo de ações diante 
da criança de baixo peso é fundamental a partir da implantação do sisvan, pois certamente 
serão identificadas crianças nesta situação e os profissionais devem saber que atitudes tomar. 
Procuramos mostrar os pontos mais importantes que identificamos ao longo de um processo 
que vem demonstrando sua efetividade. O fato de ser baseado em protocolos nacionais traz 
segurança à equipe e à população assistida, que deve ser envolvida durante a elaboração e 
desenvolvimento do mesmo.
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RESUMO: 
O público idoso exige profissionais habilitados a trabalhar com suas especialidades, no 

contexto de inclusão social, participação, autonomia e qualidade de vida. Assim, o Instituto de 
Nutrição/UERJ, através do Projeto de Extensão Nutrição e Terceira Idade, estabeleceu parceria 
com o Instituto de Nutrição Annes Dias/SMSRio para o desenvolvimento de atualização a partir 
de rodas de conversa. Esta experiência visou contribuir para a formação dos nutricionistas 
da rede básica de saúde do município do Rio de Janeiro na área de nutrição e envelheci-
mento, a fim de qualificar o cuidado integral. A Roda de Conversa pode ser definida como 
espaço coletivo de discussão e de interação intersujeitos, que tem como referencial teórico a 
perspectiva da educação popular: respeito ao conhecimento do outro, dialogicidade, construção 
compartilhada de conhecimentos e interdisciplinaridade. As atividades foram dinamizadas por 
profissionais de diversas áreas com formação e experiência em nutrição, gerontologia/geri-
atria, saúde coletiva e educação em saúde. Trabalhou-se o tema -Nutrição e Envelhecimento- 
em diferentes dimensões: o significado de ser idoso na sociedade; o programa de atenção 
ao idoso da SMS; determinantes da saúde; suporte social; avaliação nutricional; alterações 
relacionadas ao envelhecimento e suas influências nas questões alimentares e nutricionais; 
representações simbólicas das escolhas alimentares; recomendações nutricionais; aspectos 
clínicos; o idoso fragilizado e estratégias para o trabalho educativo. Foram utilizados dinâmi-
cas, textos, poesias, músicas, elaboração de cartazes, aulas expositivas e oficinas culinárias 

2.2.1      A Estratégia de Roda 
de Conversa em Nutrição e 
Envelhecimento: Experiência 
na Formação em Serviço 
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para a abordagem dos conteúdos. A experiência desenvolveu-se em quatro encontros entre 
junho e outubro de 2006, com a participação de cerca de 50 nutricionistas. As estratégias 
metodológicas, pautadas no processo vivencial, possibilitaram a identificação das concepções 
e práticas dos profissionais. Estes foram estimulados a ocuparem a posição de protagonistas: 
suas histórias, afetos, saberes, crenças e potencialidades emergiram e foram partilhados. A 
culinária, empregada enquanto elemento articulador da ciência da nutrição com o cotidiano 
da alimentação, fomentou a discussão das necessidades do idoso. O envolvimento, a reflexão 
e a construção com os profissionais possibilitaram a formação de um olhar mais crítico, ético 
e cuidadoso para a alimentação, saúde e cidadania da população idosa. A experiência foi 
produtiva e enriquecedora, pela integração universidade-serviço na sua coordenação. Porém, 
propostas diferenciadas de educação permanente exigem das instituições parcerias e agenda 
conjunta. Para além do nutriente, da doença, da dieta, da restrição, a reflexão sobre a alimen-
tação e nutrição deve incorporar a comida, a culinária, a cultura, a saúde e o prazer.
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RESUMO: 
O conceito ampliado de saúde atual requer que a formação profissional cada vez mais se 

aproxime da realidade concreta na qual as populações vivem. Sob esse prisma, a Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família de Sobral considera o reconhecimento do território, no 
qual o residente atuará, como essencial para a sua inserção na Estratégia Saúde da Família. O 
processo de territorialização aconteceu nos dois primeiros meses de atividades da Residência, 
no período de julho e agosto de 2008. Os residentes foram divididos em seis equipes multi-
profissionais compostas por dez categorias diferentes, dentre elas o profissional nutricionista. 
As equipes foram distribuídas na cidade de Sobral, cada uma delas ficando responsável pelos 
territórios adscritos de dois a três Centros de Saúde da Família. O propósito desse trabalho 
é relatar a experiência dos nutricionistas residentes na territorialização da Residência Multi-
profissional em Saúde da Família. Esse estudo foi construído através da descrição das vivên-
cias dos nutricionistas durante esse processo, as quais visavam o conhecimento do território. 
Várias atividades foram realizadas nesse intuito, como rodas de conversas com moradores 
mais antigos do bairro e historiadores, para conhecer a história das comunidades, visita à casa 
dos rezadores para identificar as relações dessas pessoas com o Centro de Saúde da Família 
(CSF) e sua influência na comunidade, visitas e mapeamento dos equipamentos sociais para 
identificação de potenciais parceiros, discussões com os trabalhadores do CSF, acerca de 
suas percepções sobre a comunidade na qual trabalham, entrevistas com as lideranças comu-
nitárias, para identificar as necessidades dos territórios e pesquisas aos indicadores de saúde 

2.2.2    A Territorialização como 
Etapa Primeira na Inserção 
do Nutricionista na Estratégia 
Saúde da Família
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disponíveis no Sistema Informação da Atenção Básica, e dados advindos de outras fontes. A 
partir dessa identificação, realizamos o planejamento com os profissionais do CSF, lideranças 
e comunidade no intuito de priorizar quais ações deveriam ser trabalhadas inicialmente pela 
equipe multiprofissional. Os nutricionistas puderam perceber situações relacionadas à alimen-
tação e nutrição, que influenciam no processo saúde-doença das comunidades, nas quais 
esse profissional pode contribuir de maneira mais efetiva, devido ao seu olhar diferenciado 
para esse campo do saber. O processo de territorialização é gratificante, pois durante esse 
período criamos vínculos com a comunidade e vivenciamos sua rotina. Vale ressaltar que esse 
processo é continuo e que, ao final do período de dois anos, ainda estaremos por conhecer 
os espaços no território. A territorialização nos proporcionou vivências nas quais pudemos 
perceber a enorme complexidade envolvida na produção de saúde-doença daquelas popu-
lações. Assim, entendemos que, para responder a essa realidade, a interdisciplinaridade e a 
intersetorialidade são ferramentas essenciais para o processo de trabalho em saúde.
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RESUMO: 
Com o avanço dos agravos crônicos não–transmissíveis, faz-se necessário programas de 

capacitação de profissionais que contribuam para inserir a Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (PNAN) e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) junto ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando o direito humano à alimentação adequada. 
Objetivos: Capacitar profissionais de saúde do SUS, manipuladores de alimentos e supervi-
sores de alimentação para, a implementação de diretrizes da PNAN, particularmente a pro-
moção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, e desenvolver ações de articulação 
entre SUS e SISAN. 
Metodologia: A capacitação engloba profissionais da Atenção Básica da Secretaria de Saúde 
de Belo Horizonte-MG: Equipes de Saúde da Família (ESF) de 8 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), Educadores Físicos e estagiários de 8 Academias da Cidade, nutricionistas de 9 Nú-
cleos de Apoio às ESF; e profissionais da Secretaria de Abastecimento: manipuladores de 
alimentos de 5 escolas de Ensino Fundamental e todos os supervisores de alimentação do 
município. A estrutura da capacitação constará de quatro etapas: 1ª) Seminário Inicial de sen-
sibilização com apresentação de experiências exitosas; 2ª) Capacitação teórico/prática dividida 
em 6 módulos (1. Agentes Comunitários de Saúde/Técnicos de Enfermagem; 2. Enfermeiros/
Médicos; 3. Nutricionistas; 4. Educadores Físicos e Estagiários; 5. Manipuladores de Alimen-

2.2.3      Capacitação de Profissionais da Atenção Bási-
ca em Saúde e Profissionais de Alimentação de 
Escolas do Ensino Fundamental na Promoção 
de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudável 
para Prevenção das Doenças Crônicas 
Não–Transmissíveis: Belo Horizonte/MG
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tos; 6. Supervisores de Alimentação) com duração de 16-24 horas. 3ª) Tutoria: participantes 
desenvolverão ações nos locais de atuação sob a tutoria dos professores. 4ª) Seminário Final: 
apresentação das experiências escolhidas pelos serviços e premiação. 
Resultados Alcançados: Seminário Inicial, realizado no dia 02/09, contou com 200 par-
ticipantes. Foram apresentadas as experiências: -Promoção de Modos de Vida Saudáveis na 
Atenção Básica à Saúde-, -A Escola como espaço de Promoção da Alimentação Saudável- e 
“Alimentação Saudável e Promoção da Atividade Física para a Saúde - A experiência do Agita 
São Paulo”. O Seminário cumpriu os objetivos de sensibilizar e motivar os participantes para as 
próximas etapas da capacitação, sendo esta importante mudança observada pela participação 
e manifestação dos profissionais. A etapa 2 iniciou no dia 09/09, com grande envolvimento 
dos profissionais e do serviço que tem contribuído bastante. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: Na atenção básica, há grande 
interesse por capacitação em promoção da alimentação saudável. Os obstáculos deste 
processo são: agendas cheias dos profissionais da ESF e conciliação entre liberação dos 
recursos de execução com rotinas de demais capacitações do setor saúde local. Contudo, 
o interesse e a participação dos profissionais envolvidos sugerem que a transposição desta 
capacitação em outros cenários não é só necessária e recomendável, como factível.
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RESUMO: 
Desde 1981, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu um roteiro de ori-

entação para o manejo de crianças com desnutrição grave. O conhecimento acumulado no 
tratamento deste problema, ao longo das duas décadas seguintes, determinou que em 2000 
fosse publicado um novo protocolo para manejo hospitalar de crianças com desnutrição grave, 
num esforço para reduzir as elevadas taxas de letalidade observadas nesta situação clínica. 
Entre os novos conhecimentos incorporados, destacam-se uma nova formulação de solução 
de reidratação para desnutridos (RESOMAL), com baixa osmolaridade e incorporação de mi-
cronutrientes, e a incorporação destes mesmos micronutrientes nas fórmulas lácteas sugeridas. 
Diversos relatos desde 2000 destacam as dificuldades práticas de implementar estas novas 
formulações, incluindo as dificuldades de compreensão do preparo por parte dos profissionais 
envolvidos nestes cuidados. 
Objetivos: Capacitar profissionais das equipes de saúde indígena nos dez passos do proto-
colo, com ênfase teórico-prático no preparo das fórmulas lácteas e do RESOMAL; Garantir 
a capacidade (habilidade) e segurança dos profissionais de saúde para o preparo e adminis-
tração destas fórmulas. 
Metodologia: Dentro dos cursos de capacitação dos profissionais do SISVAN indígena, des-
tinaram-se 2 horas para apresentação e discussão do protocolo de manejo do desnutrido 
grave, e outras duas horas para exercícios práticos de preparo do RESOMAL e das fórmulas 
lácteas. Desde 2005, 164 profissionais de saúde, entre médicos, nutricionistas, enfermeiros 
e técnicos de enfermagem, foram capacitados em Dourados (MS em 2005), Brasília (DF) em 
2006, Parintins (AM) em 2007 e Tabatinga (AM) em 2008. 

2.2.4    Capacitação de Profissionais do 
SISVAN Indígena no Preparo de 
Fórmulas Lácteas e de Resomal Conti-
das no Protocolo para Manejo do Des-
nutrido Grave da OMS/MS
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Resultados alcançados: Não há dados objetivos para avaliar o impacto destas capacitações. 
Porém os profissionais adquiriram rapidamente a capacidade de preparar e manejar fórmulas 
e, hoje, em muitos municípios, isto já é uma -tecnologia- incorporada às rotinas, garantindo a 
apropriação do conhecimento e da prática, validando assim a capacitação oferecida. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: Ainda há problemas para 
conseguir a solução de eletrólitos e micronutrientes em alguns estados e municípios. Pórem 
vários já conseguem manipular a solução a custos acessíveis. -A aceitação das fórmulas lác-
teas, e especialmente do RESOMAL, tem sido geral por parte dos pacientes e dos profissio-
nais de saúde. - É necessário continuar estas capacitações nos outros indígenas, assim como 
em outras estruturas que prestem atendimento a crianças com desnutrição. - Como em 
qualquer outra capacitação, torna-se necessário fazer visitas periódicas de acompanhamento 
e avaliação das novas condutas.
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RESUMO: 
O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um importante elo entre a equipe de saúde e 

os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Geralmente tem um grande vínculo com a 
comunidade, podendo promover a educação alimentar e nutricional na sua área de abrangên-
cia, repassar orientações de alimentação saudável, incentivar as hortas domésticas orgânicas 
e o aproveitamento integral dos alimentos, além de auxiliar na identificação dos usuários do 
SUS com distúrbios nutricionais específicos (desnutridos e obesos) que devem ser encami-
nhados ao profissional nutricionista. Entretanto, para que o ACS desenvolva corretamente as 
ações relacionadas à alimentação e nutrição é fundamental que o mesmo esteja devidamente 
capacitado e sensibilizado. 
Objetivos: Capacitar os ACS do município de Itajaí/SC para promoverem a educação alimentar 
e nutricional da comunidade em que atuam; Instruir o ACS para realizar atividades relacionadas 
à nutrição; Incentivar a prática de bons hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis. 
Metodologia: O município de Itajaí/SC possui 250 ACS, distribuídos em 32 equipes da Es-
tratégia Saúde da Família (ESF) e 1 equipe do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). Neste ano, a equipe de nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí (SMS) 
realizou capacitação em alimentação e nutrição para todos os ACS do município, sendo que 
os mesmos foram distribuídos em 5 grupos. Durante a sensibilização, foram abordados de 
forma dinâmica temas como aleitamento materno, alimentação saudável, digestão dos alimen-
tos, classificação dos alimentos (energéticos, reguladores e construtores), pirâmide alimentar, 

2.2.5      Capacitação em Alimentação 
e Nutrição para Agentes 
Comunitários de Saúde
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Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), boas práticas na manipulação de ali-
mentos e doenças veiculadas por alimentos. Após a abordagem dos temas, todos os ACS 
tiveram que planejar uma atividade relacionada com alimentação e nutrição para colocar em 
prática na sua área de abrangência. Ao término da capacitação, todos receberam certificado 
e apostila ilustrativa com os assuntos abordados, além de folders sobre alimentação saudável 
para distribuição na comunidade. 
Resultados Alcançados: A capacitação em alimentação e nutrição para ACS permitiu que 
estes profissionais compreendessem a importância da alimentação saudável, para a promoção 
da saúde e prevenção de doenças, e tirassem suas dúvidas relacionadas ao tema, inclusiva 
desmistificando crenças populares. As atividades de nutrição planejadas pelos ACS estão 
sendo colocadas em prática na comunidade em que cada um atua. 
Lições Aprendidas com a Experiência: Esta sensibilização aumentou o vínculo dos ACS 
com a equipe de nutricionistas da SMS e também com a comunidade. Sugere-se a inclusão 
deste tema no treinamento introdutório da ESF e implantação desta experiência nas demais 
localidades do país.

34



Autor: 
AMANDA ALVES REZENDE
Co-Autores: 
ALLYS VILELA DE OLIVEIRA; VERUSKA PRADO ALEXANDRE
Instituição: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESUMO: 
Uma boa nutrição durante a infância garante um crescimento e desenvolvimento adequa-

dos. Os hábitos alimentares criados nesta fase serão levados para a adolescência e toda a vida 
adulta (ACCIOLY; SAUNDERS; LACERDA, 2005). 
Objetivo: Relatar a experiência de educação permanente sobre alimentação da criança de 2 
a 10 com equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). 
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, obtido a partir da análise documental 
das ações (plano de atividade) e depoimentos (discentes, docente e trabalhadores da ESF). 
Resultados: Esta atividade de educação permanente foi realizada durante o estágio integrado 
V da FANUT/UFG, em 2008. O planejamento foi realizado de forma participativa através do 
levantamento das necessidades apresentadas pelos profissionais (médicos, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde - ACS), que compõem as equipes 
de uma Unidade de Atenção Básica à Saúde da Família (UABSF) da periferia de Goiânia. 
Adicionalmente, fez-se o reconhecimento dos principais distúrbios e doenças associadas à 
alimentação e nutrição (AN) da criança de 2 a 10 anos de idade, residentes na área de 
abrangência da UABSF. Mediante estes levantamentos, definiu-se o conteúdo programático 
(serviço e ensino). Foram realizados 2 encontros: um com médicos, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem; e outro com ACS. Foi utilizada a técnica da roda de conversa, tendo como 
facilitadores os acadêmicos, sendo entregue uma cartilha contendo orientações gerais sobre 
alimentação saudável do pré-escolar e escolar, e condutas dietéticas para os distúrbios e 

2.2.6      Educação Permanente sobre a 
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doenças associadas à AN. Esta atividade teve como diretrizes: a valorização do conhecimento 
prévio, o respeito pela cultura e referência na família. Sobre a avaliação: Discentes - oportuni-
dade de trabalho em equipe multiprofissional da ESF; conhecimento da realidade/dificuldades 
da prática profissional; importância de educação permanente para equipes de saúde. Docente 
- aproximação com os profissionais da ESF, melhor conhecimento dos desafios na orientação 
familiar sobre AN; relevância do planejamento de atividades de educação permanente entre 
ensino e serviço. Profissionais de saúde: padronização de condutas ligadas à AN; oportuni-
dade de atualizar conhecimentos sobre AN; aprendizado de novas abordagens na prevenção 
de distúrbios e doenças associadas à AN. 
Conclusão: A atividade propiciou a abordagem de aspectos ligados à AN de crianças, con-
tribuindo para a promoção da saúde da população. O planejamento integrado (ensino-serviço) 
das atividades de educação permanente permite a construção do aprendizado focado na reali-
dade dos profissionais de saúde e, ao acadêmico, uma melhor percepção dos problemas en-
frentados na prática profissional. Recomenda-se a inserção da comunidade neste processo.
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RESUMO: 
Educação alimentar e nutricional pode ser definida como -experiências planejadas para 

facilitar a adoção voluntária de hábitos alimentares ou de qualquer comportamento relacionado 
à alimentação que conduza à saúde e ao bem-estar-. Vários métodos para a realização de 
atividades de educação alimentar e nutricional estão disponíveis, e sua escolha depende de 
diversos fatores, tais como: característica do público-alvo, comportamento nutricional que se 
deseja modificar, além dos recursos e insumos existentes. Sabe-se que a aplicação de es-
tratégias educativas, que envolvam atividades de música e teatro, pode influenciar no sucesso 
das intervenções educativas, considerando que atividades lúdicas têm grande importância na 
fixação de conteúdos para crianças. Utilizar o teatro de bonecos como estratégia para aproxi-
mar as crianças dos alimentos pode ser um recurso educacional adequado para crianças de 
diferentes faixas etárias. 
Objetivo: Introduzir o conteúdo Alimentação e Nutrição na Atenção Básica de Saúde dos 
municípios de Camaragibe e Gravatá, utilizando uma adaptação de uma estória infantil apre-
sentada na forma de teatrinho de bonecos. 
Metodologia: Foram realizadas capacitações com as equipes da Estratégia de saúde da 
Família e Agentes Comunitários de Saúde, utilizando-se o teatrinho de bonecos como instru-
mento para abordar o valor de uma alimentação equilibrada nas refeições diárias, informando a 
importância das três principais classes de alimentos (energéticos, construtores e reguladores) 

2.2.7      O Teatrinho de Bonecos como Estratégia 
de Educação Alimentar e Nutricional 
na Atenção Básica de Saúde nos Mu-
nicípios de Camaragibe e Gravatá/PE–
2007
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e a função que as mesmas exercem na promoção da saúde e prevenção de doenças e, 
alertando, também, sobre os danos do consumo exagerado dos alimentos muito energéticos 
e pouco nutritivos, por meio de uma adaptação da estória infantil dos -Três porquinhos-. Foi 
também priorizado o uso de material reciclado, recomendando-se a confecção dos bonecos 
e cenário com reaproveitamento de materiais de baixo custo e de fácil acesso, no sentido de 
despertar a consciência ecológica ambiental. 
Resultados Alcançados: Foram realizadas 12 oficinas, sendo capacitados 37 enfermeiros e 
369 agentes comunitários de saúde para utilizar a atividade de teatro como forma de realizar 
uma orientação nutricional à comunidade. Este trabalho também pode servir para estimular 
outros municípios a desenvolverem atividades de educação alimentar e nutricional, na Atenção 
Básica de Saúde, como forma de implementar a Política Nacional de Promoção da Saúde. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: O desenvolvimento do teatrinho 
de bonecos pode vir a ser uma estratégia de educação alimentar e nutricional na Atenção 
Básica de Saúde, podendo fazer parte de programas mais amplos destinados à melhoria das 
condições de nutrição e saúde da população, considerando-se que a mesma é uma ação 
instrutiva e educativa, na medida em que possibilita modificações comportamentais relaciona-
das a uma alimentação saudável.
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RESUMO: 
O nutricionista é o profissional capacitado para uma série de ações, inclusive em saúde 

coletiva, em prol da promoção de alimentação saudável. Porém, no município de Portão/RS, 
uma unidade de saúde, situada numa comunidade carente, possui pouca demanda para este. 
Visto isto, faz-se necessária uma investigação para verificar a percepção desta população 
quanto ao trabalho desenvolvido e quem é este profissional. 
Objetivo: Com o objetivo de investigar na população residente da Vila Trilhos os motivos pela 
baixa procura para atendimento pelo profissional em comparação às outras UBSs, realizou-se 
uma pesquisa de campo para avaliar qual a percepção desta população sobre a profissão e 
o profissional nutricionista. 
Metodologia: O estudo ocorreu através de investigação qualitativa, baseada na aplicação 
de uma entrevista, no período de abril a junho de 2007. A amostra foi composta por 43 
famílias, sendo estas respondidas pelo responsável presente, que residem da Vila Trilhos, 
micro-área 10, assistidas pelo Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). As entrevistas 
ocorreram com o acompanhamento da Agente Comunitária de Saúde (ACS) responsável pela 
área. 
Resultados: A análise das entrevistas identificou o perfil da amostra estudada. Predomi-
nantemente feminina (95,34%), sendo mães e avós as principais entrevistadas e que  tinham 
entre 30 e 50 anos de idade, por ser esta realizada durante o horário de trabalho da ACS. 
Apenas 4,65% concluíram o ensino fundamental e cerca de 30%, analfabeta. A população 

2.3.1    Análise da Percepção da População 
de uma Comunidade do Município 
de Portão sobre o Profissional 
Nutricionista
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entrevistada, 62,79%, é do lar e o restante sobrevive de trabalho informal. As famílias pos-
suem (18% para ambos os casos) entre 4 e 5 membros. Porém, foram encontrados casos 
de até 10. Como resultados obtidos, 65% dos entrevistados responderam que já ouviram 
falar do nutricionista e, destes, 68% responderam que conhece algum. Quando perguntados 
de onde o conhece, 63% responderam da UBS e o restante de escola, APAE ou empresa 
onde trabalha. Para todos os entrevistados, a pergunta -Quem é o profissional nutricionista?- 
39% responderam que não sabiam. O restante das respostas ficou fragmentado de acordo 
com o contato existente ao profissional e surgiram respostas como: dietas, alimentação das 
crianças, das mães, das pessoas e cuidados com os dentes. Conclui-se que, mesmo tendo 
à disposição na UBS um nutricionista, a amostra pesquisada possui apenas uma percepção 
parcial de todo seu potencial de trabalho, conforme legislação vigente. Isto influi também, na 
baixa procura pelo profissional. 
Lições: Importante é o momento de refletir sobre todo o trabalho desenvolvido e o que ainda 
há por ser feito, principalmente na saúde pública, visto que, em 2007, comemorou-se os 40 
anos da regulamentação deste profissional.
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RESUMO:
As dislipidemias, caracterizadas pelo aumento anormal da taxa de lipídeos no sangue, são 

consideradas fator de risco modificável para doenças cardiovasculares (DCV) e apresentam 
uma incidência elevada em todo o mundo. Sabendo-se que uma dieta equilibrada é capaz de 
atenuar esse risco, a partir de um consumo adequado de fibras e gorduras, é possível afirmar 
que atividades de promoção da alimentação saudável são essenciais no tratamento dos dis-
túrbios dos lipídeos. 
Objetivos: Promover mudanças no estilo de vida e avaliar os escores de fibras e gorduras e 
o risco cardiovascular, através do escore de Framinghan, aplicados em portadores de dislipi-
demias de um grupo multiprofissional no Centro de Saúde Escola de Botucatu. 
Metodologia: A avaliação foi realizada em dois grupos de pacientes (n=26) atendidos por 
equipe multiprofissional. As atividades de reuniões quinzenais tiveram duração de seis meses 
(fevereiro a julho de 2008) em ambos os grupos. Os dados foram coletados na 1ª e na 
penúltima reunião (momentos 1 e 2) sendo aferidos peso e estatura, e ainda aplicados o 
questionário -Escore de Gorduras (consumos baixo, mínimo, relativamente alto ou alto) e 
Fibras (consumos baixo, regular ou adequado)- e o -Escore de Risco de Framinghan (baixo, 
médio ou alto risco cardiovascular)-. As análises estatísticas foram feitas no programa Statistic, 
e utilizou-se Teste Chi-Square para as análises descritivas e para verificar alterações entre os 
momentos. 

2.3.2    Atividade Educativa em Grupo: Avaliação dos 
Escores de Gorduras, Fibras e de Framinghan 
Aplicados em Portadores de Dislipidemia 
Atendidos por Equipe Multiprofissional 
no Centro de Saúde Escola da Faculdade 
de Medicina - Unesp - Botucatu/SP
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Resultados Alcançados: A amostra foi composta por 5 homens e 21 mulheres, com idade 
média de 62,7±12,4 anos; 72% dos integrantes do grupo praticavam algum tipo de ativi-
dade física regularmente; apenas 14,8% da amostra apresentavam eutrofia, sendo que o 
restante (85,2%) estava com excesso de peso. Quando analisada a evolução dos escores 
entre os momentos 1 e 2, foi encontrada redução dos consumos -alto e relativamente alto- 
de gordura, com elevação dos consumos -baixos e mínimos. Porém, essas alterações não se 
mostraram estatisticamente significativas (p = 0,19). O consumo de fibras também apresentou 
melhora, pois houve elevação no número de pacientes com consumo -regular- e redução do 
-baixo consumo. Entretanto, essas alterações também não se mostraram significativas (p = 
0,06). Em relação aos resultados do Escore de Risco de Framinghan, 38,9% apresentaram 
baixo risco cardiovascular; 55,6% médio risco; e apenas 5,5% alto risco de desenvolver estas 
enfermidades. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: Houve melhora na qualidade 
alimentar dos pacientes após a intervenção em grupo, com redução do consumo de gorduras 
e elevação da ingestão de fibras. Estas mudanças alimentares são essenciais no controle das 
dislipidemias, principalmente na prevenção do desenvolvimento de DCV. Sendo assim, ações 
como esta devem ser encorajadas e praticadas como incentivo à promoção da saúde na 
atenção básica.
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RESUMO: 
O estado nutricional expressa se a alimentação está adequada ao grau de necessidades 

fisiológicas de nutrientes do indivíduo. A altura e peso são as medidas mais comuns e, para 
determinar se o peso do adulto é apropriado para a altura, estes dados são normalmente com-
parados com um padrão de referência. Adolf Quetelet, na Bélgica, analisou pesos e alturas 
para determinar sua influência sobre a mortalidade, iniciando seus estudos sobre antropome-
tria. Hoje, o índice de peso/ altura mais utilizado é o de Quetelet. O cálculo do IMC (Índice 
de Massa Corpórea) é um método antropométrico simples e rápido. Sendo considerado de 
fácil manuseio e cálculo e com confiabilidade aproximada a 100%. O presente trabalho tem 
a finalidade de avaliar o estado nutricional dos usuários locais, onde estes dados podem influ-
enciar futuras ações de intervenção em Nutrição dentro da população. 
Objetivo: Avaliar o estado nutricional, através do IMC, de usuários atendidos na Policlínica de 
Peixinhos em Olinda/PE. 
Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo, transversal, no período de julho a setembro 
de 2008, com 47 usuários, de ambos os sexos, entre adultos e idosos. Os dados foram 
coletados através de entrevista. Analisando as seguintes variáveis: sexo, idade, co-morbidades 
e estado nutricional (IMC). O diagnóstico foi realizado, através do IMC, utilizando-se os critérios 
da OMS (1997) para adultos e Lipschitz (1994) para idosos. Ambos podem ser encontrados 
nas orientações do SISVAN. Os dados foram digitados no Programa Microsoft Office Excel, 
versão 2003, e descritos em freqüência simples. Resultados alcançados: A amostra foi com-

2.3.3    Avaliação do Estado Nutricional 
Através do IMC e Principais 
Características Clínicas de Pessoas 
Atendidas no Ambulatório da 
Policlínica de Peixinhos-Olinda/PE
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posta, principalmente, por adultos (66%), do sexo feminino (84%). Existiam 34% de idosos. 
Com média etária de 51,5 anos (DP=16,1). Entre os adultos não foi visto baixo peso, en-
quanto 6,4% eram eutróficos, 38,7% sobrepeso e 58% eram obesos. Com relação ao IMC 
de idosos, observou-se que 6% apresentaram baixo peso, 25% eutrofia e 69% sobrepeso. 
Quanto à presença de co-morbidades, os usuários apresentaram 53% de hipertensão, 38% 
diabetes e 32% com dislipidemias. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: O presente trabalho mostrou 
que a maioria da amostra, tanto adulta quanto idosa, apresenta-se acima dos parâmetros 
de normalidade do peso para altura, além de mostrar elevados percentuais de pessoas com 
hipertensão, diabetes e dislipidemias, mostrando a importância do profissional nutricionista 
no acompanhamento de pessoas que recebem tratamento em uma unidade de saúde. A 
intervenção é fundamental junto à população, incentivando hábitos alimentares saudáveis e 
mudança comportamental. Portanto, esse levantamento mostra o estado nutricional da popu-
lação atendida e quais os passos devem ser tomados na prevenção e tratamento do quadro 
apresentado, norteando quais ações devem ser priorizadas pelo profissional de Nutrição.
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RESUMO: 
A reorganização do modelo de atenção à saúde no Estado do Tocantins referente à 

Atenção Primária está pautada principalmente na Estratégia de Saúde da Família. As primeiras 
equipes foram implantadas em meados do ano de 1998 e hoje contamos com 349 equipes 
distribuídas nos 139 municípios, representando uma cobertura de 76% da população. No 
termo de adesão ao Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (PROESF), o 
estado se comprometeu a implantar o processo de Monitoramento e Avaliação da Atenção 
Primária dentro da sua estrutura governamental. Assim, criou-se um instrumento que é apli-
cado aos municípios, onde são avaliados os aspectos de: estrutura física, processo de trabalho 
e resultados. Todos os aspectos nutricionais da população, sejam eles imbuídos de fatores 
econômicos, sociais ou culturais, são de extrema importância para o trabalho dos profissionais 
das equipes de ESF, fazendo uso principalmente da avaliação do estado nutricional como 
indicador das condições de saúde da população assistida. 
Objetivos: Avaliar a inserção e a amplitude das atividades de avaliação nutricional na rotina de 
trabalho das equipes de Estratégia de Saúde da Família no Estado do Tocantins. 
Metodologia: O Trabalho se deu de forma analítica, com a apropriação dos dados contidos 
nos formulários de monitoramento e avaliação aplicados a 108 equipes de ESF das 349 
existentes (31%) no estado do Tocantins no período de 2007- 2008. 
Resultados Alcançados: Dentre os resultados observados, destacam-se: 76% das equipes 
não realizam o cálculo do Índice de Massa Corpórea de maneira sistemática de toda a popu-

2.3.4    Avaliação do Processo de Tabalho 
das Equipes de Saúde da Família 
do Estado do Tocantins com Ênfase nas 
Ações de Alimentação e Nutrição
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lação atendida na Unidade de Saúde da Família; 63% não realizam acompanhamento através 
do mapa do SISVAN e do prontuário; 59% não monitoram o estado nutricional de toda 
população atendida; 41% não realizam a atividade de vigilância para identificação de casos 
de obesidade, sobrepeso, desnutrição; 41% das equipes não realizam suplementação de 
ferro para crianças de 06 - 18 meses; 37% não realizam consultas médicas voltadas para 
obesidade, sobrepeso risco nutricional desnutrição e anemia. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: Como resultado da análise, 
constatou-se que as atividades relacionadas à alimentação e nutrição encontram-se incipientes 
com suas ações acontecendo sem nenhuma sistematização. Assim, a pesquisa mostra que há 
a necessidade de se normalizar protocolos de assistência nas Unidades de Saúde da Família 
(USF) para institucionalizar a coleta dos dados antropométricos, bem como a avaliação nutri-
cional dentro do processo de trabalho das equipes. Diante dos resultados obtidos, a Gerência 
Técnica de Estratégia de Saúde da Família e a Gerência de Alimentação e Nutrição estão 
buscando intensificar as ações de monitoramento e assessoria junto às equipes onde foram 
constatadas as deficiências.
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RESUMO: 
O portador de estomia é um indivíduo que foi submetido a um procedimento cirúrgico que 

desvia uma cavidade do corpo para a superfície corpórea. Geralmente, as causas que levam 
à realização de uma estomia são traumas, patologias inflamatórias ou anomalias congênitas e, 
principalmente, o câncer de cólon e reto. A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria, a 
partir de 2000, passou a desenvolver o Programa de Estomizados, pela coordenação de uma 
enfermeira, que é responsável pelo atendimento realizado no Cedas (Centro de Diagnóstico e 
Apoio Secundário). Nesse programa, os estomizados são cadastrados e têm acesso às bolsas 
coletoras e aos acessórios. A dispensação desses materiais é realizada no CEDAS, onde o 
atendimento ao paciente é individualizado. É realizada orientação quanto aos cuidados com a 
estomia, troca de bolsa coletora, treinamento sobre a irrigação, entre outros. Também são fei-
tas visitas domiciliares e reuniões mensais com o grupo de estomizados. O acompanhamento 
e a avaliação do estado nutricional são fundamentais para a evolução do paciente estomizado. 
A alimentação adequada é muito importante na recuperação da saúde e conforto pessoal, pois 
possibilita normalizar a consistência e a quantidade das fezes, diminuir o odor e a formação 
de gases, além de evitar diarréia ou prisão de ventre. A avaliação do estado nutricional tem 
como objetivo identificar os distúrbios nutricionais, possibilitando uma intervenção adequa-
da de forma a auxiliar na recuperação e/ou manutenção do estado de saúde do indivíduo. 
Objetivo Geral: Avaliar o estado nutricional dos pacientes do Programa de Estomizados de 
Santa Maria/RS. 

2.3.5    Avaliação Nutricional de 
Pacientes Estomizados no Município 
de Santa Maria/RS
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Objetivos Específicos: 1. Avaliar o peso e a estatura dos pacientes estomizados; 2. Realizar 
acompanhamento nutricional de pacientes que apresentarem Índice de Massa Corporal (IMC) 
alterado (desnutrição, sobrepeso ou obesidade). 
Metodologia: O trabalho está sendo desenvolvido nos meses de setembro e outubro de 
2008, com pacientes que participam das reuniões do Grupo de Estomizados do Município 
de Santa Maria/RS, e que procuram o atendimento nutricional no CEDAS, observando-se as 
normas do CONEP (196/96). As reuniões do grupo ocorrem na primeira quinta-feira de cada 
mês (à tarde) e o atendimento nutricional é realizado todas as quintas-feiras pela manhã no 
CEDAS, com livre demanda. Foi utilizado, para a avaliação nutricional, o cálculo de IMC (Índice 
Massa Corporal), no qual dividimos o valor do peso (Kg) pelo da altura ao quadrado (em cm). 
Os resultados estão sendo interpretados de acordo com a referência da Organização Mundial 
da Saúde. 
Resultados: O Município de Santa Maria possui 187 pacientes cadastrados no Programa de 
Estomizados, sendo que 100 são do sexo feminino e 87 do sexo masculino. Até o presente 
momento, foi realizada a avaliação nutricional de 11 pacientes, sendo que destes 2 são eu-
tróficos, 7 apresentam sobrepeso e 1 é obeso.
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RESUMO: 
O Banco de Leite Humano (BLH) é um centro especializado e, obrigatoriamente, ligado 

a um hospital materno e (ou) infantil. Tem por objetivo promover e incentivar o aleitamento 
materno. Executa ações de coleta, processamento e controle de qualidade do leite excedente 
ordenhado por lactantes. Posteriormente, este leite é distribuído aos recém-nascidos com 
baixo peso ou prematuros internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) neonatais.
Em nossa instituição,observamos que o número de doações de leite humano é baixo. Desta 
forma, nos propusemos a descobrir qual o motivo que leva a essa estatística tão desfavorável 
e, principalmente, como podemos melhorar estes números. 
Objetivo: Identificar o nível de conhecimento de lactantes sobre o papel do Banco de Leite 
Humano. 
Metodologia: Estudo de caráter transversal onde foram avaliadas 91 mães lactantes de um 
hospital público de Pernambuco. Para avaliar o nível de conhecimento sobre o papel do Banco 
de Leite Humano, foi aplicado um questionário com 24 itens, onde foram coletados dados 
socioeconômicos e informações a respeito do conhecimento sobre a importância do aleita-
mento materno e da doação do leite materno excedente. A construção do banco de dados e 
a análise estatística foram realizadas no programa Epi-info versão 6.04. 
Resultados Alcançados: Os dados desse estudo mostram resultados interessantes, 100% 
das lactantes receberam informações sobre a importância do aleitamento materno durante as 
consultas de pré-natal. Por outro lado, 51,7% da amostra obtiveram conhecimento sobre o 

2.3.6    Conhecimento de Lactantes 
sobre o Papel do Banco de Leite 
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papel do BLH, sendo as Unidades Básicas de Saúde referendadas por 58,3% como veículo 
desta informação. Apesar da boa cobertura constatada, encontramos após a análise estatística 
da última pergunta do questionário, que explicava o papel do BLH na captação e distribuição 
do leite humano doado, 96,7% das entrevistadas admitindo que doariam seu leite excedente 
para ajudar aos recém-nascidos internados sob cuidados intensivos cujas mães estão impos-
sibilitadas de ordenhar o seu próprio leite. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: Os resultados acima mostram 
que quanto à importância do aleitamento materno, os profissionais que fazem o pré-natal estão 
conseguindo levar esta informação às gestantes. Entretanto o conhecimento sobre as funções 
do BLH e a necessidade que este tem de receber doações de leite materno precisam ser 
mais divulgados. Pudemos verificar que a doação de leite materno é passível de acontecer 
quando as agentes desta ação estão bem informadas e recebem estímulo para tal atitude de 
solidariedade. Devemos ampliar as campanhas educativas com enfoque na doação do leite 
materno, visando o aumento na coleta deste alimento e, consequentemente, o incremento no 
número de crianças que serão beneficiadas.
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RESUMO: 
Para nos adequarmos ao SISVAN-WEB, sentimos a necessidade de mudanças na coleta 

dos dados dos usuários do SUS, no nosso município. Para os funcionários envolvidos se mo-
tivarem a participar ativamente, iniciamos com reuniões para apresentação do SISVAN-WEB, 
familiarizando-os com a coleta dos dados, dando ênfase a sua importância para um bom 
resultado no cadastro e acompanhamento do sistema, sendo nos dias de hoje uma grande 
responsabilidade dos municípios terem conhecimento das necessidades de saúde de seus 
usuários. 
Objetivo: Cadastrar e acompanhar o maior número de crianças, adolescentes, gestantes e 
participantes de grupos específicos, no sistema. 
Metodologia: Após as reuniões realizadas com atendentes, pediatras, nutricionistas e pro-
fessores de educação física, foi distribuído o “Kit SISVAN”, compreendendo o formulário de 
cadastro, o formulário de acompanhamento e o carimbo com o logotipo do SISVAN. No mo-
mento do preenchimento do cadastro, é colocado o carimbo no prontuário do paciente, sendo 
que na próxima consulta somente é acompanhado através do formulário próprio. O mesmo 
sistema é usado nos grupos de Obesidade, Hiperdia, Diabéticos e Gestantes. Os cadastros 
dos recém-nascidos são feitos no próprio Hospital São José, que envia os mesmos para o se-
tor de nutrição da Secretaria da Saúde. Nas escolas municipais e estaduais, é feito o cadastro 
e o acompanhamento de peso x altura dos alunos, com o auxílio dos professores de educação 
física, assessorados pela nutricionista da Secretaria que, após acompanhamentos feitos, veri-
fica o estado nutricional dos mesmos, sendo chamados para uma consulta nutricional os que 
apresentam sobrepeso e obesidade. 

2.3.7    SISVAN-WEB X Cadastro 
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Conclusão: Houve uma grande participação dos funcionários envolvidos. Foi diminuído o 
tempo e a duplicidade dos cadastros dos usuários. Mas continua o problema do fator tempo 
para alimentar o sistema com os cadastros feitos, pois este trabalho é feito pela nutricionista e 
estagiária. Para melhorar o trabalho, estamos convencendo os gestores a ampliar o quadro de 
funcionários. E o trabalho de motivação deve continuar sempre, pois há rodízio de funcionários 
dentro das unidades de saúde.
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RESUMO: 
A crescente demanda em Curitiba para o atendimento de pacientes em Terapia Nutricional 

Enteral (TNE) domiciliar fez com que a Secretaria Municipal da Saúde elaborasse, no ano de 
2006, a estratégia de atenção nutricional a pessoas com necessidades especiais de alimen-
tação. Para isso, a inserção do nutricionista na equipe multiprofissional da atenção primária à 
saúde foi essencial para a realização das ações de planejamento da TNE adequada à individu-
alidade do paciente. 
Objetivos: Integrar o nutricionista na equipe de saúde. Realizar atendimento domiciliar. Realizar 
avaliação nutricional e prescrição dietética individualizada, aconselhamento e educação nutri-
cional ao paciente e cuidador, monitoramento nutricional para adequação do plano alimentar 
conforme a eficiência da intervenção. Proporcionar maior segurança na TNE no domicílio. 
Avaliar a necessidade de uso de fórmulas alimentares industrializadas (FAI). Acompanhar a 
dispensação e o uso correto de FAI, proporcionando controle financeiro. 
Metodologia: A ação iniciou com a contratação de nutricionistas que, após capacitação 
em TNE, passaram a integrar a equipe de saúde. Foram adquiridos plicômetro, fita métrica 
e balança portátil. Para o direcionamento das ações de intervenção, foi elaborado o proto-
colo preliminar com as condutas clínicas e nutricionais, além dos fluxos para procedimentos 
administrativos. O aprimoramento das ações ocorre periodicamente com análise do perfil 
epidemiológico da população atendida, reuniões com os nutricionistas e cursos relacionados 
à TNE e saúde coletiva. 

2.4.1      Estratégia de Atenção Nutricional 
na Atenção Básica de Saúde 
de Curitiba a Pessoas em Terapia 
Nutricional Enteral Domiciliar
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Resultados: Após um ano da implantação da ação estratégica, houve redução de 42,9% do 
custo per capita com a dispensação de FAI. O número de pacientes acompanhados aumentou 
em 48,2%. O monitoramento nutricional proporcionou conhecer a prevalência das doenças, 
idade, procedência dos pacientes, via de acesso da alimentação, conduta nutricional, tempo 
de acompanhamento e resposta ao tratamento. Verificou-se predominância da manutenção do 
estado nutricional em todas as faixas etárias. 48% dos atendimentos foram no domicílio. 
Lições Aprendidas: A inserção do nutricionista no SUS para a atenção aos pacientes em 
TNE propiciou o atendimento a um maior número de usuários, a adequação da conduta nu-
tricional com conseqüente otimização do gasto com FAI, garantindo a manutenção do estado 
nutricional. Nos atendimentos domiciliares, pode-se compreender o modo de vida da família, 
adequar o plano alimentar à rotina do paciente, resgatar valores simbólicos da alimentação 
e orientar quanto à participação da família no processo de cuidado, cura ou recuperação do 
paciente. Com a estratégia implantada, o atendimento ao paciente em TNE passou da mera 
distribuição de FAI para a assistência integral à saúde, resultando em uma experiência bem-
sucedida, podendo ser desenvolvida em outros municípios, contribuindo positivamente no 
Pacto pela Saúde.

54



Autor: 
LENA AZEREDO DE LIMA
Co-Autores: 
EDELVES RODRIGUES
Instituição: 
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO

RESUMO: 
O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), vinculado ao Ministério da Saúde, é constituído por 

04 hospitais, 02 centros de atendimento psicossociais e o Serviço de Saúde Comunitária 
(SSC). O SSC conta com 550 colaboradores e presta atenção à saúde de uma população 
de aproximadamente 125.000 habitantes, através de 12 Unidades de Saúde (US). Após 
23 anos de história do SSC, em outubro de 2006, foi contratado o primeiro Nutricionista. 
Objetivos: Implantar o Apoio Matricial em Nutrição e implementar o programa de nutrição na 
Residência Integrada em Saúde, ênfase Saúde da Família e Comunidade (RIS/SFC). 
Metodologia: Através da pactuação no colegiado de gestão, foi traçado um planejamento 
que incluía visitas às US com o objetivo de conhecê-las em sua territorialidade. O diálogo, 
através da participação nas reuniões do colegiado de gestão e do colegiado de preceptoria 
e reuniões de equipe, proporcionou a interação do nutricionista com os outros profissionais. 
Com o objetivo de aprofundar o conhecimento da atuação em uma equipe de APS, o nutri-
cionista atuou diretamente na assistência em uma das 12 US. A inserção do nutricionista no 
SSC se deu além do ensino/assistência, também na administração e gerenciamento. A partici-
pação em seminários, atualizações e capacitações e o estudo e discussão sobre formação de 
recursos humanos para o SUS e apoio matricial embasaram o planejamento. 
Resultados: Inserção da Nutrição no SSC e implantação da residência em nutrição (RIS/SFC) 
em fevereiro de 2007, com duas residentes, uma em cada US, que atuam na assistência, 
educação permanente, gestão e pesquisa. Através da atuação do nutricionista, foi possível: 

2.4.2      Inserção da Nutrição em um 
Serviço de Atenção Primária 
à Saúde – Caso do SSC/GHC/MS
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A abordagem do tema -alimentação- na construção e revisão de Protocolos Assistenciais; 
Educação Permanente nas Equipes; Participação em diversos grupos nas US e inclusão das 
atribuições do nutricionista nas Ações Programáticas. Em março de 2008, foi efetivado mais 
um nutricionista para o SSC e o Apoio Matricial de Nutrição foi incluído no novo Organograma 
e Regimento, aprovado em Assembléia, do SSC. 
Recomendações: É indiscutível a relevância da atuação do nutricionista na Atenção Primária à 
Saúde (APS), mas a inserção e a expansão dos núcleos profissionais devem ser pautadas em 
estudos de necessidades e viabilidades, considerando a territorialidade em suas dimensões. 
No cotidiano de atuação, percebe-se a necessidade de Educação Permanente que equacione 
a informação sobre o papel do nutricionista e as solicitações das equipes. É fundamental a 
realização de planejamento embasado no conhecimento do serviço e que articule a comuni-
cação entre as equipes das US e outros setores dos serviços. As prioridades devem estar de 
acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e estarem adequadas à 
capacidade operacional.
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RESUMO: 
Considerando que o fortalecimento da atenção básica é uma prioridade da atual gestão, 

com qualificação permanente dos profissionais de saúde, melhoria de resolutividade e humani-
zação nos atendimentos, o Município de Olinda foi um dos primeiros no Estado e no País a 
solicitar a implantação de 4 NASF”s, com a finalidade de dar apoio às unidades de saúde e at-
enção multiprofissional a cerca de 250 mil habitantes. Os NASF”s foram implantados em Julho 
e é composto pelos seguintes profissionais: Assistente Social, Educador Físico, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo, que darão suporte a 12-15 equipes de saúde da 
família. 
Objetivos: Evidenciar o papel do Nutricionista e seu processo de trabalho no NASF; Socializar 
as atividades desenvolvidas pelo Nutricionista no cotidiano dos serviços da atenção básica; e 
Divulgar as estratégias utilizadas pelo Nutricionista na abordagem ao usuário/paciente. 
Metodologia: Reuniões sistemáticas com ESF/NASF e coordenações temáticas, análise de 
relatórios das atividades diárias e depoimento dos nutricionistas inseridos no NASF. 
Resultados Alcançados: A inserção do Nutricionista no NASF surgiu com a necessidade 
crescente de resolver e/ou minimizar os problemas relacionados à má alimentação e nu-
trição da população assistida pelas equipes de saúde, tendo como proposta acolher, as-
sistir e tratar o usuário inserido em seu contexto social, físico, emocional. O nutricionista 
faz atendimentos a grupos de gestantes, adolescentes, hipertensos, diabéticos e idosos. 
A abordagem é feita utilizando materiais lúdicos além da incorporação de novas técnicas como: 

2.4.3    NASF - A Atuação do Nutricionista 
na Atenção Básica no Município 
de Olinda
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alongamento, caminhada no espaço existente, em praças e outros espaços públicos, onde é 
possível abraçar árvores, ouvir os pássaros, apreciar a natureza e relaxar. Em uma ciranda, fala-
se de alimentação, aleitamento materno, água, exercícios físicos e os perigos da medicaliza-
ção. A bioenergética também é utilizada em prol do emocional, trabalhando em conjunto com 
os profissionais de psicologia. Nas visitas domiciliares, são observadas as necessidades do 
paciente e família, é realizada orientação alimentar e higiene. De acordo com a necessidade, 
faz-se a articulação com a rede de parceiros e/ou referência para outros profissionais e 
serviços especializados, no intuito de minimizar a problemática do usuário. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: Trabalhar as questões que e 
envolvem alimentação e nutrição, são muito complexas, porém desafiadoras, especialmente 
quando a proposta é uma abordagem integral ao paciente, tratando o indivíduo dentro de uma 
visão holística, com a incorporação de novas técnicas e saberes em substituição a atenção 
puramente pragmática e simplista. A resposta tem sido muito positiva, com a participação e 
mobilização dos pacientes. A proposta é inovar a abordagem com uma educação/orientação 
nutricional de maior eficácia, envolvendo e motivando o indivíduo a querer e promover de fato 
mudança de comportamento, estilo e qualidade de vida.
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RESUMO: 
Nos últimos anos, constatou-se aumento do número de crianças atendidas nas Unidades 

de Saúde (US) de Curitiba com suspeita de intolerância ou alergia alimentar, como a alergia à 
proteína do leite de vaca (LV) e intolerância à lactose (IL). A partir do 2° semestre de 2007, 
houve a organização do serviço para melhor acompanhamento desses pacientes, incluindo o 
atendimento com nutricionista, pediatra especialista em gastroenterologia (PEG) e o forneci-
mento de fórmulas alimentares infantis (FAI), se necessário. 
Objetivos: Realizar avaliação clínica e nutricional, confirmando a hipótese diagnóstica. Propor-
cionar recuperação ou manutenção do estado nutricional através do monitoramento periódico. 
Estabelecer conduta nutricional conforme protocolo clínico. Administrar dispensação das FAI 
fornecidas. Realizar e acompanhar o teste de exposição oral (TEO) ao alérgeno. Estimular o 
aleitamento materno. Orientar dieta de exclusão materna e da criança. 
Metodologia: Por concurso público, foram contratados nutricionistas e um PEG. O fluxo de 
atendimento inicia-se com a avaliação médica na US, passando pela consulta nutricional e pelo 
PEG. O nutricionista realiza monitoramento, orientações dietéticas, solicitação à coordenação 
central de FAI, orientação e supervisão do TEO, conforme conduta do PEG. Foram analisadas 
crianças de 0 a 2 anos que passaram por todas as etapas do acompanhamento: avaliação 
médica, nutricional e especializada, e que realizaram TEO. 
Resultados: Foram analisadas 60 crianças (40 M e 20 F). A média da idade inicial foi de 8 

2.4.4      O Cuidado Nutricional 
de Crianças com Intolerância 
e Alergia Alimentar nas Unidades 
de Saúde de Curitiba
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meses, com tempo médio de acompanhamento de 6,6 meses. O diagnóstico foi em 76,7% 
alergia à proteína do LV e 11,7% IL. Constatou-se que o tempo médio de aleitamento mater-
no exclusivo foi de 1 mês e 29 dias, sendo que 18,3% não foram amamentados. Em 48,3% 
das crianças houve a introdução de FAI à base de LV ou o LV no 1º mês de vida. Os sintomas 
mais freqüentes foram cólica (51,7%) e vômitos (38,3%). A FAI utilizada no tratamento foi 
70% à base de soja e 18,3% hidrolisado protéico. O TEO foi em 5% dos casos em ambiente 
hospitalar, 25% supervisionados na US e 70% no domicílio, sendo realizados em 46,7% 
com FAI à base de LV e com LV em 36,7%. Inicialmente, 13,3% das crianças apresentavam 
baixo peso/idade, evoluindo para 5% durante o acompanhamento (p=0,11). Houve melhora 
significativa na média do z-escore peso/idade, passando de -0,54 para -0,04 (p=0,04). 
Lições Aprendidas: As estratégias implantadas na atenção básica à saúde em Curitiba agi-
lizam o atendimento, favorecem a confirmação precoce do diagnóstico, focalizando as ações 
de intervenção, possibilitam a padronização do protocolo clínico e o uso adequado das FAI 
fornecidas. Estas atividades proporcionaram práticas alimentares promotoras de saúde, sendo 
essencial para o cuidado nutricional, assim como a otimização dos recursos, refletindo em uma 
experiência bem-sucedida podendo ser reproduzida.
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RESUMO: 
O Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição (SSC/GHC) aprovou, em 

assembléia em abril de 2008, o seu Regimento Interno e Novo Organograma quando incluiu 
o Apoio Matricial formatando o serviço de nutrição. O SSC/GHC atende a uma população de 
125 mil habitantes através de 12 unidades de saúde. A portaria 154, de 24 de janeiro de 
2008, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), reforça a necessidade de 
formar profissionais com competências e habilidades para atuarem em matriciamento. Tam-
bém, em 2008, ocorreu a contratação de mais um nutricionista no serviço que contava com 
apenas um desde 2006. Essa seqüência de acontecimentos modificou o cenário, exigindo um 
planejamento criterioso do serviço de nutrição no SSC/GHC. 
Objetivos: Planejar e configurar o apoio matricial para SSC/GHC com dois nutricionistas; 
projetar a ampliação do quadro de nutricionista com vistas a atender com qualidade e de forma 
equânime às 12 unidades de saúde; programar o segundo ano dos residentes de Nutrição, 
incluindo estágio em matriciamento. 
Metodologia: Conhecimento do SSC em visitas às unidades de saúde; participação no cole-
giado de coordenação do serviço e no colegiado de preceptoria da residência integrada em 
saúde; Leitura e interpretação da Portaria 154, principalmente no que se refere às atribuições 
do nutricionista; Realização de estudo aprofundado e discussão dos conceitos e experiências 
em Apoio Matricial. 
Resultados: Construção do documento que traça um paralelo entre a portaria 154, apoio 

2.4.5      Planejamento do Apoio Matricial 
em Nutrição e Formação 
Profissional para o SUS, no Serviço 
de Saúde Comunitária 
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matricial e atribuições do nutricionista, baseadas na Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
e ratificadas pelo Conselho Federal de Nutrição, que projeta a ampliação do número de profis-
sionais, define e estabelece as atividades possíveis de serem realizadas por dois profissionais 
nas unidades e no serviço. Inclusão do estágio em matriciamento já em 2008 para as atuais 
residentes de segundo ano, atingindo, assim, o objetivo de capacitar e habilitar os recursos 
humanos para o NASF. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: O apoio matricial propõe a 
ampliação da clínica, o escopo das ações e resolutividade das ESF sendo, sem dúvida, um 
ganho na estratégia da saúde da família, porém, ainda pouco difundido, gera expectativas nas 
equipes, além do que poderá alcançar. Os profissionais das equipes expressam a necessidade 
de que o nutricionista faça parte da equipe atuando de forma integral e, de certa forma, es-
peram isso quando existe o profissional no serviço. Administrar a demanda e a frustração de 
ambas as partes requer muita clareza no que diz respeito aos limites e um plano estratégico 
bem delineado.
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RESUMO: 
A partir de 2006, moradores de Ribeirão Preto, cujo tratamento clínico-nutricional impli-

cava na utilização de dietas enterais ou fórmulas infantis especiais, passaram a requerer junto 
ao Ministério Público, o fornecimento gratuito. Em 2002, foi criado a Comissão de Análise 
de Solicitações Especiais (CASE), por meio de uma parceria estabelecida entre o Departa-
mento Regional de Saúde de Ribeirão Preto (DRS XIII), o Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto - USP (HCFMRP-USP), e a Secretaria Municipal de Saúde 
de Ribeirão Preto (SMS-RP), com o objetivo de auxiliar a Promotoria Pública Estadual de 
Ribeirão Preto na avaliação dos pedidos não-padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Essa comissão, composta inicialmente por médicos e farmacêuticos, foi ampliada a partir de 
2006, incluído nutricionistas e advogados (Portaria do DRS XIII de 22/09/2006), devido à 
crescente demanda de solicitações de dietas enterais e fórmulas infantis. Foi elaborado um 
projeto, objetivando padronizar e hierarquizar o atendimento de pacientes em uso de Terapia 
Nutricional Domiciliar, atendidos pelo SUS, e após a sua consolidação repassar a experiência 
para os outros Municípios da DRS XIII e Ministério da Saúde. O Projeto envolveu as seguintes 
fases: 1- levantamento da legislação existente. 2- padronização das especificações técnicas, 
para solicitação e aquisição das fórmulas. 3- elaboração de Fluxograma de Atendimento. 
4- elaboração de impressos para avaliação, acompanhamento e controle das fórmulas. 5- 
garantir o financiamento dessas dietas dentro do orçamento da Secretaria da Saúde e da 

2.4.6      Protocolo Inicial da Comissão 
de Análise de Solicitações 
Especiais para Dieta Enteral
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DRS XIII. 6- implantação de Ambulatório de Nutrição pela Secretaria Municipal da Saúde, 
para centralização dos atendimentos. Ao final de 2007, todas as fases propostas, exceto o 
ambulatório, haviam sido concretizadas, o que coincidiu com a ampliação da equipe. Até o 
final de 2007, foram avaliadas 66 solicitações de dietas enterais. Destes, 29 indivíduos eram 
do sexo feminino e 37 do sexo masculino, com idade média de 75,84 para as mulheres e 
68,42 para os homens. Os diagnósticos foram de: Acidente Vascular Cerebral (7 homens e 
11 mulheres); Demência e Alzheimer (3 homens e 8 mulheres); neoplasia (2 cada grupo); 
megaesôfago chagásico (3 pacientes) e outras. Foram avaliadas 14 solicitações de fórmulas 
infantis, sendo 3 pacientes do sexo feminino e 11 do sexo masculino. A principal causa da 
solicitação foi alergia ao leite de vaca (7); seguido por desnutrição (2). Conclui-se que a 
padronização dos tipos de dietas solicitadas possibilitou aquisição por registro de preço, o 
que agilizou o fornecimento das fórmulas e reduziu o custo, além de garantir o atendimento e 
segmento clínico-nutricional do paciente por uma equipe multidisciplinar. Para que as cidades 
possam implantar o Comitê e o Protocolo, é necessária existência de equipe multidisciplinar, 
com nutricionistas.
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RESUMO: 
Na perspectiva de que o gerenciamento de um serviço de nutrição envolve atribuições e 

competências específicas crescentemente complexas, que as tecnologias evoluem exponen-
cialmente e que a formação do nutricionista nem sempre acompanha essa complexidade; 
torna-se necessário o uso de ferramentas gerenciais que facilitem a busca de soluções aos 
problemas, para os quais pouco contribuem os procedimentos convencionais. A pesquisa-
ação, como referencial teórico, é útil para coordenar diferentes grupos de trabalho, através 
de métodos participativos, podendo melhorar os relacionamentos e condições de trabalho, a 
construção de conhecimentos e a produtividade. Nela, todos os atores têm algo a -dizer- e 
a -fazer-, desempenhando papel ativo e interativo na realidade dos fatos observados. Essa 
experiência se passa no serviço de nutrição do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro 
- sito à Cidade do Rio de Janeiro/RJ, que abrange: atenção aos leitos obstétricos (60) e de 
UTI-neonatal (10), banco de leite humano, ambulatório e serviço de alimentação terceirizado. 
Totaliza a equipe: 9 nutricionistas municipais e 45 profissionais diversos. 
Objetivo: Refletir sobre o uso da pesquisa-ação como ferramenta gerencial em um serviço de 
nutrição público (na perspectiva de reflexão). 
Metodologia: Essa experiência teve início em 2005 com a chegada do autor principal na 
chefia da referida unidade. O imediatismo dos problemas, associado à falta de experiência 
da chefia em maternidades, demandou esforço coletivo para suas resoluções. O uso da 
pesquisa-ação, inicialmente, foi limitado pela polarização da equipe e pela falta de experiência 

2.5.1    A Pesquisa - Ação no Serviço 
de Nutrição: Aplicação e Reflexão 
Sobre seu Uso Gerencial
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de seu uso pelo autor. No decorrer do ano seguinte, foi possível sistematizar sua aplicação, ao 
se incorporar: reuniões sistemáticas e realização de -pequenas reuniões de rotina- (inclusive 
em situações -ad hoc-), para identificação de problemas e propostas de soluções de forma 
coletiva e descentralizada (da figura do -chefe-), com o compartilhamento, criação e difusão 
de conhecimentos técnico-científicos. Com o tempo foi possível ampliar esse tipo de atuação 
com os demais setores da maternidade. 
Os Principais Resultados Alcançados com essa Metodologia foram: Recomposição do 
trabalho e criação de grupos não fechados, dispondo de certa autonomia, para atuarem em: 
estágio, banco de leite humano, elaboração e criação de cardápios, escala, dentre outros; 
Aprofundamento dos conhecimentos técnicos (coletivizados); Elaboração de manuais técni-
cos, cardápios, sistematização de rotinas de serviço, realização de atividades extra-muro, e 
até melhoramento dos impressos utilizados nas rotinas. Enfim, para a operacionalização dessa 
metodologia é necessária a participação de todos, sendo limitada sua aplicação em situações 
polarizadas (individuais ou de grupos). Além disso, a figura do -chefe- tradicional fica diluída, 
devendo ser substituída pela figura do facilitador. Sua aplicabilidade é universal, podendo ser 
utilizada em todos os níveis de gestão.
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RESUMO: 
A organização da representação popular em conselhos de saúde vem avançando desde 

sua garantia na Constituição Federal de 1988, fazendo deste um espaço para fiscalização de 
ações e criação de soluções para os problemas encontrados nas diferentes realidades viven-
ciadas nos serviços públicos de saúde no país. No último ano, vem-se assistindo na cidade 
de João Pessoa (PB) a processos de formação de conselhos locais de saúde (CLS), mediante 
anseios da população e da gestão, visando criar espaços de diálogo entre tais, para o enfren-
tamento dos problemas cotidianos. O Projeto de Extensão -Práticas Integrais de Nutrição na 
Atenção Básica em Saúde - PINAB-, do Departamento de Nutrição/UFPB, vem participando 
deste processo na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Saúde desde dezembro de 2007, 
através do grupo operativo Mobilização Popular. Nesta prática, as seis estudantes e o nutri-
cionista envolvidos buscam apoiar a construção do CLS atuando por meio de visitas domi-
ciliares e atividades educativas. Nas visitas, foi possível conhecer mais de perto as lideranças 
comunitárias, compreender suas formas de organização política, escutar suas experiências nos 
movimentos sociais locais e perceber suas expectativas e interesses em relação à formação do 
Conselho. As atividades educativas compuseram momentos estratégicos para se trabalhar, de 
maneira pedagógica, os diferentes saberes e interesses de trabalhadores, gestão e usuários 
frente ao Conselho, antes mesmo que fosse instalado. Assim, foram proporcionados encon-
tros com o intuito de explanar o conceito, objetivo e importância deste espaço, possibilitando 
discussões nas quais foi marcante a troca dos saberes entre os agentes participantes deste 
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processo. Durante estas ações, a comunidade deixou clara a urgência com a qual reivindicava 
a formação de tal órgão, visto existir uma significativa demanda para melhoria nos serviços 
prestados pela Unidade de Saúde. A população requeria a formação de um canal formal de 
reclamações, enquanto trabalhadores/gestão se interessavam em continuar esclarecendo a 
proposta do CLS para uma maior parte de usuários. Foi desafiador convidar interesses e 
saberes tão diversos para a construção de um mesmo objetivo. Diante disso, acreditando 
que espaços educativos se fazem necessários para se insistir numa relação dialogada, onde 
seja possível esclarecer as dúvidas no que diz respeito, principalmente, às funções destina-
das aos conselheiros e a importância da legitimação do conselho, se encaminhou na USF 
a proposta de serem realizadas oficinas quinzenais de formação em controle social, para 
gestão/trabalhadores/usuários. Com esta experiência, o PINAB pôde contribuir com o 
fortalecimento da gestão participativa na USF ao apoiar os espaços de formação e infor-
mação a respeito do CLS, investindo esforços para que sua formação seja verdadeiramente 
democrática e consciente.
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RESUMO: 
O Programa Bolsa Família-PBF, é um programa de transferência direta de renda com 

condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, visando 
assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e 
nutricional e contribuindo para a erradicação da extrema pobreza. Para tanto, o programa 
busca incentivar investimentos na alimentação e nutrição de crianças menores de sete anos de 
idade, adolescentes, gestantes e nutrizes de família de baixa renda e, portanto, em maior risco 
nutricional mediante transferência monetária condicionada a uma agenda de compromissos 
que deve ser cumprida pelas famílias (Brasil, 2005). 
Objetivo Geral: O presente estudo busca identificar o Impacto do Programa Bolsa Família 
em relação ao Estado Nutricional, Peso e Altura das crianças de 0 a 6 anos, avaliadas na 
Unidade Básica de Saúde da Família Ronaldo Aragão, do bairro Nacional no Município de 
Porto Velho-RO. 
Materiais e Métodos: Natureza do Estudo: Estudo descritivo, comparativo e retrospectivo; 
Sujeitos, instrumentos e técnicas de coleta de dados: Crianças de 0 a 6 anos, inscritas no 
Programa Bolsa Família; Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN/MS. Critérios 
de seleção: Crianças que tenham realizado três avaliações nutricionais, no período de julho de 
2006 a dezembro de 2007. 
Resultados: Com as distribuições percentuais do estado nutricional, relacionado ao peso das 
crianças, observou-se que no início do estudo, 2,5% das crianças estavam com muito baixo 
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peso e, ao término do estudo, representou uma significativa evolução nutricional. Porém, 5% 
das crianças iniciaram com baixo peso e, no final do estudo, ocorreu um aumento percentual 
para 10%. A maior prevalência foi de eutrofia, com representatividade de 65% para 67,5%. 
Em segundo lugar, 22,5% das crianças iniciaram com risco nutricional e finalizaram com 
17,5%. Em relação ao risco de sobrepeso, houve uma permanência do percentual de 5% no 
início e término do estudo. A distribuição percentual do estado nutricional relacionado à altura 
das crianças, no início e término do estudo, apresentou uma involução do estado nutricional 
para o crescimento linear, onde 47,5% iniciaram eutróficas e, posteriormente, essa taxa foi 
reduzida para 27,5%. Com relação à baixa estatura e risco de baixa estatura, houve um 
aumento de 5% para 10%. O percentil maior ou igual a P97 representou apenas 2,5% das 
crianças no início da pesquisa. Com relação às crianças que não tiveram sua altura aferida, 
correspondeu a 52,5%, percentual este considerado elevado, deu-se pelo fato da implemen-
tação do sistema de informação, no qual este índice altura passou a ser exigido durante o 
período do estudo. 
Conclusões: Estes resultados evidenciam a prevalência de desnutrição crônica no déficit de 
crescimento, como fruto da exposição repetida e continuada às condições adversas de vida, 
saúde e alimentação. Salientamos a importância da aferição do índice antropométrico (A/I), 
pois o mesmo expressa o crescimento linear de crianças e corresponde ao dado que melhor 
representa o efeito cumulativo de situações adversas sobre o crescimento da criança. Este ín-
dice antropométrico é considerado como o índice mais sensível para aferir a qualidade de vida 
da população infantil, pois reflete a acumulação dos problemas socioeconômicos, sanitários 
e nutricionais da qual a criança é exposta. Consideramos a necessidade da utilização deste 
método como rotina nas Unidades de Saúde Pública, pois é um procedimento acessível e 
não oneroso para os serviços públicos e que permite um diagnóstico nutricional da população 
usuária da rede pública.
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RESUMO: 
A obesidade é agravo em ascensão na população adulta em diversos estratos sociais, 

aumentando o risco de morbimortalidade de doenças crônicas e cardiovasculares (DCV). 
Ações integradas de saúde e nutrição visando a prevenção e controle desses agravos na 
atenção básica de saúde (ABS) são mais efetivas e sustentáveis. 
Objetivo: descrever metodologia e implantação de protocolo integrado da vigilância nutricional 
(VN), DCV e de promoção de saúde em adultos e idosos na ABS. 
Metodologia: projeto de intervenção realizado em centro de atenção básica de saúde do 
município do Rio de Janeiro ( 2007/2008) com 8 equipes de saúde da família (ESF, n= 
50 profissionais) e equipe matricial (nutricionistas, médicos, enfermeiros etc). Com base nas 
evidências propostas pelo MS/Cadernos de Atenção Básica-2006-2008, elaborou-se pro-
tocolo para VN de todos os indivíduos maiores de 20 anos atendidos pelas ESF (consultas, 
visitas domiciliares ou chamadas na área). Estabeleceu-se fluxo, instrumentos, periodicidade 
de avaliação e padronização de condutas para os casos identificados com baixo, moderado 
ou alto risco para DCV. 
Resultados: Para a avaliação nutricional, adotou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e a 
circunferência da cintura, sendo atribuição de todos os profissionais envolvidos com a atenção, 
em protocolo integrado à avaliação do risco de DCV (Escore de Framingham). Estabeleceu-se 
como prioridade de manejo para a ESF e matricial, os casos de sobrepeso (IMC > 25 asso-
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ciado a comorbidades), obesidade (IMC>30), obesidade central (circunferência da cintura) e 
o risco DCV moderado ou alto. Para cálculo do RVC, todos os indivíduos devem ser avaliados 
uma vez ao ano quanto aos hábitos e estilo de vida (alimentação, atividade física, tabagismo, 
uso de álcool, antecedentes mórbidos e familiares), recebem orientação para prevenção de 
DCV e têm manejo clínico dos agravos adequado aos protocolos. As etapas para a implan-
tação da avaliação integrada foram: 1) Levantamento dos protocolos pertinentes; 2) Oficina 
de discussão dos mesmos a partir de casos clínicos; 3) Pactuação e organização do processo 
de trabalho; 4) Elaboração de instrumentos (fichas de triagem para ACS, de registro do estilo 
de vida e avaliação do Risco DCV para profissional de nível superior); 5) Aquisição de instru-
mentos (fitas métricas, disco IMC); 6) Adaptação/disponibilização de Escore de Framingham 
(cartão para cálculo manual e programa computacional para cálculo do IMC, do risco DCV 
e de Síndrome Metabólica); 7) Capacitação específica e setorial (antropometria, protocolos). 
Lições Aprendidas: a integração do processo de trabalho das ESF com equipe matricial 
mostrou-se factível, sustentável, qualificou a atenção e pode ser aplicada em outras realidades 
na ABS. Identificou-se a necessidade de educação permanente centradas nas estratégias de 
promoção de saúde, prevenção e manejo clínico dos agravos de saúde e nutrição.
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RESUMO: 
Background: Food supplementation programs using iron drops have shown mostly 

unsatisfactory results in an attempt to control and prevent anemia amongst infants and children 
in Brazil. -Sprinkles- is an innovative multi-micronutrient home fortification strategy to control 
iron deficiency and anemia in at-risk populations. 
Objective: To compare the efficacy of daily versus twice weekly use of Sprinkles in improving 
iron status among young children. 
Methods: From August to December 2005, in Diamantina, Minas Gerais, Brazil, families of 
6-24 month children with hemoglobin (Hb) levels between 8-11 g/dL were randomly assigned 
to receive either daily (7D; 12.5 mg Fe), twice weekly (2D; 30mg Fe) 1 g sachets containing 
ferrous fumarate. A non-anemic control group (NI) did not receive supplement. To blind the 2D 
group, subjects received 5 sachets containing a non-iron supplement of equal appearance and 
taste. Parents of children in the 7D and 2D groups were instructed by health agents on how 
to administer supplement in a single meal. To ensure compliance, parents were told to mix the 
supplement with 1-2 tablespoons of the child-s food. Blinding of the two groups was done by 
a non-research affiliated nutritionist. Neither the researchers nor parents knew about group as-
signment. All children were de-wormed prior to inclusion. Hemoglobin (Hb), serum ferritin (SF) 
and C-reactive protein (CRP) were measured at baseline and at 5 mo. Individual consent by 
parents was obtained prior to inclusion. Children with a CRP level > 10 mg/L were excluded 
at baseline and at 5 mo. 
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Results: Of 280 children, 257 (139 girls) completed the trial. A sensory study showed 
that foods fortified with sprinkles did not affect taste, smell or appearance. Adhesion to 
Sprinkles was reported at 90% and 86% in the 7D and 2D groups, respectively. Mean 
age was 14.9 +- 20.8 months. No reports of adverse effects (diarrhea, constipation or 
vomiting) among children were reported. Baseline iron deficiency (SF>12 μg/L) in the 7D (n 
= 90), 2D (n = 79) and NI (n = 88) groups was 58.9%, 55.7% and 23.9%, respectively. 
Mean Hb and SF, at baseline, were respectively, 9.9 +- 0.8 g/dL and 14.5 +- 11.7 μg/L; 
9.8 +- 0.1 g/dL and 12.6 +- 0.9 μg/L; and 12.2 +- 0.8 g/dL and 21.6 +- 14.3 μg/L 
for the 7D, 2D and NI groups. At 5 months, mean Hb and SF had increased in the 7D and 2D 
groups to 11.3 +- 1.1 g/dl and 23.2 +- 9.5 μg/L; 10.9 +- 0.2 g/dL and 16.9 +- 0.8 
μg/L, respectively (p>0.01 both variables). Hemoglobin concentrations were not different be-
tween the 7D and 2D groups at 5 months [mean (95% CI) difference: 0.32 g/dl (0.1, 0.7)]. 
There was no significant increase on Hb and SF status in the NI group. 
Conclusion: Both daily and twice weekly forms of home fortification of complementary foods 
with Sprinkles are effective for reducing the prevalence of iron deficiency in such populations. 
Further studies are necessary to evaluate effectiveness for up-scale trials at a regional, state 
or federal level.
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RESUMO: 
A atenção ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser realizada de forma 

integral, sendo que devem ser garantidos os recursos relativos ao tratamento das diversas en-
fermidades, incluindo a alimentação especial. Diante do exposto, é necessário o fornecimento 
de fórmulas nutricionais especiais em casos específicos. 
Objetivos: Garantir o bom estado nutricional dos usuários do SUS com necessidades nutri-
cionais específicas; Reduzir as ações judiciais contra a Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 
(SMS) para fornecimento de fórmulas nutricionais especiais; Humanizar a atenção ao paciente 
com dificuldades de alimentação via oral. 
Metodologia: As fórmulas nutricionais são prescritas durante as consultas realizadas nas 
Unidades Básicas de Saúde e internações em Unidades Hospitalares. Para recebimento da 
fórmula nutricional, o paciente deve, obrigatoriamente, ser acompanhado por nutricionista do 
SUS, sendo que, somente após a consulta, é fornecido o produto. Os pacientes acamados são 
acompanhados pela nutricionista através de visitas domiciliares realizadas juntamente com as 
equipes da Estratégia Saúde da Família. São atendidos os usuários do SUS em todos os ciclos 
de vida. Todas as fórmulas são adquiridas através de processo licitatório, sendo que a SMS 
disponibiliza 35 tipos de fórmulas, incluindo leite isento de lactose, fórmula à base de soja, 
suplementos nutricionais hipercalóricos e hiperprotéicos, fórmula de aminoácidos, hidrolizado 
protéico, dietas nutricionalmente completa, entre outras. Para padronização do fornecimento 
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das fórmulas, foram criados dois protocolos, com a participação de uma equipe composta por 
nutricionistas, médico pediatra e gastroenterologista, sendo um de Leites Especiais e outro de 
Fórmulas Enterais e Suplementos Alimentares. 
Resultados Alcançados: Através do Programa de Fórmulas Nutricionais, foi possível garantir 
o tratamento de usuários do SUS com distúrbios nutricionais específicos, como crianças in-
tolerantes à lactose ou que tenham alergia à proteína do leite de vaca ou de soja, pacientes 
oncológicos, desnutridos, alimentados por sonda ou ostomia, entre outros. Desde a implan-
tação do Programa de Fórmulas Nutricionais não houve mais ações judiciais para fornecimento 
de leites modificados, suplementos alimentares, fórmulas de aminoácidos e nutrição enteral. 
Lições Aprendidas com a Experiência: O fornecimento de fórmulas nutricionais sem a 
necessidade de ação judicial promove a humanização no atendimento a este usuário do SUS, 
pois reduz o transtorno causado ao paciente em um momento tão crítico de sua vida. Sugere-
se o repasse de recursos financeiros do Ministério da Saúde para aquisição de fórmulas 
nutricionais e também a implantação desta experiência nas demais localidades do país.
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RESUMO: 
Este trabalho apresenta a educação alimentar e nutricional como ferramenta de capaci-

tação para promoção de práticas alimentares saudáveis, com vistas à melhor qualidade de vida 
e saúde da população. A partir dos anos 80, a educação nutricional identifica a incapacidade 
por parte dos educadores no desenvolvimento de práticas alimentares efetivas para modificar 
o perfil alimentar da população. A vertente predominante até este momento possuía uma visão 
estritamente biológica do processo saúde-doença e via o indivíduo como único responsável 
pelos problemas de saúde que o acomete. Percebeu-se então que os profissionais de saúde 
precisavam desenvolver uma atitude comunicativa, utilizando a comunicação como instrumento 
terapêutico, levando em consideração crenças e valores para que a solução dos problemas 
seja ensejada de forma conjunta. 
Objetivos: Desenvolver estratégias para o empoderamento do indivíduo; Capacitar os indi-
víduos para atuar como autores do cuidado à saúde; Promover melhoria da qualidade de vida 
e justiça social. 
Metodologia: As atividades foram desenvolvidas por alunos do estágio de Nutrição em Saúde 
Coletiva da Faculdade de Tecnologia e Ciências, em 2007, no D.S. de Itapuã, na comunidade 
de Vila Romana. As etapas foram: 1ª. fase exploratória - visita domiciliar com aplicação de 
formulário para identificação das características sociais, epidemiológicas e de saúde. 2ª. fase 
- a partir das condições observadas, foram elaboradas atividades de educação nutricional para 
serem desenvolvidas no próprio domicilio. 
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Resultados Alcançados: Foram acompanhadas 9 famílias e a partir do diagnóstico, imple-
mentadas atividades de educação nutricional. Embasados nos princípios de educação alimen-
tar, as atividades desenvolvidas possuíam um caráter educativo emancipador, não se limitando 
à simples oferta de informações. A família participou ativamente do processo educativo, fa-
zendo suas próprias escolhas, trazendo seus conhecimentos e valores, havendo assim maior 
beneficio para seu estado de saúde e da relação desta com seu modo de vida e trabalho. 
Lições Aprendidas com Experiência e Recomendações: A disponibilidade dos alunos em 
envolverem-se e interagirem na troca de conhecimentos e a possibilidade de tratamento do 
indivíduo como sujeito integrado à família, ao domicilio e à comunidade foram determinantes 
para o êxito dos trabalhos. Os alunos exercitaram ações imprescindíveis para resgatar a boa 
relação entre o profissional de saúde e as famílias, o que resultou em excelentes benefícios 
para ambos e para o processo. Conclui-se que a transformação da prática educativa, trazendo 
como sujeitos do processo educativo profissionais de saúde e usuários, é salutar e promove a 
reflexão quanto à necessidade de rever velhos paradigmas, priorizando técnicas atuais de edu-
cação, que dêem suporte aos indivíduos para aumentar sua capacidade de ação e decisão.
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RESUMO: 
O conhecimento correto e atualizado sobre a alimentação da criança é essencial para 

o bom estado nutricional e de saúde. Práticas adequadas de alimentação infantil são as 
que fornecem alimentos em quantidade e qualidade adequados para suprir os requerimentos 
nutricionais necessários ao pleno desenvolvimento e crescimento da criança, a iniciar pelo 
aleitamento materno exclusivo (AME). 
Objetivo: Através de estudo qualitativo exploratório, cujo objetivo da equipe de nutrição é 
em conhecer a percepção e as práticas do AME bem como a introdução de novos alimentos 
pelas gestantes e nutrizes do ESF de Portão/RS, com o intuito de promovê-lo e incentivá-lo, 
também como iniciar a alimentação complementar no período oportuno. Assim, contribuir com 
a melhora da qualidade de vida das crianças desta área. 
Metodologia: Os atores sociais escolhidos como sujeitos desta pesquisa foram 14 gestantes 
e 9 nutrizes com filhos de até 6 meses, sendo esta idade recomendada para AME, totalizando 
uma amostra de 23 participantes. O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semi-
estruturada, realizada durante as visitas domiciliares realizadas pela equipe de nutrição e ACS, 
respeitando-se a sua rotina de trabalho, no período de setembro a outubro de 2007. 
Resultados: Com média de 65%, ambos os grupos relataram receber algum tipo de orien-
tação sobre AME. Mas 100% da amostra reconhecem sua importância e relataram as vanta-
gens em relação à criança, e não para si própria. Percebe-se que é intenção de 49,9% das 
gestantes e 44,44% das nutrizes amamentar exclusivamente até o 6º mês como recomenda a 
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literatura. Nas gestantes com intenção de suspender o AME antes, 28,5% pretende em 
introduzir alimentação complementar no 4º mês e 21,34% ao 5º mês. Com as nutrizes, a 
intenção ou a prática modifica-se. Em 22,22% já introduziram ou pretendem introduzir outros 
alimentos nos filhos com 3 meses. Assim como em 11,11% e 22,22% aos 4 e 5 meses 
respectivamente. Lições: Apesar da totalidade não considerar que recebeu orientação, haja 
vista o trabalho da equipe, imprensa, campanhas, a amostra reconhece a importância do 
AME. Porém, verifica-se distorção enquanto gestante e nutriz sobre o período de introdução 
de novos alimentos. O que nos faz pensar sobre as falhas no trabalho desenvolvido e as 
dificuldades encontradas na prática diária da nutriz ao diminuir o tempo do AME. As ESFs, 
inclui-se o nutricionista, têm vital importância neste processo, já que se procura orientar e 
educar a gestante durante o pré-natal quanto aos seus benefícios para todos. Sugere-se 
modificar a atuação da equipe como prestadora de serviços. Através de VDs de toda a equipe, 
ir ao encontro das necessidades, para que haja maior envolvimento da família. Ela é o suporte 
da futura mãe. Também é necessário valorizá-la e compreendê-la. Assim, sua percepção é 
estender a rede de apoio em prol do AME.
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RESUMO: 
A UERJ, em 1993, visando oferecer assistência integral aos idosos, formar recursos hu-

manos na área de envelhecimento e desenvolver metodologias adequadas ao público idoso, 
cria a Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI). Como órgão responsável pela assistência 
à saúde, o Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI) integra o organograma da UnATI. Na mesma 
época, o Departamento de Nutrição Social, do Instituto de Nutrição, cria o projeto de extensão 
-Nutrição e Terceira Idade-. Em 1996, o NAI propõe o projeto de extensão -Promoção da 
Saúde no Envelhecimento-. Em 2005, os projetos celebram parceria no fortalecimento de 
ações conjuntas e articuladas de educação em saúde e propõe desenvolver ações educa-
tivas sobre alimentação, nutrição, envelhecimento e saúde; contribuir na formação de estu-
dantes e profissionais de saúde; desenvolver estudos no campo da promoção da saúde no 
envelhecimento e aprofundar formulação de estratégias metodológicas e de avaliação de 
ações educativas em saúde. As ações são orientadas pelo norte ético e político do diálogo, 
protagonismo, reflexão, problematização e emancipação, como proposto na Educação Popular 
em Saúde. Inserem-se no debate sobre promoção de saúde, envelhecimento ativo e bem-es-
tar da população idosa. São desenvolvidas em diferentes modalidades: Mural interativo - canal 
permanente de comunicação com os usuários; Grupo de sala de espera - realizado no espaço 
do NAI, com periodicidade quinzenal; Grupo Encontros com a Saúde (GES) - grupo fechado, 

2.7.3    Ações Educativas Coletivas em 
Alimentação e Nutrição no Núcleo 
de Atenção ao Idoso/UERJ:
Interface Universidade e SUS

81



de 14 encontros por semestre, abrangendo temas diversos sobre promoção da saúde no 
envelhecimento; Encontros sobre Promoção da Saúde - evento trimestral direcionado aos 
idosos provenientes do GES e ao público em geral, como estratégia de educação continuada; 
Grupo Roda da Saúde - grupo aberto, interdisciplinar, realizado semanalmente, com temas es-
colhidos pelos participantes; Produção de materiais educativos - suporte às demais atividades. 
A experiência oportuniza a abordagem de temas específicos de alimentação e nutrição, como: 
rotulagem de alimentos, gorduras, crenças alimentares, frutas, vegetais folhosos etc. Além 
destes, conteúdos relativos à área são trabalhados na perspectiva interdisciplinar em temas 
como: direitos do idoso, envelhecer bem, quedas. Têm sido utilizadas diferentes estratégias 
metodológicas adequadas ao público e coerentes aos pressupostos do projeto (dramatizações, 
discussões em grupo, degustação, demonstrações, jogos, oficinas culinárias). A qualificação 
de graduandos e profissionais de saúde é concretizada no exercício da interdisciplinaridade, 
do planejamento à avaliação. Compreende-se que a experiência vem contribuindo para a 
reorientação do modelo assistencial, à luz dos princípios e diretrizes do SUS, ao fomentar a 
participação do usuário no serviço, valorizar ações na ótica da promoção da saúde, humanizar 
as relações profissionais/usuários e avançar no trabalho em equipe interdisciplinar, como es-
tratégias valiosas para a integralidade da atenção.
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RESUMO: 
A saúde mental é um conjunto de ações de promoção, prevenção e tratamentos 

referentes ao melhoramento ou à manutenção ou à restauração da saúde mental de uma 
população. O Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I) do Município de Ibimirim-Pernambuco, 
é um serviço comunitário, que tem como papel cuidar de pessoas que sofrem com transtornos 
mentais, em especial os transtornos severos e persistentes, no seu território de abrangência. 
Observando elevadas prevalências de usuários com Transtornos Nutricionais, e um número 
elevado de encaminhamento de usuários do CAPS para acompanhamento nutricional, a 
equipe do CAPS I propôs construir uma oficina terapêutica realizada por um profissional da 
nutrição. Nessa perspectiva, a oficina justifica-se por abordar a problemática da saúde e da 
doença, promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudável e programação dos 
serviços de tratamento. Provocar um novo olhar no âmbito de saúde mental em relação aos 
transtornos nutricionais foi objetivo desta experiência, buscando formas e parceiros para sensi-
bilizar os profissionais da saúde da importância que a alimentação tem para a manutenção de 
uma boa saúde mental. A oficina desenvolveu, com duas turmas de 23 usuários em média e 
participação de profissionais do CAPS (psicólogo, assistente social, técnico, pedagogo), com 
dinâmicas, vídeos, elaboração de painéis, colagens, construção de hortas, pinturas e visitas 
a ONGs que desenvolvem em projetos agrícolas. Realizadas semanalmente, proporcionou 
discussão dos seguintes temas: as políticas de saúde mental existentes no município, o papel 
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da atenção básica na saúde, a rede de atenção em saúde mental, os distúrbios nutricionais e 
educação nutricional. O eixo educação nutricional foi um tema transversal. A carga horária de 
cada oficina foi de duas horas para cada turma, no período de 2007 a 2008. As sensações 
iniciais da importância da nutrição para saúde, expostas nas telas de pintura, e as sensações 
expostas nas últimas oficinas, tirveram como resultado imagens da importância do alimento 
para a saúde mental. A arte da pintura despertou o interesse e facilitou a interação dos grupos 
para as temáticas que foram abordadas. Vários desafios foram sinalizados, no sentido de tra-
balhar a educação nutricional como forma de minimizar os transtornos nutricionais num serviço 
de saúde mental, como exemplo a carência de profissionais capacitados para atuar neste 
serviço, as limitações da política de nutrição no município e a falta de ações de educação 
nutricional voltadas para a saúde mental. As oficinas possibilitaram reflexão sobre promoção 
da alimentação saudável no serviço de saúde mental e, para se produzir resultados na política 
de alimentação e nutrição, há a necessidade de articular ações para além do campo da 
assistência à saúde, considerando as implicações, dificuldades e potencialidades relativas em 
um fazer da educação alimentar na saúde mental.
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RESUMO: 
Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família e PACS em Alimentação 

Saudável e Atividade Física como estratégia de implementação da Política Nacional de Pro-
moção da Saúde. * Promover a consciência e o conhecimento geral acerca de influência da 
Alimentação Saudável e Atividade Física em saúde, assim como do potencial positivo das 
intervenções de prevenção; * Subsidiar os profissionais para o desenvolvimento de ações 
educativas em Alimentação Saudável e Atividade Física; * Orientar os profissionais de saúde 
quanto ao Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e Segurança Alimentar e Nu-
tricional; * Reavaliar as ações desenvolvidas nas Equipes de Saúde da Família e PACS em 
relação à nutrição, alimentação e atividade física, respeitando a realidade local e incentivando o 
consumo de alimentos regionais mais saudáveis. É necessário que se conheça o público-alvo 
para identificar seus conhecimentos, experiências, emoções, sentimentos e torná-los agentes 
ativos de sua própria aprendizagem. 
Metodologia: Esse processo pedagógico, na perspectiva de Paulo Freire, refere-se à edu-
cação compartilhada, pressupõe que os alunos e professores, ambos, detêm um saber e, na 
interação, estes diferentes saberes - de senso comum e científico - à medida que são par-
tilhados, transformam todos os atores envolvidos. Isto é, alunos e professores são, ao mesmo 
tempo, atores em processo de aprendizagem. Nesta concepção, as diversas técnicas utilizadas 
em dinâmica de grupo, através de oficinas e estudos de caso, são recursos adequados para 
emergi-lo dos conceitos, crenças, valores, verdades imediatas, experiências marcantes no 
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cotidiano que no processo de reflexão teórica, medida e problematizada pelos participantes e 
o professor, possibilitará ao grupo desconstruir o conhecimento sobre a temática em questão. 
Resultados Alcançados: A motivação dos participantes alcançou as expectativas esperadas, 
pois a concientização e a sensibilização dos mesmos para a realidade, em relação à nutrição, 
alimentação e atividade física da população de abrangência, possibilitaram o fortalecimento 
das Ações de Alimentação e Nutrição no Município. Deste modo, contribuindo com a Pro-
moção da Segurança Alimentar e Nutricional.
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RESUMO: 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma modalidade de atenção à saúde que visa à 

reorganização das práticas de trabalho e do modelo assistencial. A ESF atua na lógica da 
territorialidade, propondo intervenções e o cuidado à saúde a partir das necessidades locais. 
Um dos instrumentos utilizados para atingir estas propostas é a intersetorialidade, pois se com-
preende que esforços isolados do setor saúde não são suficientes para resolver as questões 
sociais. Por isso, propõem uma ação integrada dos diferentes setores e políticas. Investindo 
na descentralização das ações de promoção alimentar e nutricional e propondo o diálogo com 
as necessidades locais, a portaria interministerial nº 1.010 de 08 de maio de 2006 institui 
as diretrizes para a -Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas- visando favorecer o 
desenvolvimento de ações que promovam e garantam a adoção de práticas mais saudáveis 
no ambiente escolar, considerando a significação social e cultural da alimentação, promovendo 
atitudes de auto-cuidado e promoção de saúde. 
Objetivo: Relatar ações de educação nutricional desenvolvidas por nutricionistas da Estratégia 
Saúde da Família, em creches e escolas de ensino fundamental numa comunidade carente no 
Município do Rio de Janeiro. 
Metodologia: O trabalho foi iniciado com a realização de reuniões com as professoras, 
coordenadoras pedagógicas e diretoras das creches e escolas públicas para levantamento 
das principais dificuldades encontradas na aceitação da alimentação. Dentre as dificuldades 
apontadas, incluem-se a baixa aceitação de frutas, vegetais, hortaliças e leite. Após este 
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levantamento, foram desenvolvidas oficinas lúdicas de reconhecimento e apresentação dos 
grupos de frutas e vegetais às crianças da creche através da visualização de fotos e estímulo 
dos sentidos do tato e olfato, assim como pintura de desenhos das frutas e vegetais apresen-
tados. Na escola, foram realizadas oficinas culinárias, onde os alunos puderam manipular os 
alimentos e executar receitas propostas. 
Resultados: Os resultados observados, após a primeira oficina, tanto pela nutricionista quanto 
pelos profissionais de educação, incluem uma melhor aceitação dos vegetais e frutas propos-
tos no cardápio, além de relatos das mães sobre a melhora da aceitação também no ambiente 
familiar. Uma dificuldade encontrada durante a realização foi manter a atenção das crianças da 
creche durante todo o tempo proposto para a atividade, o que se entende ter relação com a 
faixa etária das crianças, que eram menores de três anos. 
Conclusão: Com esta experiência, compreende-se a necessidade de instituir e investir em 
práticas constantes de educação nutricional junto às crianças, visando à construção de hábitos 
alimentares saudáveis.
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RESUMO: 
O presente trabalho engloba a importância dos alimentos na vida das crianças, revelando, 

às mesmas, os nutrientes na sua forma mais íntegra, pois utiliza a prática de mostrar, apalpar, 
cheirar e degustar o alimento, promovendo, dessa forma, a descoberta natural de cheiros e 
sabores. As crianças em idade pré-escolar estão começando a conhecer o mundo. Neste 
sentido, tudo que for ensinado servirá como base para a formação dos seus hábitos alimen-
tares. Elas são alegres, autênticas e cheias de energia, adoram descobrir o novo. Por isso, é 
uma idade vantajosa para se fazer a educação nutricional. Neste sentido, o objetivo principal 
foi a realização de um trabalho parceiro entre saúde e educação, onde o instrumento utilizado 
foi a educação nutricional na escola, vinculados ao tratamento individualizado pela Rede SUS, 
visando um trabalho de prevenção e saúde. 
Os objetivos específicos foram: Avaliação nutricional antropométrica de todos os alu-
nos de creche e pré-escola do município de Porto do Mangue e, a partir dos resultados, 
a orientação do responsável pela criança, através de atendimento individual; Capacitação 
dos professores de creche e pré-escola para desenvolver a educação nutricional na escola; 
Desenvolvimento de uma -cartilhinha- de educação nutricional a qual está sendo utilizada 
como material didático em sala de aula; Trabalhar a educação nutricional, utilizando os cinco 
sentidos para aumentar a aceitabilidade dos alimentos e o desenvolvimento intelectual e motor 
das crianças; Promoção de oficinas de arte culinária para introduzir alimentos pouco acei-
tos pelas crianças, utilizando a estratégia de preparações saborosas e diversificadas para 
melhorar os hábitos alimentares das mesmas; Construção de fantoches em forma de fru-
tas, verduras e outros alimentos pelas professoras para serem utilizados de forma lúdica 
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em teatrinhos; Promoção de palestras e oficinas pela nutricionista para professores e pais 
de alunos visando uma integração maior do conteúdo mostrado em sala de aula, para que 
a educação nutricional estenda-se também para a família. Assim sendo, o trabalho desen-
volvido segue concordando com as necessidades de cada grupo ou aluno particular, visto 
que também estão sendo consideradas as patologias associadas ao baixo peso ou sobrepeso 
das crianças acompanhadas e, neste caso, o trabalho multidisciplinar, através dos profis-
sionais de saúde, contribui de forma significativa, haja vista que o SUS é um parceiro de 
grande porte para o projeto. Portanto, é válido afirmar que a educação nutricional, em parceria 
com a saúde, é de importância impar para promover uma melhor qualidade de vida para as 
crianças da pré-escola, suas famílias e professores, visto que o conhecimento adquirido 
abrange um leque de pessoas que, no mínimo, tornam-se multiplicadores de saberes, o que é 
muito gratificante, pois o conhecimento não deve ser guardado e sim compartilhado.

90



Autor: 
VANILLE VALÉRIO BARBOSA PESSOA
Co-Autores: 
KAMYLA FÉLIX DE OLIVEIRA
Instituição: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB.

RESUMO: 
Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (2007), a Saúde da Família é uma estraté-

gia prioritária de organização da Atenção Básica e orienta-se pelos princípios da universalidade, 
acessibilidade e coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, respon-
sabilização, humanização, eqüidade e da participação social, através do desenvolvimento de 
ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população e ampliar 
o controle social na defesa da qualidade de vida. O trabalho em grupo é uma realidade que 
deve ser inserida no cotidiano das equipes de Atenção Básica/Saúde da Família para o desen-
volvimento dessas ações. O presente trabalho relata a enriquecedora experiência da atuação 
do nutricionista e do enfermeiro da USF Intermares do município de Cabedelo-PB, em um 
grupo de educação em saúde. O propósito dos coordenadores é de viabilizar a promoção e 
prevenção da saúde para a obtenção de melhor qualidade de vida da comunidade. Inicial-
mente esse grupo foi direcionado para os hipertensos e diabéticos. Porém, devido o interesse 
de outros usuários, foi estendido para toda a população que desejasse conversar sobre saúde. 
As reuniões ocorrem mensalmente na unidade, com duração de 3 horas, contendo em mé-
dia 40 usuários, em espaço físico satisfatório reservado para atividades físicas, palestras e 
dinâmicas. No grupo, é utilizada uma metodologia problematizadora que parte da realidade das 
pessoas envolvidas - metodologia proposta por Paulo Freire, entendida mais como uma teoria 
do conhecimento do que de uma metodologia de ensino. Nesse processo, surgem temas que 
geram a discussão, extraídos da prática desses usuários. Os profissionais responsáveis pelo 
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grupo -Hiper Saúde- são o nutricionista e o enfermeiro desta unidade que abordam temáticas 
como: promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, prevenção e controle dos 
distúrbios nutricionais e das doenças associadas à nutrição, à utilização de práticas integrativas 
como uso das plantas medicinais, medidas de controle das doenças crônicas degenerativas, 
dentre outros. O importante não é só transmitir conteúdos específicos, mas, despertar uma 
nova forma de relação com a experiência vivida. A troca de informações com os usuários, o 
aumento dos vínculos e o despertar da comunidade para medidas educativas são estimulantes 
e compensatórios os para os responsáveis. As ações de nutrição e de enfermagem, juntas, 
têm rendido bons frutos junto a esta comunidade. Os participantes do grupo têm influenciado 
positivamente amigos e vizinhos e tem sido construído um novo conceito de saúde, pautado 
não na ausência de doença, mas na integração e equilíbrio entre os fatores físicos, psíquicos 
e sociais. Faz-se necessário por sua vez uma maior reflexão das equipes de saúde de Atenção 
Básica/Saúde da Família sobre o trabalho em grupo, para utilizá-lo de forma mais reflexiva e 
efetiva.
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RESUMO: 
A PAS é prioridade na agenda da saúde pública, sendo um componente das ações de 

garantia do direito humano à alimentação e da Segurança Alimentar e Nutricional. Nesta 
perspectiva, o Instituto de Nutrição Annes Dias (SMS-Rio), em parceria com o Instituto de 
Nutrição da UERJ, vem desenvolvendo o projeto Culinária, Saúde e Prazer, tendo como grupo 
de interesse profissionais das redes de saúde e de educação. Esse projeto foi estruturado em 
duas fases: a primeira (2003-2006) teve por objetivo delinear e experimentar uma metodolo-
gia educativa voltada para a PAS, com ênfase na culinária e no desenvolvimento de habilidades 
que ampliassem a autonomia e o senso crítico dos indivíduos. A segunda (2006-2008), objeto 
deste relato, idealizada com base na avaliação da fase anterior, teve por objetivo desenvolver e 
aplicar uma metodologia para formação de multiplicadores para PAS e foi realizada com novo 
grupo de professores, profissionais da estratégia da saúde da família e gestores das duas re-
des. Foi estruturada em três etapas: 1. atividades de aproximação conceitual com o tema PAS 
e vivências culinárias; 2. encontros mensais para aprofundamento dos temas demandados 
pelos participantes sobre alimentação, nutrição e saúde e a construção de um projeto de PAS 
para cada região da cidade; 3. implementação dos projetos regionais compartilhados entre a 
saúde e a educação. Cada subgrupo regional contou com pelo menos um facilitador, membro 
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da coordenação do projeto. Em todas as etapas foram priorizadas dinâmicas que propiciavam 
a construção coletiva e continuada do conhecimento. Participaram do projeto 70 profissionais 
de saúde e de educação de todas as regiões da cidade. Na etapa 2, foram realizados 13 
encontros de formação e, na etapa 3, 13 oficinas culinárias e 10 seminários regionais e foi 
criado um blog. Nas avaliações ao longo e no final do projeto, os participantes destacaram: 
ampliação do olhar sobre alimentação no cotidiano e PAS; o elemento surpresa das dinâmicas 
e vivências culinárias; o cuidado no preparo dos encontros de formação; a articulação entre 
teoria e prática; o entrosamento do grupo; e a necessidade de buscar parcerias e o desejo de 
continuar inseridos em um processo coletivo de formação e atuação. A integração e a mobili-
zação das redes de educação e de saúde em torno do projeto propiciaram o desabrochar de 
novas iniciativas locais e a criação de grupos de trabalho regionalizados com autonomia. A me-
todologia desenvolvida no projeto proporcionou o embasamento teórico, um espaço coletivo 
para planejamento de ações de PAS e a parceria intersetorial e interinstitucional, podendo ser 
aplicada em outras localidades. Como desdobramento deste processo, está sendo criada a 
Rede Carioca de PAS, a fim de ampliar a mobilização profissional e social em torno do tema 
e a formação de novos multiplicadores, incentivando o protagonismo no desenvolvimento de 
ações nas diversas regiões da cidade.
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RESUMO: 
Promover mudanças efetivas na alimentação depende de intervenções que acessem a 

complexidade do comportamento alimentar e que sejam difundidas em várias instâncias do 
cotidiano. O desenvolvimento de programas de educação nutricional depende da utilização 
de fundamentações teóricas, recursos pedagógicos e estratégias apropriadas para promover 
mudanças paulatinas. 
Objetivo: Descrever o conteúdo de um programa de educação nutricional com técnica de 
grupo operativo (PICHON RIVIÈRE,1998) aplicado a mulheres hipertensas do Núcleo de 
Saúde da Família III, em Ribeirão Preto-SP, cujo foco foi rever idealizações da alimentação e 
do corpo com referenciais do passado e reconstituir valores ajustados às condições de saúde. 
Métodos: O planejamento do programa abordou a seleção dos participantes, delineamento 
dos objetivos das sessões, conteúdo programático, funcionamento do grupo, métodos de 
motivação e sensibilização, estratégias e recursos para a condução dos grupos, pedagógicas, 
recursos didáticos e métodos de avaliação. O programa foi realizado em nove sessões de 1 
hora e meia, com pausa a cada 3 encontros ao longo de 3 meses. Foi realizado avaliação e 
monitoramento alimentar, nutricional, laboratorial e clínico. 
Resultados e Discussão: Foram selecionadas 26 participantes e cumpriram o programa 15 
mulheres com idade de 51 anos (dp=7) com Índice de Massa Corporal médio de 33,79 Kg/m² 
(dp=8,46) e pressão arterial sistólica e diastólica respectivamente de 128 x 83 mmHg. Foram 
abordados os seguintes temas: alimentação, saúde, lazer, corpo, autocuidado e hipertensão. 

2.7.10    Groen: Programa de Educação Nutricional 
com Técnica de Grupo Operativo para 
Rever Valores e Práticas Alimentares 
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na Cidade de Ribeirão Preto/SP
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Em cada sessão, eram revistos valores e práticas relativos aos temas e as atividades propostas 
visaram exercitar a reconstituição destes por meio de tarefas e dinâmicas de sensibilização e 
reflexão. A análise de resultados mensuráveis mostrou redução ponderal de 2 Kg (dp=3), 3cm 
(dp=4) na circunferência da cintura, 2cm (dp=4) na circunferência do quadril, na 9 mmHg 
(dp=12) e 6 mmHg (dp=10) na pressão arterial sistólica e diastólica respectivamente. O Groen 
apresentou eficácia na reconstituição sobretudo de valores, mas o desenvolvimento das sessões 
mostrou as dificuldades de se incorporar mudanças no cotidiano, nos aspectos relacionados aos 
prazeres, gostos e práticas alimentares ligadas ao lazer, aos cuidados com corpo e às doenças. 
No entanto, algumas mudanças nas práticas alimentares e de saúde ocorreram durante o pro-
grama, refletindo nas condições clínicas. 
Conclusão: Intervenções de educação nutricional devem buscar novas estratégias que am-
pliem a abordagem da alimentação para outras instâncias da vida. Todavia, deve ser imple-
mentadas a longo prazo para que os sujeitos tenham oportunidade de buscar caminhos de 
mudanças e serem apoiados nesse processo que irá determinar o sucesso na promoção de 
práticas alimentares e estilos de vida saudáveis.
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RESUMO: 
A Unidade Básica de Saúde Jardim Leopoldina (USJL) pertence ao Serviço de Saúde 

Comunitária (SSC) do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), localizado no município de Porto 
Alegre. A população deste território é de aproximadamente 20 mil habitantes. Em 2007, a 
unidade teve seu primeiro profissional de nutrição, sendo este um residente de saúde da 
família. O grupo de educação nutricional com crianças foi criado porque era grande o número 
de pais que procuravam o serviço e de encaminhamentos de outros profissionais da unidade. 
O grupo se constituiu através do encaminhamento dos profissionais da unidade ou demanda 
espontânea dos pais ou responsáveis. O objetivo do grupo foi conhecer os hábitos alimen-
tares dos participantes e realizar educação nutricional nas famílias. O grupo era dividido em 
dois módulos. No primeiro encontro, os participantes (pais e filhos) se apresentavam, falavam 
sobre suas expectativas e, através de uma dinâmica, se identificavam costumes alimentares 
das famílias. Após a conversa, as crianças seguiam com um nutricionista para a avaliação 
antropométrica e atividades lúdicas com enfoque alimentar e os pais permaneciam na sala 
com outro nutricionista e relatavam suas dificuldades no manejo da alimentação do filho. No 
final do encontro, era distribuído material educativo sobre alimentação e algumas tarefas para 
serem entregues pelas crianças no próximo encontro. No segundo encontro, conversava-se 
sobre como tinha sido a semana com todos os participantes, realizava-se novamente avaliação 
antropométrica e eram propostas atividades lúdicas com as crianças, enquanto os pais per-
maneciam na sala para avaliar possíveis modificações, discutir e esclarecer dúvidas sobre a ali-

2.7.11    Grupo de Educação Nutricional 
com Crianças de 5 - 10 Anos
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mentação dos seus filhos e da família. Se identificada alguma situação de risco, era agendada 
uma consulta individual e avaliada a necessidade de acompanhamento com o nutricionista 
ou outro profissional da unidade. Observou-se que a maior demanda era a dificuldade de dar 
limites e de ser modelo para os seus filhos. A maioria dos pais no grupo estava preocupada 
com o ganho de peso de suas crianças, mas também apresentavam excesso de peso e 
hábitos alimentares não-saudáveis. A área para o lazer é limitada e insegura para as crianças, 
o que propicia o isolamento das crianças nas suas casas, ingerindo alimentos de alto valor 
calórico e realizando pouca ou nenhuma atividade. Mesmo as crianças que ainda não tinham 
autonomia, tinham acesso a guloseimas e refrigerantes. Na atenção primária, é essencial a 
realização de atividades em família e em grupo para oportunizar a troca de experiências e 
permitir uma avaliação mais subjetiva e ampla das dificuldades no ambiente doméstico e na 
comunidade. É importante atender e acolher a ansiedade dos pais, desenvolver um trabalho 
de educação em saúde nas escolas, promover espaço para aumentar as atividades de lazer e 
atuar em equipe na promoção de hábitos saudáveis na comunidade.
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RESUMO: 
A promoção de hábitos alimentares saudáveis, o monitoramento e o acompanhamento 

do estado nutricional da população são ações de fundamental importância para o trabalho 
cotidiano da atenção básica, mormente em presença do fenômeno de transição nutricional por 
que passa o país, com o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade na população, 
antes desnutrida, definindo nova modalidade de subalimentação. A utilização de estratégias 
pedagógicas próprias da Educação Nutricional, mesmo em situações em que o profissional de 
nutrição não é parte da equipe mínima, como acontece na atenção básica, assume o impor-
tante papel de proporcionar aos usuários a possibilidade de se transformar hábitos alimentares 
e promover melhoras na nutrição e na qualidade de vida. 
Objetivos: Afirmar a importância da Nutrição na Atenção Básica à Saúde, inserindo crianças numa 
atividade lúdica de educação nutricional, visando a criação de vínculos afetivos e inter
câmbios culturais. Possibilitar mudanças de hábitos alimentares, estimulando a saúde das 
crianças e de suas famílias. 
Metodologia: Reuniu-se 20 crianças, entre 5 e 12 anos, na Unidade Integrada de Saúde 
da Família do Bairro São José, João Pessoa (PB). Na apresentação, trabalharam-se aspectos 
da identidade (nome, idade e paladar em relação às frutas). Depois, executou-se a dinâmica 
Charada das Frutas, que consiste em apresentar numa linguagem fácil as características físicas 
e as propriedades nutricionais das frutas da região. Em seguida, as frutas são passadas de 
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mão em mão para que cada criança, utilizando a visão, o tato e o olfato, as identifique. Na 
seqüência, discute-se o exercício em uma roda de conversa com o intuito de revisar e fixar os 
conteúdos abordados, checando preferências e o acesso àqueles alimentos. 
Resultados Alcançados: As crianças responderam bem à dinâmica e interagiram com entu-
siasmo. Pôde-se conhecer a individualidade dos participantes, constatando os paladares em 
relação às frutas. A Charada das Frutas possibilitou às crianças melhorarem o conhecimento 
sobre o valor nutricional das frutas utilizadas, suas propriedades terapêuticas, além de testar 
a memória de suas funções sensoriais. A roda de conversas, que sucedeu a dinâmica, serviu 
para a expressão, troca e aprofundamento dos conhecimentos prévios. O exercício contribuiu 
para o desenvolvimento da afetividade dos participantes, demonstrando que a carência ex-
trapolava o nutricional e invadia o afetivo. A presença de mães foi significativa, acrescentando 
e valorizando a atividade e estendendo o fluxo de informações da vivência com os alimentos 
às famílias. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: A Nutrição ganhou visibilidade 
na UBSF, abrindo espaço para a promoção de práticas alimentares saudáveis que aumentem 
a resolutividade dos problemas enfrentados pela Atenção Básica. Os extensionistas, mesmo 
possuidores de conhecimento científico, aprenderam com os saberes das crianças, o que 
contribuiu para sua formação profissional.
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RESUMO: 
A educação em saúde é uma estratégia para promoção de práticas alimentares saudáveis 

e a atenção básica um espaço potencial para o seu desenvolvimento. 
Objetivo: desenvolver metodologias educativas voltadas à promoção da alimentação saudável 
e analisar as potencialidades e limites de sua operacionalização na atenção básica de saúde 
de Niterói. 
Método: entrevistas para o mapeamento e análise de práticas educativas em saúde e nutrição 
já desenvolvidas na atenção básica. Oficinas e grupos focais para reflexão, troca e apreen-
são das concepções dos profissionais sobre promoção da alimentação saudável, segurança 
alimentar e nutricional (SAN) e educação e saúde. Desenho, aplicação e avaliação de uma 
proposta-piloto de prática educativa. 
Resultados: O mapeamento das atividades educativas com gestores e profissionais em 90% 
(n=19) das Unidades indicou que todas realizavam atividades em grupo (cerca de 80% com 
participação de nutricionista): sendo 50% dirigidos aos portadores de doenças crônicas; 15% 
às crianças; 15% à saúde da mulher; 8,5% à terceira idade e 8,5% à alimentação saudável. 
Como fatores intervenientes, destacaram-se: falta de espaço, tempo dos profissionais e o 
apoio dos gestores. As técnicas pedagógicas utilizadas eram: conversas informais, exposição 
oral, vídeos, jogos, culinária e passeios. Para conhecer as concepções dos profissionais e 
planejar atividades educativas, realizaram-se 6 oficinas com o uso de diversas técnicas. So-

2.7.13    Metodologia Educativa em Saúde 
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bre SAN, identificou-se uma visão ampliada, incluindo fatores socioeconômicos e culturais 
e referentes à produção, comercialização e consumo de alimentos, embora os profissionais 
não se vejam atuando cotidianamente neste campo. As concepções de educação/promoção 
indicaram distinções entre: educação e persuasão; escuta e convencimento; motivação e 
imposição; negociação e prescrição e o grupo reconheceu a necessidade de superar a for-
mação tradicional. Foram realizadas vivências culinárias, possibilitando ampliar o olhar sobre as 
práticas alimentares. Um dos produtos foi a implementação de cozinha experimental na rede 
municipal. 
Lições Aprendidas e Recomendações: A promoção de alimentação saudável com a utiliza-
ção de dinâmicas de grupo e vivências culinárias, com foco na saúde e não na doença, pode 
ser desenvolvida em outras realidades visando a melhoria da qualidade de vida e prevenção de 
doenças crônicas não-transmissíveis. Em relação à SAN, a abordagem da alimentação como 
direito humano ainda é distante no discurso cotidiano dos profissionais, necessitando maior 
reflexão sobre a aplicabilidade do tema. Inovações metodológicas, com ampliação das práticas 
desenvolvidas no SUS, assim como o planejamento conjunto, entre nutricionistas e destas com 
as equipes das Unidades de Saúde é um caminho fértil para a promoção da saúde.
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RESUMO: 
Os hábitos e práticas alimentares são determinados socioculturalmente e assumem 

diferentes significados para os indivíduos e entre o núcleo familiar. Dessa forma, o comporta-
mento alimentar deve ser encarado interdisciplinarmente nas suas dimensões socioculturais e 
psicológicas, prestando-se atenção à maneira como os indivíduos escolhem e relacionam-se 
com os alimentos e aos fatores que podem influenciar o ganho de peso. Com o objetivo de 
possibilitar o apoderamento individual e coletivo de informações sobre saúde e alimentação e 
promover a autonomia no processo de escolhas saudáveis, foi criado o grupo -Emagrecendo 
com Saúde-. O mesmo foi planejado e estruturado de forma interdisciplinar por profissionais 
das áreas de farmácia, nutrição e psicologia, residentes do Programa de Residência Integrada 
em Saúde da Família, da Universidade Federal de Santa Catarina, em uma unidade básica de 
saúde do município. Adotou-se como base a compreensão de que a relação dos indivíduos 
com o alimento e o processo de emagrecimento abrange questões que podem ser compreen-
didas e trabalhadas de maneira integral, somando-se os saberes interdisciplinares destas três 
profissões. O grupo também foi planejado como um espaço para: promover o controle social 
em alimentação e saúde (acesso, aquisição, preço, produção); resgatar a simbologia do ali-
mento; discutir sobre o uso racional de medicamentos; estimular a reflexão individual e coletiva 
no sentido de reconhecer o significado e a função da alimentação nos diferentes momentos 
do ciclo de vida, considerando-se o indivíduo dentro do contexto familiar, social e cultural. O 
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grupo ocorreu de forma quinzenal, com 15 usuárias no Centro de Saúde. Foram utilizadas 
enquanto base metodológica a prática libertária e a pedagogia problematizadora baseada em 
Paulo Freire. Os temas abordados foram construídos em conjunto com os participantes do 
grupo, assim como todos os objetivos que os integrantes gostariam de alcançar individual e 
coletivamente. Cada encontro, foram trabalhadas as temáticas de forma lúdica, através de 
dinâmicas de grupo, que incluíam os conhecimentos de cada indivíduo, a troca de experiência 
entre elas e a deliberação de um compromisso a ser alcançado. Conclui-se que o trabalho 
interdisciplinar ampliou e enriqueceu as discussões a cerca do emagrecimento e da promoção 
à saúde no grupo. Percebe-se que a integralidade torna-se cada vez mais próxima da atenção 
em saúde quando se promove o autocuidado, o controle social, sai e o empoderamento dos 
indivíduos, através dos saberes interdisciplinares que envolvem a alimentação.
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RESUMO: 
O Brasil, assim como a maior parte dos países em desenvolvimento, tem se deparado 

com um alto crescimento da população idosa (ALVES; RODRIGUES, 2005). O que pode ser 
observado na população abrangida pela Unidade Básica de Saúde Jardim Leopoldina (UBS-
JL) - Porto Alegre/RS, de onde o presente relato de experiência tem origem. Nesta unidade, 
8% (1.124) da população total têm 60 anos ou mais. Junto aos altos índices de crescimento 
da população idosa, cresce a incidência de doenças crônicas, podendo ser estimado, segundo 
Kannel & Wilson (1997), que esta incidência dobre a cada decênio de vida. Estudos, como 
o de Siviero et al (2002), confirmam que o desenvolvimento de doenças crônicas pode ser 
prevenido através de mudanças de hábitos alimentares e estilo de vida. Como estratégia de 
autonomia e qualidade de vida para esta população, foi criado o projeto de Oficinas Culinárias 
Saudáveis vinculadas ao Grupo Convivência. A idéia surgiu através da observação das co-
ordenadoras do grupo do alto consumo de alimentos gordurosos e de baixo valor nutricional 
dos participantes. Entendendo a importância da alimentação adequada e saudável como uma 
forma de promover saúde e prevenir doenças, a Nutricionista Residente foi convidada a par-
ticipar dos encontros e desenvolver as atividades da oficina. 
Objetivos: Promover hábitos alimentares saudáveis, incentivar a prática da culinária e 
demonstrar práticas alimentares saborosas, fáceis, econômicas e saudáveis. 
Metodologia: O Grupo Convivência existe há 7 anos e se reúne semanalmente para realizar 
diversas atividades. A Oficina de Culinária Saudável ocorre uma vez ao mês desde Abril/2008. 

2.7.15    Oficina Culinária Saudável 
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As preparações são escolhidas previamente pelos participantes do grupo. Na oficina, a Nu-
tricionista Residente expõe as instruções das receitas e informações nutricionais dos ingredi-
entes ressaltando seus benefícios e a forma mais saudável de prepará-los. As participantes 
formam pequenos grupos que ficam responsáveis por uma receita. Após o preparo, todas as 
participantes conversam sobre as experiências e degustam as preparações. 
Resultados: Os benefícios da ação educativa podem ser observados nas ocasiões festivas 
freqüentes no Grupo Convivência, onde as preparações com frituras e muito gordurosas foram 
substituídas por preparações assadas e mais saudáveis. A mudança do hábito alimentar é 
relatada e considerada positiva pelos participantes. 
Lições Aprendidas: Ações educativas podem ser muito melhor aproveitadas e entendidas 
quando são levadas para a prática do dia a dia. Assim como os benefícios da educação nu-
tricional foram vistos no grupo de convivência de idosos da UBS-JL, seria importante aplicar 
este projeto em outros grupos, como grupos infantis por exemplo. Fazem-se necessárias as 
políticas de saúde para promoção de ações educativas e práticas, através de fornecimento de 
materiais e estrutura, recursos que possibilitam a implantação de projetos como esse.
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RESUMO: 
A promoção de práticas alimentares saudáveis é um componente importante da pro-

moção à saúde e da qualidade de vida. Essas práticas visam tanto contribuir com a prevenção 
e controle de doenças crônicas não-transmissíveis, como das deficiências nutricionais, pro-
movendo o consumo de uma alimentação saudável e a adoção de estilo de vida saudável. 
No mês de maio de 2007, o Centro de Saúde Bela Vista realizou a semana de promoção à 
saúde em homenagem ao Dia das Mães. Durante o evento, aconteceu uma oficina culinária 
para os usuários, objetivando divulgar e promover ações educativas baseadas nas diretrizes 
alimentares e na segurança alimentar e nutricional. A oficina culinária combinou três ingredi-
entes extremamente desejados na mesa dos brasileiros: qualidade, economia e sabor. Foram 
fornecidas informações sobre higiene na manipulação de alimentos e como fazer preparações 
de forma inteligente e sem desperdícios, possibilitando a introdução no cardápio de receitas 
ricas em alimentos regionais e fornecedores de nutrientes essenciais à saúde humana. No 
primeiro momento, foi realizada uma palestra expositiva pela nutricionista e estagiária sobre 
cuidados na manipulação de alimentos, com a participação dos usuários e dos agentes de 
saúde. Em seguida, três receitas foram desenvolvidas pelas agentes de saúde: o mandioqueijo, 
o suco da horta e o doce de melancia. Os principais ingredientes foram alimentos regionais, 
fontes de vitaminas e minerais (couve, maracujá, melancia, limão) e fornecedores de carboid-
ratos complexos (macaxeira), podendo ser utilizados como excelentes alternativas para ali-
mentação saudável. Durante a preparação, foi ressaltada a importância de cada alimento para 
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a prevenção de doenças, como a couve folha, por exemplo, citada como fonte de ferro para 
evitar e tratar anemia ferropriva em qualquer fase da vida. Para finalizar a oficina, os usuários 
degustaram as preparações e demonstraram-se surpresos com a possibilidade de incrementar 
o cardápio com receitas fáceis, nutritivas e de baixo custo. A adesão às receitas pôde ser 
confirmada através da divulgação e procura das mesmas pela população na Unidade e durante 
as consultas no ambulatório com a nutricionista. Esta atividade forneceu subsídios à população 
para o conhecimento do conceito de segurança alimentar, contemplando informações sobre 
aquisição e consumo de alimentos regionais, nutritivos e de qualidade, além de ressaltar a 
importância de uma alimentação saudável para a saúde.
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RESUMO: 
O Ônibus -Adolescente Saudável- foi criado pelas Coordenações de DST/Aids e do 

Adolescente (CSA) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e lançado em março de 2005. 
A finalidade é levar informações sobre: puberdade, sexualidade, anticoncepção, gravidez, pa-
ternidade, nutrição, saúde bucal, relações familiares, prevenção de depressão e suicídio, de 
DST/Aids, de violência, de drogadição, orientação vocacional e cidadania. As atividades são 
realizadas todos os dias. O ônibus é equipado com palco, microfones, luzes, jogos e materiais 
educativos, equipamentos audiovisuais, elevador para cadeirantes, entre outros. O serviço 
prestado é itinerante, percorrendo escolas, unidades de saúde, praças, empresas, associações 
de moradores, instituições religiosas, organizações não-governamentais e outros interessados. 
Para trabalhar o tema de alimentação e nutrição, foram criados três jogos. 
Objetivos: Transmitir de forma lúdica e interativa os benefícios da alimentação saudável; 
promover o resgate da auto-estima, autocuidado e responsabilidade nas escolhas para a 
prevenção das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT-s) e dos distúrbios nutricionais. 
Metodologia: Os jogos foram elaborados pelas nutricionistas da Coordenação de Vigilância 
Nutricional e pela médica responsável pela CSA. A arte final foi realizada por uma empresa 
especializada. O 1º jogo trata-se do -Banner Dez Passos da Alimentação Saudável-, onde 
cada passo é problematizado, gerando resolução pelos próprios adolescentes. O 2º jogo, 
-Prato Saudável-, trata-se do desenho gigante de dois pratos em placas de metal onde duas 
equipes devem montar refeições saudáveis em menor tempo e explicar suas escolhas. O 3º 
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jogo trata-se da -Trilha Saudável-, desenhada em lona de caminhão 5x5m² e com dado gi-
gante de espuma bem colorido; nesse jogo são abordados temas como diabetes, hipertensão, 
desnutrição, verminose, anemia, obesidade, anorexia, bulimia, atividade física, auto-estima etc. 
O tema alimentação também é abordado nas cartilhas de orientação aos adolescentes e aos 
pais e em folder específico da área de nutrição. Foi elaborada uma apostila com o conteúdo 
técnico referente aos assuntos abordados em cada jogo, incluindo as regras e roteiro de apli-
cação. Os técnicos de saúde responsáveis pelas atividades do ônibus foram capacitados por 
nutricionista da SMS na abordagem dos conteúdos e condução dos jogos. 
Resultados: Os jogos da nutrição trazem uma discussão importante a respeito da alimentação 
saudável e da prevenção dos distúrbios nutricionais e das DCNT-s. Os adolescentes têm 
demonstrado grande interesse pelas discussões geradas através dessas dinâmicas assinalan-
do que os jogos podem contribuir para maior adesão as informações de educação em saúde. 
Lições Aprendidas: O Programa Adolescente Saudável através das atividades desenvolvidas 
no Ônibus busca promover adolescentes protagonistas, promotores das melhorias e avanços 
sociais, com saúde, responsabilidade, mas também com alegria e prazer.
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RESUMO: 
Prá-Nenê é o programa de vigilância da saúde das crianças no seu primeiro ano de vida 

do Município de Porto Alegre. O objetivo central deste modelo é produzir ações de saúde que 
propiciem o pleno desenvolvimento da criança, buscando aumentar sua qualidade de vida e 
a de sua família. São muitas e importantes as vantagens conhecidas do aleitamento materno 
que, somadas às prováveis vantagens ainda desconhecidas, não deixam dúvidas quanto à 
superioridade do leite materno sobre outros tipos de leite para crianças pequenas. 
Objetivo: O Prá-Nenê propõe-se a ser um espaço em potencial de promoção de práticas 
alimentares saudáveis no primeiro ano de vida, especificamente no que se refere ao incentivo 
ao aleitamento materno. 
Metodologia: O recém-nascido chega para a primeira consulta, denominada binômio, através de 
agendamento prévio via contato telefônico do hospital referência. A primeira consulta ocorre, 
idealmente, antes da criança completar 15 (quinze) dias. A partir de então, a criança tem as-
segurada uma consulta mensal, previamente agendada na anterior, até completar um ano de 
vida. Na Unidade Básica de Saúde VIII - Morro da Cruz - o calendário de consultas é mesclado 
por consultas individuais e coletivas. A proposta da consulta coletiva é reunir mães e pais, entre 
outros familiares, com seus respectivos filhos e a equipe de profissionais de saúde, de modo 
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a viabilizar a troca de conhecimentos e, principalmente, experiências entre os participantes do 
grupo. Os profissionais de saúde envolvidos nas consultas coletivas são dentistas, enfermeiros, 
nutricionistas, e, eventualmente, médicos. 
Resultados alcançados: Na medida em que o profissional de saúde, enquanto educador, 
deixa seu modo tradicional de educar, para ocupar um papel de facilitador do processo de 
aprendizagem, percebe-se que a promoção de saúde, de um modo geral, torna-se mais 
efetiva por agregar significados aos sujeitos envolvidos no processo. Sendo assim, percebe-se 
que o atendimento multiprofissional realizado, somado à troca das experiências vivenciadas no 
núcleo familiar, potencializa a promoção do aleitamento materno. Além disso, este espaço de 
troca aproxima o profissional de saúde do usuário do serviço, de forma a estabelecer vínculos 
de confiança e afetividade fundamentais para a qualidade das ações de saúde desenvolvidas. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: A principal dificuldade viven-
ciada é a necessidade de quebrar a barreira assistencialista, culturalmente estabelecida, por 
parte dos usuários do serviço de saúde e, inclusive, dos profissionais. Ou seja, há a neces-
sidade de mudar o conceito de que a Unidade é apenas um espaço de consultas médicas, 
quando há um problema de saúde, para a concepção de que pode e, deve ser, um local de 
exercício de participação da comunidade na construção das ações de saúde daquela comu-
nidade.
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RESUMO: 
A socialização dos estudos culturais, nas teorias de Stuart Hall, Raymond Willimans e 

outros pensadores, envolvendo alimentação no âmbito da escola e as ações da Equipe de 
Saúde da Família, ainda é escassa. A falta de um percurso teórico-metodológico para práticas 
de educação em saúde e a tímida participação dos sujeitos envolvidos neste processo são 
alguns dos fatores que interferem significativamente no contexto das mudanças para práticas 
efetivas de promoção à alimentação saudável para a coletividade. No campo da saúde, os 
desafios incluem a ruptura do paradigma mecanicista e do cenário das práticas hospitalocên-
tricas. Enquanto que no campo da educação, estes desafios estão voltados para a construção 
de uma abordagem de saúde que contemple, no espaço escolar, os sujeitos e os elementos 
socioculturais que formam a sua história de vida, reduzindo assim, a visão também biologicista 
fortemente expressa nas cartilhas e livros pedagógicos que versam sobre o cuidado com o 
corpo. Este projeto tem por objetivo apresentar algumas estratégias metodológicas para a 
articulação de ações educativas para a promoção da saúde, envolvendo agentes comunitários 
de saúde e enfermeiros de uma Equipe de Saúde da Família e professores, escolares, mer-
endeiros e cantineiros de uma Escola Municipal de Americana-SP. Para o desenvolvimento 
das ações educativas em saúde, a problematização foi um dos métodos que determinaram as 
escolhas para as temáticas de alimentação e saúde elencadas pelos próprios sujeitos deste 
espaço escolar. As experiências advindas da articulação entre Equipe de Saúde da Família e 
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Escola mostraram que existem dois pólos de compreensão sobre o cuidado em saúde: um 
construído pela visão dos escolares e outro conformado pela vivência do adulto em suas 
próprias práticas de cuidado em saúde. O presente texto quer refletir sobre diferentes estraté-
gias para práticas de promoção em saúde, considerando as políticas públicas e os artefatos 
culturais produzidos e vividos pelos sujeitos que encenam comportamentos e linguagens volta-
dos à nutrição e saúde, desempenhando seus papéis permeados por dimensões conflitantes 
em um mesmo cenário, sendo um deles governado pela lógica disciplinar.
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RESUMO: 
A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Itabira, entidade filantrópica, tem 

como prioridade o atendimento à criança e ao adolescente de família carente, contribuindo 
consideravelmente para a manutenção de condições favoráveis para que essas famílias se 
reorganizem, tenham uma boa alimentação, condições dignas de habitação e melhoria em seu 
estado de saúde. A ingestão inadequada de nutrientes pode não só levar a prejuízos imediatos 
na saúde da criança, como também deixar seqüelas futuras como retardo de crescimento, 
atraso escolar e desenvolvimento de doenças crônicas. 
Objetivos: O Programa de Atenção ao Desnutrido - PAD, visa recuperar crianças desnutridas 
de 06 meses a 03 anos de idade, dando enfoque à organização familiar, e evitar que outras 
crianças da mesma família se tornem desnutridas. 
Metodologia: Atendimento a 240 crianças desnutridas ou no risco de desnutrição que são en-
caminhadas pelas equipes de PSF ou serão de demanda espontânea. Durante o atendimento, 
os responsáveis pelas crianças participam de encontro educativo onde recebem informações 
sobre alimentação saudável, higiene, prevenção de doenças e como estimular as crianças 
através de brincadeiras e jogos. As crianças fazem um lanche coletivo onde são estimulados: 
mastigação, a independência da criança no uso dos utensílios, contato com alimentos de 
sabores variados. Na consulta individual, a criança é avaliada por uma equipe multidisciplinar 
composta por: enfermeira, nutricionista, médico e psicóloga. Seus responsáveis são orienta-
dos acerca dos cuidados para melhorar seu crescimento (altura, peso, perímetro cefálico (PC) 
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e torácico) e desenvolvimento. De acordo com as necessidades, estabelecemos contato com 
os demais setores como: assistência social, saúde, educação, promotoria e outros. 
Resultados Alcançados: Recuperação (peso, altura, PC e hemograma) de 45% das cri-
anças cadastradas no Programa; aumento do número de crianças (em torno de 10%) com 
ganho de peso a partir de 500g mensais; aumento do número de crianças (em torno de 
30%) com ganho de peso mensal de 300g a 500g; melhora nas condições de higiene 
das crianças; aumento da freqüência ao Programa e aumento do interesse sobre os temas 
abordados; formação de novos hábitos alimentares: reorganização do processo de compra, 
preparo e distribuição dos alimentos levando a melhora da saúde das famílias. Fortalecimento 
da rede de atendimento. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações: Necessidade de que mais 
equipes multiprofissionais sejam formadas em todos os níveis de sistema de saúde no estabel-
ecimento de políticas de alimentação e nutrição priorizando o social. Que o Sistema de Vigilân-
cia Nutricional seja implantado no município de forma mais abrangente. Quando trabalhamos 
em equipe, contribuímos para um melhor entendimento das famílias assistidas e conseqüente 
melhoria da saúde.
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RESUMO: 
O Programa Emagrecimento Saudável vem sendo executado e aperfeiçoado há 03 anos. 

Os resultados aqui demonstrados refletem o comportamento do Grupo Piloto. O trabalho 
justifica-se, pois a prevenção em saúde está inserida no Programa Nacional de Alimentação e 
Nutrição (Brasil, Ministério da Saúde, 2005). O Programa é realizado junto aos usuários das 
23 equipes de Saúde da Família no Município de Ubatuba. Há uma triagem dos pacientes 
obesos com necessidade de reduzir o peso em função da doença de base. A maioria é de 
baixa renda e apresenta dificuldade de adesão ao tratamento por serem carentes de orien-
tações. Assim, colocam seus familiares em risco ao desenvolvimento precoce das patologias 
associadas à má nutrição, sobrecarregando o sistema de saúde. 
Objetivos: Melhorar a qualidade de vida dos pacientes, reduzindo e mantendo o peso al-
cançado; reduzir a freqüência de hábitos alimentares inadequados; inserir hábitos alimentares 
adequados; otimizar recursos financeiros para compra de alimentos saudáveis; incentivar a 
prática de atividade física; proporcionar apoio emocional. 
Metodologia: 1.Encaminhamento Médico das Unidades de Saúde da Família para Nutricioni-
sta. 2.Agendamento do paciente para participação dos Grupos de Emagrecimento no Centro 
de Saúde. 3.Entrega do agendamento com orientação dos Agentes Comunitários. 4.Partici-
pação das reuniões - Temas abordados pela Nutricionista: Obesidade: Conseqüências, Mitos 
e Verdades; Alimentação Balanceada a Base da Saúde; Calorias; Fitoterapia; Alimentos Fun-
cionais; Aproveitamento de cascas, talos e ramas (Oficina Culinária). Temas abordados pelos 
colaboradores: Benefícios da Atividade Física para Saúde e Emagrecimento - palestra com 
Educador Físico; Auto-Ajuda - grupo de apoio emocional com Psicóloga. 5.Aulas de hidro-
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ginástica. 6.Encaminhamento para Cirurgia Plástica Corretiva. 
Resultados: O Grupo Piloto teve 66 pacientes encaminhados, dos quais 27 participaram das 
reuniões e melhoraram a qualidade de vida. Perda de peso média 9,5 Kg (10,3% do peso). 
Neste período de 3 anos, atendemos 989 pacientes. 
Dificuldades encontradas: Desistência dos pacientes devido à distância dos bairros afasta-
dos até o Centro e aos horários limitados. 
Lições Aprendidas com a Experiência: O trabalho em grupos revela aos pacientes pessoas 
em situações similares à sua; assim, dividem o sofrimento e são estimulados a aderir ao trata-
mento. A equipe interdisciplinar é indispensável para o sucesso, pois além dos conhecimentos 
sobre alimentação, os pacientes necessitam praticar atividade física para atingir suas metas e a 
proposta de mudanças no estilo de vida gera emoções como ansiedade, medos e expectativas 
que devem ser trabalhadas. Pacientes com comprometimento dos membros inferiores neces-
sitam praticar atividade física sem impacto (na água) para atingir suas metas. Há necessidade 
de cirurgia plástica corretiva. 
Recomendações: Aumentar o número de nutricionistas, educadores físicos e psicólogos e 
implementar esta metodologia em bairros estrategicamente localizados.
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RESUMO: 
Braga/RS recebe incentivos financeiros do Governo Federal através do Projeto Especi-

ficidades Regionais (PER), com o propósito de melhorar seus índices de saúde. No ano de 
2008, o PER pôde verificar, no acompanhamento dos grupos de hipertensos/diabéticos (HÁ/
DIA), que 12% da população do município são portadores de doenças crônicas não-transmis-
síveis. Avaliações antropométricas apontam que 17% dos integrantes dos grupos de HÁ/DIA 
encontram-se em sobrepeso e outros 39% em obesidade.
Objetivos: Melhorar a qualidade de vida da população através da mudança de hábitos, como 
a prática de exercícios físicos e a reeducação alimentar. Incentivar o cuidados com a saúde 
do corpo e da mente. 
Metodologia: Os grupos de reeducação alimentar foram criados a partir dos grupos já 
existentes de HIPER/DIA. Avaliações antropométricas, segundo IMC (Índice de Massa 
Corporal) identificaram o número de pessoas com sobrepeso e obesidade. Os grupos realizam 
diariamente caminhadas, exercícios de alongamento e relaxamento e atividades sociorecrea-
tivas, acompanhados por um educador físico e por um agente comunitário de saúde, que 
afere a pressão arterial antes do exercício. Recebem o acompanhamento quinzenal das co-
ordenadoras - nutricionista, psicóloga e enfermeira - através de palestras, dinâmicas de grupo 
e atividades educativas de prevenção a doenças crônicas não-transmissíveis. Em termos de 
atendimento clínico, casos específicos são acompanhados individualmente pelas mesmas, 
havendo, se necessário, a solicitação de exames laboratoriais gratuitamente e/ou o encaminha-
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mento a outros profissionais. A cada mês, avaliações antropométricas indicam a condição 
corporal dos participantes e aquele que obtiver a maior redução de peso recebe uma cesta 
com produtos saudáveis (aveia em flocos, açúcar mascavo, farinha de centeio, frutas, verdu-
ras, alho, pimentão, cebola, lentilha). 
Resultados - redução do peso corporal; - diminuição de índices pressóricos; - diminuição da 
ingestão medicamentosa; - aquisição de hábitos alimentares saudáveis; - controle de patolo-
gias já existentes (cardiopatias, dislipidemias, diabetes etc.); - melhora da auto-estima através 
da socialização; - redução de episódios depressivos; - diminuição do sedentarismo através da 
prática de atividade física diária. 
Lições Aprendidas com a Experiência e Recomendações:

 reduzida carga horária dos profissionais envolvidos; falta de espaço físico e 
de equipamentos adequados para a prática de atividade física. 

 adesão às idéias do projeto, na forma de participação consciente e continu-
ada nas atividades propostas; boa aceitação das orientações, principalmente as nutricionais, 
comprovando os resultados alcançados; reconhecimento da comunidade local, que patroci-
nou camisetas com o logotipo do grupo Saúde em Movimento, consolidando a identidade do 
mesmo.
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RESUMO: 
Há vários anos a visão de saúde passou de mera ausência da doença para a noção de 

bem-estar físico e mental, incluindo uma adequação de vida social. Ocorreu uma mudança 
no paradigma da saúde, que passou de uma visão biológica curativista para a sócioecológica 
de vigilância e promoção da saúde. A metodologia de “Oficinas” vem sendo sistematizada e 
aplicada em áreas de saúde, educação e políticas sociais. Nas -Oficinas de Culinária- o indi-
víduo é o sujeito de sua história, ele modifica sua realidade sem destruir hábitos e costumes 
culturais, ocorre troca de informações e experiências de forma prática e contextualizada e 
incluindo informação sobre o valor nutritivo dos alimentos e melhor preparo e aproveitamento. 
O método delineado buscou suscitar a reflexão sobre as práticas alimentares no contexto 
da contemporaneidade e facilitar o acesso à informação sobre alimentação e saúde, na 
perspectiva da promoção da saúde e qualidade de vida, superando a abordagem focada 
na prevenção e tratamento de doenças, focando a partir da I Conferência Internacional sobre 
Promoção da Saúde. O publico-alvo foi a comunidade freqüentadora de um Ambulatório de 
Nutrição em três faixas etárias entre homens e mulheres (adolescentes, adultos e idosos) e 
acadêmicos de graduação de uma universidade particular. Os participantes foram identificados 
com a colaboração de bolsistas que identificavam os sujeitos com interesse pelo tema de 
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diversas regiões da cidade na recepção do Ambulatório em questão. No início do projeto, 166 
pessoas foram convidadas a participar. Do total de pessoas convidadas, 143 participaram das 
atividades, sendo 23 acadêmicos de graduação e 120 sujeitos da comunidade. O modelo 
básico proposto e experimentado consistiu em duas etapas: vivência culinária com debate 
entre os participantes e encontro de avaliação. No primeiro, foi realizada a vivência culinária 
para cada um dos grupos de interesse em um único dia e, no segundo, optou-se por rea-
grupá-los da seguinte forma: um grupo na segunda e outro na quarta-feira. Ao final de cada 
ciclo, foi realizada a segunda etapa da oficina, o encontro de avaliação, que reuniu todos os 
participantes. O debate entre os participantes possibilitou a reflexão coletiva sobre a relação 
entre culinária, saúde e prazer após a vivência culinária com os mesmos participantes. Já o 
encontro de avaliação, com duração de duas horas, foram partilhadas as transformações e os 
desdobramentos ocorridos no cotidiano e no dia a dia de cada um. Concluiu-se que as ofici-
nas tiveram um impacto positivo na saúde e capacitaram os participantes a promover hábitos 
alimentares saudáveis no seu contexto familiar após depoimentos dos participantes.
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