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APRESENTAÇÃO
A IV Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição no Sistema
Único de Saúde tem por objetivo identificar, valorizar e divulgar as ações
exitosas que apontam caminhos possíveis para concretização do propósito da
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN): a melhoria das condições
de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a
promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância
alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos
relacionados à alimentação e nutrição.
Realizada pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do
Ministério da Saúde desde 2005, a Mostra de Experiências de Alimentação e
Nutrição do SUS tem se consolidado como um espaço de troca de
experiências, aprendizagem e, em especial, de valorização dos profissionais
que atuam nessa área no âmbito do SUS.
Em 2016, a IV Mostra de Experiências será no dia 26 de Outubro, em
Porto Alegre (RS), junto ao XXIV Congresso Brasileiro de Nutrição
(CONBRAN). A realização conjunta da IV Mostra ao Congresso visa
compartilhar o que é feito no SUS com toda a comunidade que atua na área de
alimentação e nutrição.
Foram inscritos 377 trabalhos, dentre relatos de experiência e trabalhos
acadêmicos. Após a avaliação cega realizada por dois avaliadores, foram
selecionados 100 trabalhos para apresentação oral, os quais estão
relacionados a quatro eixos temáticos: atenção nutricional do sistema único de
saúde, gestão das ações de alimentação e nutrição, formação profissional e
educação permanente e a interface da saúde em todas as politicas, sendo 20
para Ciranda de Experiências e 80 para Dedo de Prosa.
Os trabalhos selecionados para apresentação na modalidade Ciranda de
Experiências concorrerão às seguintes premiações:






Troféu;
Certificado de menção honrosa;
Kit de publicações da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição –
CGAN/DAB/SAS/MS;
Comunicação destaque do trabalho na página da Redenutri;
Viagem nacional para um dos autores do trabalho para conhecer uma
experiência exitosa, escolhida pelo autor do trabalho vencedor, dentre os
demais selecionados para apresentação nas Cirandas.

Este documento agrupa o resumo dos 100 trabalhos selecionados para
apresentação oral, os quais foram separados nas modalidades Ciranda de
Experiência ou Dedo de Prosa. A CGAN parabeniza os gestores, as equipes e
os trabalhadores do SUS envolvidos nessas experiências e que se empenham
diariamente para implementação da PNAN e para a construção do Sistema
Único de Saúde cada vez melhor. É nosso objetivo valorizar iniciativas que
busquem assegurar a garantia da Saúde como direito humano e que
promovam melhoria na qualidade de vida da população.
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Alimentação Saudável da gestante, puérpera indígena e alimentação
complementar da criança indígena
Catiane Caús
Mediante necessidade de orientações e esclarecimento sobre a alimentação saudável em
diferentes fases da vida, a Secretaria municipal de saúde de Chopinzinho e a Secretaria de
assistência social formou um grupo destinado a mulheres indígenas no período gestacional e
puerpério, bem como a para mães de crianças indígenas apos o sexto mês de vida. As práticas
alimentares de mulheres, mesmo em estados fisiológicos de grande importância, sob o ponto
de vista nutricional, tais como gestação, puerpério e lactação, são permeadas por crenças,
prescrições e proibições. Com isso, alguns alimentos de grande valor nutricional são
suprimidos e excluídos da dieta alimentar por serem considerados “fortes” e perigosos para a
saúde da mãe e da criança. O risco nutricional na saúde indígena se baseia na cultura pela
falta de hábito de se sentar com a criança e incentivá-la a se alimentar. As famílias indígenas
recebem mensalmente cesta básica contendo uma variedade de alimentos dentre eles
perecíveis e não perecíveis. Porem nem algumas situação com puco aproveitamento devido
aos habitos culturais. Os objetivos foram de orientar e esclarecer sobre a alimentação saudável
prevenindo a desnutrição e risco nutricional de acordo com os hábitos alimentares e culturais
indígenas. Para a execução do projetos abordou-se a seguinte metodologia: os encontros
foram mensais, nas dependências da secretaria de assistência social, o qual é desenvolvido
pela nutricionista da secretaria de saúde. A metodologia abordada é através de pratica culinária
seguida de degustação, visto melhor entrosamento e participação das mulheres que
frequentam o grupo. As receitas trabalhadas são baseadas nos alimentos que contem a cesta
básica que as mesmas recebem mensalmente. Em relação a alimentação complementar após
o sexto mês de vida da criança, utilizou-se dos alimentos que contem a sexta para elaboração
de papinhas, após o preparo foi possível a degustação dos pratos. Na oportunidade a mesmas
são orientadas sobre alimentação saudável, necessidade nutricionais no período gestacional,
incentivo ao aleitamento materno, biodisponibilidade de nutrientes, receitas de papinhas para
alimentação complementar entre outros. Para dar segmento ao trabalho, elaborou-se um
cronograma com as datas, conteúdo programático e receitas a serem executadas. Através da
metodologia utilizada para a execução do projeto, obteve-se participação das mulheres, sendo
que as mesmas no inicio apresentaram resistência na comunicação e participação, mas após
inclui-las nas atividades como o preparo do alimento, observou-se que elas sentiram-se mais àvontade.Este trabalho foi de grande valia profissional, devido ser o primeiro contato direto com
a cultura. Além disso, pode-se apresentar as diferentes maneiras de utilização dos alimentos
que contem a cesta básica, bem como orienta-las sobre a biodisponibilidade dos nutrientes e
garantir um pré-natal seguro e um desenvolvimento adequando da criança indígena.
Chopinzinho, Paraná.
caticaus@gmail.com
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Atividade de Promoção da Saúde em grupo multidisciplinar no combate à
obesidade: A Experiência do NASF em Pedras de Fogo em 2015 com o Projeto
Gamo
Sheilla Virgínia Silva Nascimento
Fabiane Ferraz Lima
Washington Luis Chaves da Rocha
Cicero Pereira Eustáquio Junior
Cristiane Lima Ferraz
Liliane Targino Escorel
Em 2007 72% das mortes sucedidas no País foram por DCNT, sendo o sobrepeso fator de
risco de alto espectro. Os números mais atuais da Vigitel (2014) mostram que no Brasil a
frequência de excesso de peso foi de 50,8% na população, sendo a obesidade em 17,5% dos
indivíduos. Percebendo a obesidade quanto um problema de saúde multifatorial, bem como
seu imperativo de cuidados integrados e articulados, várias normativas do Ministério da Saúde
reafirmam a necessidade da coordenação dos serviços de modo que responda às demandas
das condições crônicas. A intenção da organização da linha de cuidado às pessoas com
sobrepeso e obesidade é oferecer ações e serviços de saúde de forma integrada em vários
pontos de atenção na rede, fortalecendo e qualificando a atenção, sobretudo a básica. Os
NASF do município de Pedras de Fogo no ano de 2015, sob a orientação e articulação da
Coordenação da AB e do NASF, a partir do trabalho desenvolvido nas USF nas linhas de
cuidado da alimentação e nutrição e de saúde mental, em consonância com a PNAB e a PNAN
(em especial as diretrizes: Organização da Atenção Nutricional; Promoção da Alimentação
Adequada e Saudável; Vigilância Alimentar e Nutricional e; Gestão das Ações de Alimentação
e Nutrição), percebeu que havia uma necessidade crescente em instituir, no âmbito da AB,
ações voltadas ao apoio à pessoas com obesidade e sobrepeso, criando então, o Projeto
GAMO (Grupo de Apoio Multidisciplinar contra a Obesidade). Este projeto consistia em
trabalhar com grupos de obesos nas 12 USF, de forma integral e articulada na rede,
envolvendo AB e demais pontos de atenção na rede de saúde, como CAPS, CEO, Policlínica,
entre outros. As ações consistiam em atividades educativas, físicas, atendimentos individuais,
grupos terapêuticos, oficinas temáticas (alimentação gourmet integral, reaproveitamento de
alimentos, sucos, entre outras), além do acompanhamento nutricional e psicológico. O objetivo
era induzir o despertar para um novo estilo de vida e a melhora da autoestima e da saúde
mental dos usuários. Desafios: Inicialmente a adesão dos usuários aos grupos não foi fácil,
sobretudo pelo estigma e baixa estima das pessoas com obesidade, mas a persistência da
equipe e a qualidade do trabalho realizado, aos poucos atraiu a atenção dos mesmos formando
um grupo sólido e participativo. Também a extensão territorial do município representou um
desafio, pois 45% da população da cidade encontra-se na zona rural, dificultando o
deslocamento da equipe e usuários, requerendo a formação de grupos também na zona rural.
Novidades: Proporcionou uma nova visão sob a linha de cuidado no combate a obesidade,
trazendo a saúde mental como associação imprescindível à continuidade do cuidado. Foi
estabelecido um monitoramento das ações e um trabalho de busca ativa dos usuários que por
vezes deixavam de comparecer aos grupos, realizado de forma articulada pelos NASF e
coordenação da AB.
Pedras de Fogo, Paraíba.
radiomorcego.2013@gmail.com
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Campanha de suplementação de vitamina A e ferro, relato de uma
experiência criativa
Carla Dias Dutra
Raquel de Oliveira Antunes
Rosane Gehling Reimche
Françoise Reinhardt Zuge
Angela BereniceBarbosa Rodrigues
Rita Mara Barcellos Dutra
A partir da adesão do município de Aceguá ao programa de suplementação de vitamina A
em 2015, a equipe de saúde da família decidiu inovar, aliando à suplementação outras
atividades, ofertando uma ação mais integral. Para tanto, a equipe fortaleceu a comunicação,
realizou reuniões e organizou ações combinadas e programadas. À medida que as idéias
foram saindo do papel, outros profissionais foram se somando à equipe idealizadora do projeto.
A constatação da baixa adesão da suplementação de ferro no município foi encarada como
oportunidade de aliar as ações. Ficou estabelecida a periodicidade semestral para a realização
das atividades, que foram desenvolvidas: na unidade móvel, permitindo o acesso de crianças
residentes na zona rural; na sede do município, para residentes na zona urbana; e colônia
nova, para residentes nesta localidade e arredores. O município, através da secretaria
municipal de saúde contribuiu oferecendo instalações, transporte, material informativo,
instrumentais de trabalho, material de decoração e aluguel dos brinquedos e som. Na primeira
campanha a divulgação foi feita pelos ACS, foi disponibilizado transporte à população,
realizada orientação e distribuição de material informativo e kits de saúde bucal,
disponibilizados escovódromos para escovação dental, atualização do calendário vacinal,
verificação de medidas antropométricas, degustação de alimentos ricos em vitamina A e ferro e
distribuição das receitas destes. Para atrair as crianças, brinquedos infláveis, música e
brincadeira. As ações foram realizadas conforme as possibilidades de cada local, à exceção da
suplementação, as demais atividades tiveram caráter optativo. Na segunda campanha,
mantiveram-se as atividades realizadas na primeira, qualificando-as. A divulgação foi ampliada
através de redes sociais e aplicativos de celular, as avaliações antropométrica, odontológica e
da situação vacinal passaram a ser realizadas sistematicamente em todas as crianças.
Incentivando a agricultura de subsistência e em parceria com o horto municipal, distribuiu-se
mudas de hortaliças ricas em vitamina A e ferro em embalagens confeccionadas
artesanalmente pela equipe utilizando caixas de leite decoradas. Alguns desafios como falta de
verba para a compra dos alimentos, mudas e embalagens surgiram, mas a motivação da
equipe levou a resolução de cada problema. A experiência favoreceu a mudança no processo
de trabalho, pois estimulou a união da equipe e desafiou a busca por alternativas para tornar
possível o objetivo de incentivar a população a transformar a rotina alimentar, e em meio a
essa busca, muitas idéias para futuras ações surgiram. Essa experiência contribuiu, mesmo
que despretensiosamente com algumas diretrizes da PNAN como a organização da atenção
nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional e
participação e controle social;
Aceguá, Rio Grande do Sul.
cadidu83@hotmail.com
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Do sabor ao saber: oficinas culinárias como promotoras de vínculo e afeto na
saúde mental
Maria Eunice Waughan da Silva
Eliane Gomes dos Santos
Jamille Neves Rangel Gomes Coimbra
Mariane Tassiane de Vasconcelos Caetano
Ana Cristina Engstrom
Taís de Souza Lopes
A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem como uma proposta a reorganização do modelo
de atendimento do Sistema Único de Saúde, pautado pelo cuidado integral do sujeito. As
equipes de saúde da família (EqSF) defrontam-se com dificuldades relacionadas à Saúde
Mental (SM), sendo necessário o olhar multiprofissional e a prática intersetorial para uma
assistência ampliada. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Manguinhos comunidade no município do Rio de Janeiro - desde dezembro de 2014, realiza o
grupo "Brincando e Aprendendo com o NASF", focado para crianças com queixas escolares e
comportamentais, tem como objetivo estimular a criação e fortalecimento de vínculos,
contribuindo para transformação das relações e o modo de cuidar dessas crianças. Os
encontros acontecem nos equipamentos do território: Clínica da Família, Centro de Referência
da Juventude (CRJ), Casa do Trabalhador. Diversos atores colaboram, há parcerias com
Direção de Ensino, Museu da Vida da FIOCRUZ e moradores do território para oficinas de
música. Com a inauguração do Laboratório Culinário de Manguinhos em 2015, oficinas
culinárias passaram a fazer parte das atividades. A primeira ocorreu em agosto de 2015,
organizada pela equipe NASF e equipe de residentes multiprofissional, na qual as crianças
prepararam pão de queijo de cenoura e inhame. Além de promover a alimentação saudável, foi
proporcionado um momento de bem estar que facilitou a interação entre crianças e cuidadores.
Outras oficinas foram realizadas no dia das crianças (mini pizza de berinjela com mussarela e
espetinho de frutas), natal (cupckaes natalinos e árvore de frutas) e páscoa (ovos de
páscoa).As preparações foram realizadas pelas próprias crianças com auxílio dos cuidadores,
no intuito de desenvolver autonomia. Chamou atenção que todos desejaram colocar a “mão na
massa”, até mesmo os adultos se permitiram à diversão. As crianças protagonizam o espaço e
tomam conta de tudo, desde a preparação até a limpeza da cozinha. Nesse contexto a
inserção da prática culinária vai para além dos aspectos biológicos, o 'cozinhar junto' possibilita
trocas afetivas e compartilhamento de saberes. Para quem não participou da oficina, o pão de
queijo ficou duro e sem sal, mas no paladar daqueles que o produziram aquele pão de queijo
foi o mais gostoso. Essa foi a nossa percepção enquanto equipe - encontros gostosos - e
também a fala das crianças e cuidadores. Apesar da construção compartilhada das oficinas e
de uma produção subjetiva importante, há desafios enfrentados pela equipe, entre eles
destacam-se a dificuldade de realizar as oficinas com maior frequência e pouca participação
das EqSF. Apesar disso, fazer as oficinas é uma aposta que dá certo, pois o cozinhar junto é
mais do que promover a alimentação saudável, representa uma forma de cuidar, possibilita
novos olhares sobre o outro, novos entendimentos do que é produção do cuidado, produção da
saúde, produção de vida.
Benfica, Rio de Janeiro.
mariaeunice.waughan@gmail.com
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Intervenção nutricional integrada à prática de atividade física em usuários da
Atenção Primária a Saúde
Regiane de Almeida Silva
João Artur Perdigão
Introdução: Estudos nacionais recentes têm identificado entre a população hábitos
alimentares não saudáveis, com padrão alimentar marcado pelo consumo excessivo de
alimentos ricos em gorduras, açúcares e sódio e reduzida ingestão de frutas e hortaliças, o que
associado ao aumento da inatividade física contribui para o surgimento das doenças e agravos
não transmissíveis (DANT). Nesse contexto, torna-se imprescindível o desenvolvimento de
estratégias educativas que facilitem a adoção voluntária de hábitos alimentares e de vida
saudáveis no âmbito da Atenção Primária a Saúde (APS). Essa estratégia quando realizada
em grupo mescla a experiência técnica dos profissionais e a vivência dos participantes com a
finalidade de buscar soluções em conjunto que possam acarretar mudanças para melhora da
qualidade de vida dos usuários. Objetivo: Estimular a melhora da qualidade de vida de usuários
da APS, por meio da adoção de hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis. Metodologia:
Trata-se de um grupo operativo realizado com indivíduos adultos/idosos, da área de
abrangência dos Centros de Saúde Eduardo Mauro de Araújo, Diamante e Carlos Renato Dias,
que corresponde a população atendida pelo pólo 3 do Núcleo de Apoio a Saúde da Família
(NASF) Barreiro, Belo Horizonte, MG. A intervenção contemplou encontros semanais com
abordagem educativa no tocante à alimentação e à prática de atividade física, durante três
meses. Destaca-se que todas as oficinas foram conduzidas de forma dinâmica, a fim de
possibilitar a participação dos integrantes do grupo. Além disso, ao final de cada reunião havia
a distribuição de materiais educativos com informações referentes ao tema abordado, como por
exemplo, folders e receitas. Resultados: Participaram do grupo 27 usuários, com média de 13,7
participantes/encontro. Desses participantes 91,7% eram do sexo feminino, com média de
idade de 50,9± 15,8 anos. Em relação à presença referida de agravos, encontrou-se 50,0% de
hipertensão arterial seguida de 45,5% de diabetes e de 36,4% de dislipidemia. No tocante ao
estado nutricional, verificou-se que o excesso de peso acometeu 72,7% dos usuários. Notou-se
ainda elevada frequência de risco muito elevado de complicações metabólicas associadas à
obesidade (90%) e de risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (80%) entre os
usuários, segundo a classificação de Circunferência de Cintura (CC) e Relação Cintura Quadril
(RCQ), respectivamente. Ao final da intervenção, verificou-se redução de todas as variáveis
antropométricas: peso (84,7 ± 17,5kg vs 81,4 kg ± 17,8cm; p< 0,001), Índice de Massa
Corporal - IMC (32,7 ± 5,3kg/m2 vs 31,4 ± 5,4kg/m2; p< 0,001), circunferência de cintura (104,9
± 15,5cm vs 101,7 ± 15,7cm; p= 0,003), circunferência de quadril (114,3 ± 12,8cm vs 111,8 ±
13,1cm; p= 0,001) entre os participantes. Conclusão: Os achados demonstram que a
intervenção favoreceu a modificação da alimentação e dos hábitos de vida dos integrantes do
grupo, denotando a importância de ações educativas na Atenção Primária a Saúde.
Belo Horizonte, Minas Gerais.
regi.almeida@gmail.com
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Inserção do profissional nutricionista no Programa Saúde na Escola no
município de Pilar-Alagoas
Charla Cavalcante Feitoza
Valesca Florentino da Silva
Ana Beatriz Jeronimo de Almeida
O presente relato acontece em Pilar-Alagoas, município de aproximadamente 35 mil
habitantes, que conta com uma rede de atenção básica formada por 13 Unidades de Saúde da
Família e Bucal, 02 Núcleos de Saúde da família e 01 pólo da academia da Saúde. Possui 19
escolas, desta 11(onze) são da rede municipal, totalizando 7657 alunos segundo último censo.
O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa do governo federal com implantação em
nível municipal, que busca a integração entre saúde e educação com o propósito de investir em
prevenção de agravos e promoção da saúde no ambiente escolar, tendo sido foi implantado em
2009 no município e reorganizado em 2013 com a criação do Grupo Intersetorial da saúde e
educação. Um dos componentes importantes do PSE é a promoção de hábitos alimentares
saudáveis, estando inserida na segunda diretriz da PNAN. Teve como ponto de partida para a
realização deste projeto, o Componente I das diretrizes do PSE, com objetivo de obter
informações sobre o crescimento e o desenvolvimento dos escolares, destacando-se a
avaliação do estado nutricional. Através dos dados antropométricos, coletados na Semana
Nacional de Saúde do Escolar em 2013, iniciou-se para o planejamento e direcionamento das
ações de alimentação e nutrição, visto o grande número de escolares com estado nutricional
de sobrepeso e obesidade, onde observou-se que cerca de 25% dos escolares estavam neste
quadro. A partir de então foram feitas reuniões com as nutricionistas do município, sendo 03 do
NASF, 02 da secretaria da saúde e 02 da secretaria de educação, onde foram divididas as
escolas por nutricionista que passaram a realizar palestras de orientação nutricional com os
escolares e pais para toda a comunidade escolar. Ao longo das atividades, os profissionais
rastream os escolares que apresentam estado nutricional alterados são encaminhados para a
UBS de sua referência e para o Pólo de Academia da Saúde que destinou um horário para
estes escolares, onde eles são também acompanhados individualmente pela nutricionista da
secretaria e saúde. Também estão sendo feitas reuniões com os professores, coordenadores
pedagógicos e diretores para a inserção dos temas de alimentação e nutrição do projeto
pedagógico da escola de forma mais efetiva possível. O trabalho intersetorial desenvolvido
permitiu a associação entre saúde e educação, duas ciências distintas, mas intimamente
interligadas, umas vez que, segundo a Organização Mundial da Saúde (1948) “Saúde é um
estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não apenas a
ausência de doença ou enfermidade”. O projeto visa ainda inserir nas unidades escolares um
novo campo de ação pedagógica, buscando promover o estímulo à alimentação saudável,
através da educação nutricional ofertada tanto por profissionais da saúde,como em sala de
aula com a introdução de conceitos de alimentação saudável nas disciplinas.
Pilar, Alagoas.
charlaiann31@hotmail.com
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Nutrição e Saúde Mental: O trabalho da nutrição no CAPS de Pedras de Fogo
– PB em 2015 como ferramenta potencializadora da reformulação dos processos
de trabalho e da integração das linhas de cuidado
Fabiane Ferraz lima
Sheilla Virgínia Silva Nascimento
Washington Luis Chaves da Rocha
Cicero Pereira Eustáquio Junior
Cristiane Lima Ferraz
Liliane Targino Escorel
Em 2015 teve início um trabalho de reformulação e reordenamento das redes de AB e de
saúde mental no município, a partir da experiência da AB, sobretudo através da utilização do
matriciamento desenvolvido pelas equipes NASF e da orientação da rede pela Coordenação da
AB. O que possibilitou observar o perfil dos usuários que se encontravam em tratamento no
CAPS e na Policlínica (psiquiatria e psicologia), como acontecia este tratamento e os
desfechos, conhecendo os fluxos, além de poder visualizar a fragilidade da atenção. Assim, a
rede passou a ser redesenhada, com as linhas de cuidado sendo reformuladas, dando início
aos trabalhos de assistência em alimentação e nutrição e de saúde mental na AB, com
atendimento individual e em grupos, tanto nas USF como nos NASF, sendo também o CAPS
reformulado, da estrutura física ao modelo de atuação. No qual casou com as políticas da
PNAB, PNSM e PNAN (sobretudo as diretrizes: Organização da Atenção Nutricional; Promoção
da Alimentação Adequada e Saudável; Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição e;
Cooperação e articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional). As equipes NASF
passaram a atuar no CAPS, trazendo a linha de cuidado em alimentação e nutrição para este
público. Após avaliação dos nutricionistas foi constatado que a maioria dos usuários estavam
com obesidade, apresentando distúrbios alimentares e com hábitos de vida não saudáveis e
sedentários. São pessoas que vivem à margem da sociedade, excluídos de seus diretos e do
convívio social, o que os leva a uma vida de exclusão social. O processo de trabalho anterior
não abordava este quadro, pouco contribuindo com ressocialização e a reabilitação destes
pacientes, sendo a alimentação fornecida no CAPS excessivamente calórica e em alta
quantidade, resultando em usuários com mais sobrepeso. Ainda foi levado em consideração
para a elaboração das novas ações as associações da alimentação e a digestão com a saúde
mental, onde estudos mais recentes reforçam a grande influência dos hábitos alimentares. A
quase totalidade de quem padece de doenças crônicas envolvendo a saúde mental, como por
exemplo depressão, ansiedade, esquizofrenia, entre outras, sofre também de problemas no
sistema digestivo em maior ou menor grau. Dessa forma a equipe NASF passou a realizar a
elaboração de dietas saudáveis e controladas no CAPS, além de palestras e oficinas
educativas, levando informações para os usuários e seus familiares. Além disso foi associado a
terapia ocupacional e as atividades físicas, que resultou numa mudança do processo de
trabalho do CAPS e na rotina dos seus profissionais e usuários. Desafios: Quebrar as práticas
de saúde até então vigentes, não integrais e dissociadas, centradas no atendimento
ambulatorial e na continuidade da exclusão dos usuários do CAPS. Novidades: Sensibilizar os
profissionais do CAPS e AB da importância de introduzir a linha de cuidado em alimentação e
nutrição em conjunto com a linha da saúde mental e da atenção básica.
Pedra de Fogo, Paraíba.
fabianeflima@hotmail.com
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Política Estadual de Promoção da Saúde do Estado de Minas Gerais Oficinas Regionais
Daniela Souzalima Campos
Carolina Guimarães Marra Nascimento
Nathalia Ribeiro Mota Beltrão
Conceição Aparecida Moreira
Ellen Mendes Paschoal
Raquel Rondow Bahia
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), instituiu a Promoção da Saúde em 2007,
formada pelas áreas de alimentação e nutrição, prevenção primária do câncer e programa
saúde na escola. Em 2012, com visando organizando das ações de Vigilância em Saúde por
meio do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde, pactuou-se indicadores de ações
de prática corporal/atividade física, monitoramento do estado nutricional de crianças e
gestantes e estímulo a hábitos de vida saudáveis para os profissionais das Unidades Básicas
de Saúde com os municípios mineiros. Esse projeto permitiu o monitoramento, avaliação
sistematizada das ações de promoção da saúde e uma agenda de discussão do tema com os
gestores. Em 2015, após a revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e o
cenário do tema no estado, evidencia-se a necessidade de potencializar a oferta de ações de
Promoção da Saúde no SUS-MG, fortalecer e legitimar a PNPS e acrescer especificidades dos
municípios mineiros nas diretrizes nacionais. Para elaboração da Política Estadual de
Promoção da Saúde (POEPS), institui-se um grupo de trabalho responsável por apoiar esse
processo. A metodologia adotada foi o modelo de referência para a análise de coerência das
ações de promoção da saúde, baseado no modelo de avaliação de municípios saudáveis
proposto pela OPAS em 2005, e o mesmo utilizado para a revisão da Política Nacional de
Promoção da Saúde com adaptações para as realidades do estado. A construção da POEPS
foi organizada em oficinas centrais e regionais. As oficinas centrais, realizadas em Belo
Horizonte, contou com a participação de diversos setores da SES-MG, com as referências
técnicas regionais de promoção da saúde e coordenadores regionais de atenção primária a
saúde representantes das 28 Regionais de Saúde do Estado e outras Secretarias e instituições
que interface com a promoção da saúde, totalizando 03 encontros. As oficinas regionais
ocorreram em 27 regionais de saúde, em 35 encontros com a representação de 508 municípios
(61,80% dos municípios). Nessa etapa participaram 1131 pessoas (profissionais que atuam
com a Promoção da Saúde, parceiros intersetoriais, instituições de ensino e conselhos). As
oficinas regionais tiveram como agendas de promoção da saúde e estratégias mais recorrentes
a formação e educação Permanente em Promoção da Saúde, incentivo às práticas corporais e
atividades físicas, produção de saúde e cuidado e alimentação adequada e saudável e
financiamento. Esse momento representou uma apropriação da PNPS e iniciou movimento de
implantação dessa política nos territórios. O modelo metodológico utilizado possibilitou a ampla
participação de todas as regiões do estado e, agregou a cada objetivo, valor e princípio,
fundamento, estratégia operacional e transversal, e competência a identidade de Minas Gerais.
A POEPS ainda aprovou a destinação de recursos orçamentários condicionados ao
cumprimento de indicadores definidos exclusivamente para a Promoção da Saúde.
Secretaria de Estado de Saúde de Minas, Minas Gerais.
daniela.campos@saude.mg.gov.br
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Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Escolar de Curitiba –
impacto sobre a prevalência de excesso de peso nos escolares
Angela Cristina Lucas de Oliveira
Nilton Willrich
Maria Rosi Marques Galvão
Liziane Meri Laufer Rodrigues
Eixo temático: Atenção Nutricional no Sistema Único de Saúde O Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN) do Escolar foi implantado em 1996 mediante parceria entre a
Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba.
Os dados antropométricos são coletados pelas equipes de educação física de cada escola e
digitados localmente. A SMS realiza capacitação sistemática sobre antropometria, avaliação
nutricional e interpretação dos indicadores à esses profissionais. Transferidos à SMS, os dados
são processados de modo a gerar o perfil nutricional. Em 1996 foram analisados dados de
cerca de 50.000 escolares e a partir de 2005, anualmente mais de 90.000 escolares de
aproximadamente 180 escolas têm seus dados analisados pelo SISVAN-Escolar. Os dados
analisados individualmente, por escola, por regional de educação e geral são repassados para
a SME, sendo apresentados oficialmente aos profissionais em evento com participação da
SMS, norteando ações locais para enfrentamento dos problemas. Várias escolas que
apresentavam que em determinado momento apresentavam as maiores prevalências de
excesso de peso, saíram dessa situação devido à essas ações locais. A avaliação dos perfis
nutricionais obtidos ano a ano mostra uma transição nutricional, com declínio progressivo dos
indicadores de desnutrição (magreza e baixa estatura) e concomitante aumento dos
indicadores de excesso de peso. O aumento progressivo do sobrepeso e obesidade foi
interrompido em 2014, sendo que atualmente pode-se considerar que existe uma tendência de
estabilização desses indicadores. Acredita-se que além das ações individuais de cada escola,
a universalização do Programa Saúde (PSE) em 2013 para todos os equipamentos da SME,
aproximando as equipes de saúde e educação, tenha contribuído para interromper o aumento
progressivo do excesso de peso na população estudada, indicando nos últimos 4 anos uma
tendência de estabilidade dos indicadores, o que pode ser considerado bastante produtivo.
Logicamente o grande desafio é reduzir a prevalência de excesso de peso entre os escolares
da rede municipal de ensino de Curitiba e para tanto devem ser fortalecidas as ações locais de
estímulo à alimentação saudável e da prática de atividade física, com foco intersetorial, além
de ações governamentais, como as relacionadas à publicidade de alimentos por exemplo.
Outro desafio diz respeito a desenvolver o mesmo tipo de trabalho nos Centros Municipais de
Educação Infantil da SME, em que já existe uma análise sistemática do estado nutricional das
crianças desde 2005, só que de maneira amostral e que também passaram a fazer parte do
PSE em 2013.
Curitiba, Paraná.
coordcuidado@sms.curitiba.pr.gov.br
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Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – Sisvan Web: possíveis
limitações na adesão e no aumento da cobertura na perspectiva do nutricionista
da Atenção Primária a Saúde no Âmbito do Distrito Federal, em 2016
Helen Altoe Duar Bastos
Douglas Moreira
Lilian Siboney Xavier
Priscilla Araujo Aguiar
Karistenn Casimiro de Oliveira Brandt
Andrielle Haddad de Olveira Melo
O propósito do Sisvan Web é monitorar o padrão alimentar e o estado nutricional da
população atendida no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio da Atenção
Primária à Saúde - APS, abrangendo todas as fases da vida, utilizando formulários
padronizados e normas técnicas. Ele auxilia os profissionais de saúde a realizarem o
diagnóstico dos agravos nutricionais e a identificar os padrões de consumo alimentar que
sejam possíveis fatores de risco ou de proteção, tais como hábitos alimentares inadequados e
o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, respectivamente. A experiência
ocorreu no presente ano, no Distrito Federal, nos meses de junho a agosto e contribuiu, em
especial, com as seguintes diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição:
organização da atenção nutricional; vigilância alimentar e nutricional; gestão das ações de
alimentação e nutrição; e cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. A
Gerência de Nutrição - Genut elaborou um questionário, on line, com o objetivo de identificar,
na perspectiva dos nutricionistas da APS, os motivos da baixa adesão e cobertura do Sisvan
web. Dentre as 15 opções elencadas no questionário, identificadas a partir de revisão da
literatura sobre o tema e experiência da gestão da SES, os respondentes tinham que sinalizar
os três motivos da baixa adesão e cobertura do Sisvan no local de atuação. As seis opções
mais sinalizadas pelos 49 nutricionistas (75% do universo total de potenciais respondentes)
foram: não priorização dos servidores do centro (nível superior, médio e técnico) quanto a
importância de preencher os formulários do Sisvan Web (84%); não há servidor para inserir os
formulários no Sisvan Web (53%); não priorização da chefia quanto a importância do Sisvan
Web (39%); a internet disponível é lenta (24%); não há equipe capacitada para operacionalizar
o sistema (18%) e dificuldade de pesagem dos usuários em todas as consultas/atividades de
grupo (16%). A partir desses resultados, a área técnica responsável pela temática, no âmbito
da gestão da SES, traçou algumas estratégias: capacitações aos servidores agendada para
setembro, solicitação de pauta nas próximas reuniões das Diretorias Regionais da Atenção
Primaria à Saúde para reforçar aos gestores a relevância da vigilância alimentar e nutricional
como instrumento de gestão e a continuação da elaboração de boletins semestrais do Sisvan e
notas técnicas. Há o grande desafio de trabalhar os aspectos apontados para que a cobertura
da população monitorada no âmbito do DF continue a evoluir, conforme observou-se de 2014
para 2015 o aumento de 7,5 vezes no registro do acompanhamento do estado nutricional e,
assim possa-se utilizar as informações geradas por esse instrumento de vigilância para auxiliar
no planejamento das ações de promoção à saúde da população do DF.
Brasília, Distrito Federal.
helen.duar@gmail.com
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A formação para o SUS e o SUS em formação: articulação ensino-pesquisaserviço no Curso de Nutrição da UNIFESP
Ana Beatriz Pacito Almeida
Lia Thieme Oikawa Zangirolani
Maria Angélica Tavares de Medeiros
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição propõe a qualificação da força de trabalho,
consoante aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a formar profissionais
críticos e comprometidos com a atenção às necessidades em alimentação e nutrição, em todas
as dimensões. Este trabalho visa a relatar experiência de articulação ensino-pesquisa-serviço
do Curso de Nutrição da Universidade Federal de São Paulo-Campus Baixada Santista. O
Projeto Político-Pedagógico deste curso volta-se à formação para o SUS, inserindo os
estudantes já no primeiro semestre da graduação, no sistema de saúde local (Santos/SP) e na
comunidade. Por meio dos módulos do eixo comum Trabalho em Saúde (TS), que agregam
estudantes dos 2º e 3º anos de seis cursos, em turmas mistas, faz-se a aproximação com o
território e a realidade de vida dos moradores. Ao longo da graduação, os estudantes
desenvolvem habilidades a partir de diversos modos de aproximação com a comunidade e com
o SUS, construindo narrativas, organizando grupos de promoção de saúde, realizando visitas
domiciliares (VD) e elaborando Projetos Terapêuticos Singulares (PTS). No último ano de
graduação, o estágio obrigatório de Nutrição Social, realizado na Atenção Básica, articula
ações com o eixo TS, desenvolvendo em conjunto atividades como: reconhecimento de
território, atendimento nutricional individual, planejamento e execução de grupos, VD,
participação nas reuniões de equipe e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.
Paralelamente, os estagiários monitoram os estudantes dos módulos de TS, sob supervisão
docente. Essa integração entre estudantes de TS e estagiários de Nutrição favorece a
integralidade do cuidado. Exemplos disso são o apoio dado pelos estagiários na identificação
de ações a serem realizadas pelos estudantes de TS; ou a utilização de narrativas feitas pelos
estudantes como subsídio à elaboração de PTS pelos estagiários. Fechando esta rede
inserem-se os pós-graduandos da disciplina Programa de Aperfeiçoamento Docente em
Nutrição Social, acompanhando os estágios e desenvolvendo seminários sobre temáticas de
interesse às suas pesquisas e ao estágio. Os desafios dessa articulação se pautam na logística
das ações, que requer esforço conjunto de docentes na busca por integrar equipes de saúde e
estudantes de módulos diversos no desenvolvimento das atividades. A mudança das turmas
em cada ciclo de estágio/semestre é outro desafio à manutenção do vínculo com usuários e
serviço. Somam-se a isso as limitações estruturais do SUS local, como a insuficiência de
nutricionistas. Por fim, a articulação ensino-pesquisa-serviço, envolvendo estudantes em fases
distintas do percurso acadêmico, fortalece a formação do nutricionista para atuação no SUS e
promove o diálogo entre teoria e prática. A inserção universitária no serviço qualifica a atenção
nutricional aos usuários, contribuindo para a integralidade do cuidado.
Santos, São Paulo.
anapacito.nutri@gmail.com
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Hortas Comunitárias nas Unidades de Saúde de São José dos Campos
Elizabeth Maria Bismarck Nasr
Elisa Farinha
Luciano Machado
O Projeto Hortas Comunitárias nas Unidades de Saúde de São José dos Campos resultou
de um trabalho em parceria entre o núcleo de Nutrição do Programa de Promoção da Saúde
(Secretaria de Saúde) com a Assessoria de Educação Ambiental (Secretaria de Meio
Ambiente), desenvolvido há cerca de 10 anos, referente ao estímulo à hortas urbanas e em
pequenos espaços (Cultive uma Vida Saudável). Foram selecionados 16 estabelecimentos (11
USF e 05 UBS, 36% das Unidades de Saúde do Município) com terreno disponível para o
plantio de hortaliças. As etapas do processo de trabalho envolveram discussão sobre os
critérios de inclusão para distribuição das hortaliças, capacitação de funcionários e lideranças
da comunidade sobre os cuidados com a horta e compostagem, compra de equipamentos e
utensílios, preparo dos canteiros e confecção de composteira doméstica. O projeto contempla 3
Diretrizes da PNAN: Promoção da Alimentação Adequada e Saudável; Participação e Controle
Social e; Cooperação e Articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional. E encontra-se
alinhado à Agenda A3P, do Ministério do Meio Ambiente e ao Plano Municipal de Resíduos
Sólidos, uma vez que promove a compostagem de resíduos da copa das Unidades com
objetivo de gerar adubo orgânico a partir do lixo que deixou de ser emitido para o aterro
sanitário, colaborando para a preservação do meio ambiente e ampliando o tempo de vida útil
do aterro e proporcionando aos usuários de maior vulnerabilidade social e de risco nutricional
e/ ou portadores de doenças crônicas, o acesso à alimentos saudáveis que fazem parte do
tratamento de suas patologias. Os critérios de inclusão para beneficiários do Projeto
consistiram em: - vulnerabilidade social (linha da pobreza ou famílias de menor renda per
capita); - estado nutricional (presença de desnutrição e/ou excesso de peso em menores de
cinco anos, gestantes, nutrizes e idosos); - presença de patologia onde a nutrição faça parte do
tratamento. Sendo que as famílias precisam apresentar pelo menos 2 destes critérios. Os
voluntários responsáveis pelo cuidado com a horta também têm direito ao recebimento da
produção, independente da presença de algum dos critérios de inclusão descritos acima.
Condicionalidades para permanência no Projeto: - Participação dos grupos educativos
oferecidos pela UBS; - não faltar nas consultas; - Permanência na condição de vulnerabilidade
social; - Prestação de serviço voluntário junto à horta. A distribuição dos alimentos ocorrerá
conforme período adequado para colheita dos alimentos, priorizando inicialmente os casos
mais vulneráveis tanto em nível social quanto sanitário e registrado em livro ATA. Na próxima
colheita, outras famílias receberão a produção, de forma que em longo prazo, todas as famílias
elencadas poderão se beneficiar do Projeto. Trata-se de um estímulo concreto à alimentação
saudável, com envolvimento da comunidade local, trabalha questões como solidariedade,
preservação do meio ambiente e promoção da saúde.
São José dos Campos, São Paulo.
beth.bismarck@gmail.com
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O PET-GraduaSUS como ferramenta estratégica de implantação da rede de
cuidado materno infantil do município de Dourados - MS
Tulio da Silva Junqueira
Taílci Cristina da Silva
Rita de Cassia Dorácio Mendes
Maria Tainara Soares Carneiro
Karyne Garcia Tafarelo Moreno
Naiara Ferraz Moreira
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde PET-GraduaSUS (2016-2018)
coordenado pela Secretaria municipal de saúde e desenvolvido em parceria com a
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e a Universidade Estadual do Mato Grosso
do Sul é um programa que promove a integração de ensino-serviço, visando o aprimoramento
das práticas no Sistema Único de Saúde com enfoque no cuidado integral e na humanização.
O PET atua na aprendizagem tutorial com grupos interdisciplinares dos cursos de Psicologia,
Enfermagem, Medicina e Nutrição. No núcleo de Nutrição, após reuniões sistêmicas entre
gestores, nutricionistas da rede, docentes, estudantes e usuários, houve a identificação da
necessidade da implementação de projetos que deem suporte às ações de cuidado MaternoInfantil do município, nesse sentido foi criada pelo PET a “rede de cuidado materno-infantil”. As
atividades desenvolvidas pela rede vão desde o estudo epidemiológico com apresentação de
seminários, empoderamento da população, até o acompanhamento individual através de visitas
domiciliares, com o propósito de criar condições facilitadoras para a implantação das relações
entre ensino-serviço-comunidade, fundamentais para o desenvolvimento pleno dos projetos
pedagógicos dos cursos envolvidos. Mais especificamente, esta inserção na rede, acontece
com estudantes desde o primeiro período dos cursos. Pretende-se, portanto, propiciar uma
interação ativa entre estudantes, equipes de saúde, preceptores, docentes e população que
contribua para a formação de profissionais capazes de abordar integralmente o processo de
atenção à saúde materno-infantil em suas múltiplas dimensões, com ênfase na prevenção de
agravos e enfermidades e na promoção da saúde. Desta forma, dividiu-se os estudantes em
equipes de atuação periódica em três pontos da rede de atenção à saúde (Atenção Básica,
Hospital Universitário- HU/UFGD e Secretaria Municipal de Saúde) sob a orientação dos
docentes e nutricionistas dos serviços para a execução da rede cuidado materno-infantil
(imagem 1). Esta rede de cuidado tem como objetivo principal desenvolver um sistema
informação e cooperação (referência e contra-referências) para atenção efetiva com foco na
saúde materno infantil (imagem 2). Os acadêmicos executam atividades no banco de leite do
Hospital Universitário da UFGD de orientação de amamentação e cadastro de nutrizes da
maternidade, orientação pós alta hospitalar e captação de novas doadoras de leite. As nutrizes
são contra-referenciadas às unidades de saúde para acompanhamento do binômio mãe-filho.
O envolvimento dos acadêmicos com o serviço de saúde possibilita uma capacitação dos
profissionais de saúde deste local. O desafio do presente trabalho é agregar os outros grupos
disciplinares à rede de cuidado para ação integral. Essa experiência atende ao eixo temático
de Formação Profissional e Educação Permanente e contribui a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN): organização da atenção nutricional.
Dourados, Mato Grosso do Sul.
naiaraferraz@ymail.com
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Projeto Verde na Saúde: Experiência da implantação de uma horta
terapêutica dentro de uma Unidade Básica de Saúde
Geisa Oliveira Rocha
Paula Sabrina Oliveira
Aline Leão Soares
Marília Martins de Araújo Reis
Vanusa Viera Muniz Rodrigues
A Equipe Nasf juntamente com equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Walda Moura
Guerriere, promove o Grupo Terapêutico Qualidade de Vida. As reuniões ocorrem
quinzenalmente na UBS, com duração de 2 horas, em espaço físico reservado para atividades
físicas, educação em saúde, oficinas na UBS. Durante as reuniões, são trabalhados temas
como promoção da alimentação saudável, saúde mental, geração de renda, redução do
desperdício de alimentos, incentivando o consumo de alimentos naturais de baixo custo e
elevado valor nutritivo. Com desenvolvimento das temáticas, os usuários demonstraram
interesse em organizar uma horta comunitária no terreno da UBS, essa demanda foi acolhida
pela equipe e direcionada para a coordenação do Departamento de Atenção Básica (DAB).
Com o objetivo de promover qualidade de vida, através do incentivo a práticas de cultivo de
hortas e o consumo de uma alimentação saudável. A proposta foi recebida com êxito no DAB,
pois anteriormente já havia sido realizado um contato a secretaria municipal do meio ambiente,
através do projeto intitulado Verde na Saúde, a fim de promover interação entre os cuidados
com o meio ambiente e a segurança alimentar e nutricional. O Projeto teve seu marco com
uma visita realizada pelas 3 equipes citadas e participantes da comunidade ao terreno da UBS,
para identificar se era adequada para realização do projeto, após a aprovação começaram a
ser realizadas palestras aos usuários com relatos de experiência com hortas, cuidados com o
cultivo e manutenção. Posteriormente foram eleitos coordenadores, tesoureiros e secretários,
sendo que para cada função havia um representante da comunidade e um representante da
UBS. Todos os participantes do grupo se envolveram no rodízio para os cuidados com a horta
e opinaram sobre as sementes e mudas que tinham interesse de trabalhar e com a ajuda dos
técnicos da secretaria do meio ambiente foram selecionadas as variedades (alface, couve,
salsinha, pimentas variadas, coentro, cebolinha, abacaxi) de acordo com a preferência do
consumo, facilidade de cultivo e os recursos disponíveis. Os canteiros já foram levantados, as
primeiras mudas e sementes já foram plantadas. Com o aprendizado das ações de educação
em saúde e a prática diária com a horta terapêutica, os usuários compreenderam a importância
da alimentação saudável, para a promoção da saúde. Relatam o quanto a atividade tem lhes
dado prazer, estão orgulhosos de participação e já estão colocando em prática junto com seus
familiares. Esta atividade aumentou o vínculo da comunidade com a equipe da UBS e equipe
do NASF e tem se mostrado eficaz no sentido de conscientizar de que a unidade de saúde é
local de prevenção de doenças, construção de hábitos alimentares saudáveis, enfim promoção
de saúde.
Eunápolis, Bahia.
geisa_or@hotmail.com

2016

27
Vivências do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/GraduaSUS
com os beneficiários do Programa Bolsa Família
Deisi Cristini Lansing
Cláudia Rosí Furtado
Bianca Coletti Schauren
Patricia Fassina
Desde o mês de maio de 2016 estão sendo realizadas vivências no município de
Lajeado/RS por inserção do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PETSaúde/GraduaSUS, que objetiva a integração ensino-serviço-comunidade por meio de ações
para o fortalecimento de áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS). O
programa, até o momento, abrange três bairros de maior vulnerabilidade social do município,
onde reside um grande número de beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF). Nestes, são
desenvolvidas visitas domiciliares aos beneficiários baseadas nos eixos Atenção Nutricional no
SUS e na Diretriz Vigilância Alimentar e Nutricional da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN) para avaliação do estado nutricional e do consumo alimentar através das
medidas antropométricas de peso e altura e da aplicação do questionário dos Marcadores do
Consumo Alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) do Ministério da
Saúde (MS). Durante as visitas, foram vivenciados relatos, por parte dos beneficiários, e
situações que extrapolaram os dados técnicos e quantitativos, durante as quais foi possível o
contato com suas situações de vida, realidades que se destacam muito mais ou, até mesmo,
antes de um diagnóstico nutricional e que merecem também atenção da Rede de Saúde e
Assistência Social, como moradias precárias em áreas invadidas, algumas em risco de
desmoronamento ou alagamento; residências muito pequenas, abrigando, às vezes, mais que
uma família; domicílios e arredores com acúmulo de lixo, em condições higiênico-sanitárias
inadequadas, muitas vezes, com esgoto “a céu aberto”; acesso a alimentos em quantidade e
qualidade inadequadas; casas sem circulação de ar ou então, com muitas frestas, propiciando
entrada de frio e umidade; integrantes da família, na maioria das vezes, os próprios provedores
da mesma, envolvidos em situação de risco e supridos de liberdade; alimentação das crianças
baseada naquela realizada na escola em que frequentam. No momento em que nós,
profissionais da saúde, saímos de dentro de nossos locais de trabalho e de nossa zona de
conforto para a realização de visitas nos domicílios dos beneficiários do PBF, enfrentando
dificuldades ao percorrer os bairros a pé e, muitas vezes, condições climáticas adversas,
somos recompensados pela receptividade e troca de informações com os mesmos, e voltamos
o olhar, não só para os indivíduos, mas também para a comunidade onde se inserem. Ao longo
dessas visitas, tivemos a oportunidade de conhecer as realidades vividas, pois antes, apenas
recebíamos os beneficiários em nossos Serviços de Saúde, para o acompanhamento de suas
condicionalidades. Essas visitas nos permitiram vivenciar situações que nos fizeram pensar em
intervenções que pudessem melhorar as condições de vida destes beneficiários. Além disso,
estabelecemos vínculos que são pré-requisitos indispensáveis para o cuidado em saúde.
Lajeado, Rio Grande do Sul.
tinylansing@hotmail.com
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A persistência da desnutrição em crianças indígenas Xavante: acesso
desigual às políticas públicas?
Cassia Veras de Moraes
Aline Alves Ferreira
James R. Welch
Carlos E. A. Coimbra Jr.
Introdução: No país houve diminuição gradativa da desnutrição infantil na população nas
últimas décadas, atribuída principalmente, a melhoria dos determinantes sociais de saúde.
Porém, estudos realizados em diferentes populações indígenas na Amazônia e Brasil Central
têm revelado elevadas prevalências de desnutrição em crianças, especialmente baixa estaturapara-idade (E/I). Esse cenário tem sido relacionado às situações precárias de saneamento e
condições de vida, além de elevadas taxas de doenças infecciosas e mortalidade infantil.
Objetivo: Comparar o perfil de desnutrição de crianças indígenas Xavante de duas aldeias do
Brasil Central nas duas últimas décadas. Metodologia: Foi realizado um inquérito do estado
nutricional de 171 crianças em 2011 nas aldeias Pimentel Barbosa e Etênhiritipá (Mato Grosso,
MT), visando o universo da população. Construiu-se os índices E/I, peso-para-idade (P/I),
peso-para-estatura (P/E) e IMC-para-idade (IMC/I), considerando os pontos de cortes
propostos pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006). Os dados de 2011 foram
comparados a um inquérito anterior realizado na mesma comunidade em 1994, e para tal,
calculou-se os z-escores dos índices antropométricos de acordo com a população referência
da época, do National Center for Health Statistics (Hamill, 1977). Utilizou-se o teste quiquadrado para análise das diferenças das proporções de desnutrição entre sexos, grupos de
idade e ao longo do tempo (significância de 95%). Todos os aspectos éticos foram respeitados.
Resultados: A prevalência de baixa E/I e baixo P/I para ambos os sexos 2011 foi 39,28% e
12,14%, respectivamente, de acordo com a OMS. Em ambos, não houve diferença significativa
em relação ao sexo, apesar dos meninos apresentaram maiores prevalências. A baixa E/I
diferiu em relação aos grupos de idade (p=0,001 e os <2 anos foram os mais prevalentes). Não
apareceram casos de obesidade. Ao comparar ao inquérito de 1994, adequando-se à
população referência (NCHS), percebe-se que a prevalência global de desnutrição pouco
reduziu ao longo de quase 20 anos, sem diferença significativa (27,7 versus 25% de baixa E/I e
16,7% versus 16,4% de baixo P/I, para os anos 1994 e 2011, respectivamente). Em 1994 e
2011, casos de excesso de peso foram inexistentes em relação ao P/E. Discussão: Os altos
níveis de desnutrição mantiveram-se nas crianças Xavante, ao contrário da tendência em
âmbito nacional para as crianças não-indígenas e opondo-se à discussão sobre o aumento de
obesidade. Isso sugere que programas e ações voltadas para a saúde infantil e demais
políticas públicas para a promoção de saúde e segurança alimentar e nutricional atingem de
forma desigual a população brasileira. Conclusão: É necessário fortalecer ações que busquem
superar a vulnerabilidade nutricional e alimentar dessas populações, com ênfase na vigilância
alimentar e nutricional, integrada aos sistemas de informação existentes, que hoje são pouco
eficientes no contexto indígena.
Terra Indígena Pimentel Barbosa, Mato Grosso.
kssiaveras@gmail.com
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Anemia em gestantes adolescentes: impacto do tratamento nos desfechos
perinatais
Maira Pinho Pompeu
Fernanda Garanhani de Castro Surita
Danilo Abib Pastore
Daiane Sofia Paulino
João Luiz Pinto e Silva
Introdução: Anemia é um problema de saúde pública em todo o mundo, com prevalência
estimada em 43% em países em desenvolvimento, 75% dos casos são resultantes de
deficiência de ferro. Anemia durante a gestação pode impactar em consequências para mãe e
para o feto, com consequências como baixo peso ao nascer, prematuridade e restrição de
crescimento intrauterino. Na gestação na adolescência o risco de anemia é maior devido a
necessidade de ferro para o crescimento e desenvolvimento materno e fetal. Objetivo: Avaliar a
prevalência de anemia e o efeito de seu tratamento com sulfato ferroso, em gestantes
adolescentes. Metodologia: Estudo de corte transversal, com gestantes adolescentes que
tiveram o pré-natal e o parto no CAISM (UNICAMP), entre junho de 2005 e agosto de 2013, e
possuíam exame de hemoglobina sérica (Hb) em seu prontuário médico. Para análise, o grupo
foi dividido em gestantes sem anemia e com anemia (Hb <11.0 g/dL em algum momento da
gestação), e em seguida as gestantes com anemia foram dividas em gestantes com anemia
sem tratamento e com tratamento (suplementação de 80 mg de sulfato ferroso ao dia, segundo
recomendações da Organização Mundial de Saúde). Resultados Foram avaliadas 458
gestações em adolescentes, com idade média de 16 anos. Destas 16 eram gemelares,
totalizando 474 partos. A prevalência de anemia foi de 41.27% (189), sendo destas, 65.60%
anemia leve, 33.86% anemia moderada e 0.52% anemia severa. Das gestantes com anemia,
87.24% receberam tratamento para anemia com suplementação de ferro. Parto pré-termo
(p=0.004), idade gestacional no parto <37 semanas (p=0.036) e morte fetal (p=0.004),
apresentaram associação com anemia não tratada. HIV positivo foi mais prevalente entre as
gestantes com anemia não tratada (p=0.0018). A taxa de cesárea foi de 36.90%, sem diferença
entre os grupos. Conclusão: A anemia na população do estudo é um grave problema de saúde
pública. Seu tratamento com suplementação de sulfato ferroso reduziu a ocorrência de
resultados neonatais desfavoráveis, como parto prematuro e óbito fetal. A adesão ao
tratamento através de uma assistência de pré-natal multidisciplinar e de qualidade a gestantes
adolescentes pode ser ferramenta chave para a redução de desfechos neonatais negativos
associados a anemia.
Campinas, São Paulo.
mairapinho@gmail.com
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Descrição da elaboração do Plano Estadual de Prevenção, Controle e do
Tratamento do sobrepeso e obesidade em Sergipe
Leila Almeida Gomes
Anne Rayssa Pereira de Oliveira
Ronaldo Cruz Silva
Silvia Maria Voci
Andhressa Araújo Fagundes
Frente à situação de transição nutricional, caracterizado pelo aumento expressivo da
obesidade, em 2014, foi estabelecida a Portaria nº 438/GM/MS que estabelece as diretrizes
para organização das suas linhas de cuidado (BRASIL, 2014). As Linhas de Cuidado
configuram-se no desenho de percurso pelo qual o usuário deve seguir com a finalidade de
atender as suas demandas de saúde, sendo desempenhada a unificação das ações
preventivas, curativas e de reabilitação. (MERHY, CECÍLIO, 2003; MALTA, MERHY, 2010;
FRANCO, FRANCO, 2013). Diante do exposto, evoca-se importância do estabelecimento de
fluxos assistenciais seguros e garantidos ao usuário com a criação das Linhas de Cuidados
bem definidas e resolutivas. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo descrever o
processo de elaboração do Plano de Ação e Organização na Prevenção, Controle e
Tratamento do Sobrepeso e Obesidade (PAOPCTSO) das sete Regionais de Saúde do Estado,
apêndices da Linha do Cuidado do Paciente com Sobrepeso e Obesidade no Estado de
Sergipe.Estudo de caráter descritivo da elaboração dos PAOPCTSO das Regionais de Saúde
do Estado de Sergipe. A fundamentação teórica dos Planos baseou-se em leis, portarias e
decretos, revisão da literatura a partir de artigos científicos, publicações do Ministério da Saúde
referentes ao tema e informações provenientes de sites/plataformas digitais governamentais. O
levantamento dos equipamentos de saúde, dos pontos de atenção à saúde e os dados de
estado nutricional das populações estudadas foram conseguidos através de plataformas
digitais SisvanWeb, CNESWeb e Portal do Departamento de Atenção Básica. Avaliando as
regionais de saúde nota-se que o excesso de peso foi definido da seguinte forma: 30% nas
crianças, 22,3% nos adolescentes, 51,8% nos adultos e 44% nos idosos. A quantificação dos
pontos de saúde das sete regionais demonstrou a presença de uma média de 239 unidades
referentes à Atenção Especializada por regional, aproximadamente 140 unidades do Sistema
de Apoio Terapêutico e Diagnóstico (SADT) e 165 pontos de Telessaúde no Estado. O excesso
de peso em mais de um quarto das crianças do Estado preocupa, pois a obesidade infantil
além de ser fator de predisposição para sérias comorbidades reflete os hábitos alimentares
inadequados das famílias e das comunidades (SANTOS; SHERER, 2014). As elevadas
prevalências de obesidade em idosos evoca certa preocupação, tendo em vista estado
nutricional destes não relaciona-se apenas com às mudanças biológicas inerentes da idade,
apresenta também uma relação positiva com práticas e hábitos de toda uma vida. (CABRERA
et al., 2001; SILVEIRA et al., 2009; CAVALCANTI et al., 2010).A elaboração de protocolos e/ou
fluxos que orientem o caminho a ser percorrido pelo paciente dentro dos serviços de saúde
demonstra uma importante significância, tendo em vista que ações bem estabelecidas e
concretas facilitam e dinamizam o serviço, sendo notadas melhorias em todas as partes do
processo, da gestão ao usuário.
Aracajú, Sergipe.
leilagomes.se@hotmail.com
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Estado nutricional de crianças menores de 10 anos, uma experiência no
estagio de nutrição e saúde coletiva
Gisele Webber Carlos
Flávia Pacheco Raupp
Paula Rosane Vieira Guimarães
Introdução: O Brasil é um país de contrastes, a população de crianças e jovens convive
com agravos nutricionais decorrentes, principalmente, de uma alimentação inadequada em
termos de qualidade e quantidade. Por estarem em contínuo crescimento e desenvolvimento,
as crianças são especialmente susceptíveis a esses agravos¹. O ambiente escolar é
considerado excelente para o desenvolvimento de ações voltadas à promoção de saúde, pois
permite não só que tais ações sejam implementadas desde a educação infantil, de forma
contínua e por longo período, mas também, por permitir a inclusão da comunidade familiar e
escolar neste processo². O estágio em Nutrição e Saúde Coletiva permite uma articulação
entre diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde para garantia da Atenção Nutricional.
Neste sentido o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN serviu como valioso
instrumento de apoio às ações de promoção da saúde3 possibilitando articular a teoria e a
prática, consolidando a aprendizagem no reconhecimento, consolidação, analise e avaliação
dos dados de Vigilância Alimentar e Nutricional, coletados na escola em nível local durante
estagio em uma Estratégia em Saúde da Família. Metodologia: Realizou-se um estudo
descritivo de corte transversal com abordagem quantitativa4. Foram coletados dados
antropométricos (peso e altura), idade e numero de cartão SUS de todos os alunos da escola
pertencente ao território da ESF para a atualização do SISVAN, no período do estágio
curricular durante 08 (oito) dias de coleta. Resultados: A amostra foi composta por 326 alunos
matriculados na escola com predominância do gênero masculino 51,5% (n=168). As crianças
de até 9 anos 11 meses e 29 dias se apresentaram em maior número 84,3% (n=275). O estado
nutricional de eutrofia para as crianças foi de 63,5%, (n= 207), em risco de sobrepeso 19,9%
(n=65), em sobrepeso 11,3% (n=37), em obesidade 4,9% (n=16) e em estado de magreza
apenas 0,3% (n=1). Discussão: É sempre de total relevância se trabalhar a alimentação
saudável, pois a mesma contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e
consequentemente aumenta o rendimento escolar dos estudantes, porém este trabalho não se
realiza sozinho uma vez que atividades em equipe multidisciplinar possuem habilidades e
especificidades diferenciadas, podendo assim realizar um trabalho mais produtivo e menos
centralizado. Situações que desequilibram a saúde de um individuo expõe o mesmo a um risco
nutricional maior por isso programas como o SISVAN tem por objetivo contribuir para a
melhoria do perfil de saúde e nutrição do país. Conclusão: A vigilância nutricional contribui para
o planejamento de ações dentro do território das ESFs. Possibilita ações de educação
nutricional dentro e fora da escola apontando o direito humano a alimentação e a garantia da
segurança alimentar e nutricional. Se mostra como importante espaço para o estagio da
nutrição fortalecendo a relação teoria e prática dos estagiários.
Criciúma, Santa Catarina.
gisawebber@hotmail.com
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Horta comunitária como estratégia da Segurança Alimentar e Nutricional na
Perspectiva da Educação
Ana Paula Maia Espíndola Rodrigues
Nas últimas décadas, além das transformações sociais que resultaram em mudanças
socioeconômicas, políticas e tecnológicas no país, houve modificações significativas no padrão
de saúde e consumo alimentar da população brasileira, apontando para um cenário em que
coexistem a fome, a obesidade, as doenças crônicas não transmissíveis, a desnutrição e as
doenças oriundas de carências nutricionais em um mesmo espaço. Por isso, é fundamental a
realização de propostas sustentáveis e autônomas que abordem a questão alimentar para além
do modelo prescritivo e biologicista, através de processos horizontais e dialógicos que
promovam a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o Direito Humano a Alimentação
Adequada (DHAA). Nesse contexto, um Programa de Extensão Universitária da Universidade
Federal da Paraíba atua em comunidades no Bairro do Cristo Redentor em João Pessoa-PB
desenvolvendo ações de Promoção da Saúde e da SAN no contexto de uma horta comunitária.
A realização das ações se dá por metodologias participativas com ênfase na problematização
da realidade local e são orientadas pelos princípios da Educação Popular na perspectiva
freireana, com atividades que vão desde o ato de adubar, semear, regar e colher até ações de
retirada do lixo, preservação do meio ambiente, atividades educativas, dinâmicas sobre o lixo e
oficinas de produção de lambedor, chá e de sabão. Como resultado desse trabalho, evidenciase a motivação de crianças e jovens no sentido de contribuir com a horta, auxiliando na
limpeza e manutenção do ambiente e a participação de mulheres que enriquecem o espaço
com novas mudas e ensinamentos populares. Por outro lado, foi possível notar o envolvimento
dos profissionais da USF do território, que divulgam e incentivam a comunidade a participar e
buscar alternativas terapêuticas a partir dos produtos cultivados na Horta, e ainda a
participação ativa e o envolvimento cada vez mais efetivo de estudantes de diversos cursos de
graduação em assuntos relacionados à SAN. Portanto, a Horta consiste em um espaço
comunitário de compartilhar de saberes e experiências, de reflexão crítica e problematizadora
sobre o sistema alimentar no qual estamos inseridos, bem como de promoção de práticas
alimentares saudáveis e sustentáveis, dentre outros elementos do campo da SAN.
João Pessoa, Paraíba.
ana-paulaespindola@hotmail.com
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Alimentação na gestação: Nutrindo hoje para um amanhã saudável
Évelin Nalin Kasmirscki
Vinicius Bresolin
Renata Cerioli
Tiziane Piovesan
Por intermédio do grupo de humanização do hospital, um grupo de integrantes da equipe
multidisciplinar percebeu uma carência de informações quanto a alimentação da mãe durante a
gestação, bem como a alimentação do recém nascido. A insegurança da mulher e seu
companheiro em relação ao dia do nascimento, a chegada ao hospital e os momentos de pós
alta hospitalar, abrangiam estas dúvidas. Assim, surgiu a ideia da criação de uma atividade que
atendesse a esta demanda, suprindo, além de outras coisas,a necessidade de orientação
nutricional. Através de contato com as secretarias de saúde dos municípios da microrregião,
que acompanham as gestantes usuárias do SUS durante o pré-natal, ocorre o
encaminhamento destas para participarem de uma noite com profissionais de diversas áreas
(enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas) com o objetivo de mostrar um pouco da rotina nos
dias precedentes e posteriores ao nascimento do bebê. Em uma noite pré-agendada, as
gestantes, juntamente com seus acompanhantes, se direcionam ao auditório da instituição,
trazendo como forma de inscrição um quilograma de alimento não perecível, que será doado
para uma instituição do município. Na ocasião, os participantes inicialmente recebem
orientações da área assistencial, onde a enfermeira apresenta rotinas para o dia do parto, fluxo
de atendimento, documentações necessárias na chegada ao hospital, bem como os
documentos e primeiros cuidados que o recém nascido obterá dentro do hospital. Após este
momento, é iniciada uma conversa com a nutricionista que explana os benefícios de uma
alimentação saudável durante a gestação, repassando os nutrientes essenciais para a
formação do bebê, respondendo dúvidas e desmistificando mitos que acercam essa fase.
Terminada a conversa sobre a gestação, o grupo conversa sobre a importância do aleitamento
materno, incentivando esta prática no mínimo até os 6 meses de vida da criança e reforçando a
importância da alimentação materna também nesta fase. Este momento gera sempre muitas
dúvidas, que são esclarecidas pelos profissionais da equipe, que também orientam quanto a
melhor forma da pega do bebê durante o aleitamento e a importância da escolha correta de
complementação nutricional adequada caso haja necessidade. É incentivada também, a
alimentação saudável no momento da introdução da alimentação complementar. A
fisioterapeuta neste momento, também passa orientações posturais para garantia de qualidade
de vida e segurança da mãe. Para finalizar, o encontro, o grupo realiza uma visita in loco pelos
setores do hospital, simulando o fluxo de atendimento no dia do parto. Para confraternizar é
oferecido um lanche saudável aos participantes e entrega de material informativo (cartilha do
bebê, folder de orientações nutricionais e sugestão de lista de enxoval).
Veranópolis, Rio Grande do Sul.
hcspl@hcspl.com.br

2016

36
Atendimento Intinerante Multiprofissinal no Âmbito da Estratégia de Saúde
de Família
Patrícia Saccaro Turella
Fabio Zatti
Gilney Piccioni Correa
Gabriel Trevizan Correa
Simone Bonatto
Caroline Rosa da Silva
A comunidade do loteamento Canyon situa-se na zona norte de Caxias do Sul, vinculada à
Unidade Básica de Saúde do Bairro Vila Ipê, e é formada por aproximadamente 3000 pessoas.
Deste total, 450 são crianças menores de 05 anos e outras 400 são portadoras de uma ou mais
doenças crônicas. Trata-se de uma comunidade bastante vulnerável, com dificuldade de
acesso aos serviços básicos e essenciais, tais como saúde, educação, moradia digna e
alimentação adequada. O Sistema Único de Saúde (SUS) possui como princípios básicos a
universalidade e a equidade, sendo os mesmos corroborados pela Estratégia de Saúde da
Família (ESF). Além disso, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) possui como
quatro primeiras diretrizes a organização da atenção nutricional, promoção da alimentação
adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional e gestão das ações de alimentação e
nutrição. Nesse contexto, o trabalho desenvolvido tem por objetivo propiciar maior acesso à
saúde para a população do loteamento Canyon, usando como estratégia a oferta de
atendimentos itinerantes multiprofissionais, nos equipamentos sociais presentes no território
(Escola Municipal, Cozinha Comunitária, Centro de Pacificação Social, Centro Comunitário e
Centros Educativos). Semanalmente, a equipe de saúde se desloca até a comunidade para
realizar atividades coletivas diversificadas, consultas médicas e de enfermagem individuais,
avaliação bucal e atendimento nutricional, permitindo que a população do território se vincule
ao serviço de saúde e receba todo o suporte necessário para manutenção do bem-estar físico
e mental. O grupo de trabalho multiprofissional é composto por médico, enfermeiro, técnico de
enfermagem, odontólogo, auxiliar de saúde bucal e nutricionista. As ações são planejadas
pelos integrantes da equipe, com foco no autocuidado, na prevenção e na educação
permanente. As atividades são propostas com base no diagnóstico de comunidade, obtido a
partir dos dados provenientes dos cadastros domiciliares e em atendimento às políticas do
Ministério da Saúde e da ESF, de forma a contemplar os diversos grupos e faixas etária, bem
como suas demandas mais relevantes. Atualmente estamos completando quatro meses de
atendimento itinerante e, embora recente, é evidentes a melhora das condições de saúde na
comunidade, refletida na menor procura para consultas na UBS Vila Ipê por parte desta parte
dessa população. Esperamos que esta ação possa ser ampliada para outros territórios, a fim
de manter o usuário no nível primário de assistência e ofertar uma atenção básica qualificada,
resolutiva e comprometida com o o atual sistema único de saúde brasileiro.
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.
pturella@caxias.rs.gov.br
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Ações Coletivas de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável na
Atenção Básica à Saúde
Rayane Jeniffer Rodrigues Marques
Mariana Souza Lopes
Patrícia Pinheiro de Freitas
Kelly Alves Magalhães
Caroline Schelling Soares
Aline Cristine Souza Lopes
A alimentação é um dos principais determinantes da saúde, envolvendo aspectos
biológicos, psicológicos, culturais e sociais, relacionados à qualidade de vida. O objetivo deste
relato é apresentar estudo piloto conduzido para analisar os materiais propostos para ações de
promoção da alimentação adequada e saudável, construídas a partir de parcerias entre
universidade, serviço de saúde e gestor federal. Participaram do estudo piloto três polos do
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), um conduzido no Programa Academia da Saúde,
coordenado por educador físico e dois em Unidades Básicas de Saúde, coordenados por
nutricionistas. As ações coletivas propostas foram apresentadas em livro Instrutivo, constaram
de oficinas e ações no ambiente, intercalados por painéis informativos com periodicidade
quinzenal, e materiais educativos de apoio. As ações foram conduzidas durante seis meses,
basearam-se na metodologia problematizadora proposta por Paulo Freire e em importantes
publicações nacionais, como o Guia Alimentar para a População Brasileira, visando valorizar as
atividades geradoras de autonomia e empoderamento para escolhas alimentares, respeito à
cultura alimentar e à diversidade dos cenários. O estudo foi planejado pela equipe de pesquisa
em conjunto com gestores municipais e distritais, conduzido por profissionais do NASF de uma
regional de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi realizado em duas fases: 1) participação em
atividade de educação permanente para aplicação da metodologia proposta; 2) condução das
ações mediante acompanhamento dos pesquisadores via tutoria presencial e à distância. A
atividade de educação permanente constou de exposições teóricas, dialogadas e práticas,
abordando educação em saúde, metodologia de trabalho com grupos, Guia Alimentar para a
População Brasileira, apresentação e ambientação com o material a ser utilizado nas ações.
Durante o desenvolvimento das atividades o grande desafio foi adequação da metodologia e
materiais à prática dos serviços e suas particularidades locais. Assim, a tutoria se tornou
importante ferramenta de troca de experiências, qualificando o desenvolvimento das ações. Os
materiais propostos, como o Instrutivo, o livro “Desmistificando Dúvidas Sobre Alimentação e
Nutrição”, livro de receitas e folders, merecem destaque devido seu conteúdo inovador,
contribuir para estruturar e orientar os profissionais na realização das ações, nortear os
usuários no processo de compreensão para mudanças na alimentação e envolver diferentes
profissionais da Atenção Básica na articulação da equipe. Todos os materiais foram lançados
pelo Ministério da Saúde e estão disponíveis em versão online. O próximo passo será a
estruturação de um Programa a ser testado em municípios da região metropolitana de Belo
Horizonte e avaliado pela equipe de pesquisa, para, posteriormente, ser expandido para outros
municípios brasileiros. São também autores: Mariana Carvalho Menezes, Nathália Luiza
Ferreira e Raquel de Deus Mendonça.
Belo Horizonte, Minas Gerais.
rayanemarquesrjrm@outlook.com.br
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Consulta de rotina com nutricionista, para orientação da alimentação
complementar, como ação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, no
Centro de Referência Materno Infantil, de Bento Gonçalves
Andressa Giacomello Dal Cin
Débora Gallina Deitos
Núbia Beche
Guenevere De Franceschi
Introdução: A EAAB, proposta pelo Ministério da Saúde, objetiva promoção do Aleitamento
Materno (AM) e Alimentação Complementar (AC) saudável no âmbito da atenção básica,
através de formação dos profissionais de saúde e organização dos processos de trabalho a
partir de oficinas realizadas na própria Unidade. Bento Gonçalves conta com 3 tutoras desta
estratégia e já realizou 18 oficinas tendo uma unidade certificada em dezembro de 2015. O
Centro de Referência Materno Infantil (CRMI) é um serviço secundário, criado em julho de
2001, que objetiva auxiliar a rede de Atenção Básica no atendimento a gestantes e crianças
com critérios de risco como depressão ou adolescência materna, baixo peso ao nascer,
internação em UTI, síndromes, atraso no desenvolvimento, entre outros. Relato de experiência:
Uma das ações pactuadas pelo CRMI após a oficina da EAAB, para promoção da AC
adequada e em tempo oportuno consiste em realizar orientação de rotina, com nutricionista,
individual ou em dupla, para pais/responsáveis das crianças atendidas no serviço, quando
estas tiverem idade entre 4 a 6 meses. O atendimento é agendado, sempre que possível no dia
da consulta pediátrica. Estabeleceu-se a idade de 4 a 6 meses da criança para contemplar
mães que retornam ao trabalho antes do 6o mês pós parto. Na consulta são orientados os 10
passos para alimentação saudável de menores de dois anos através de fotos do preparo dos
alimentos e entregue orientação por escrito. São abordados o comportamento alimentar infantil
e alimentos contra-indicados nesta faixa etária. O registro do atendimento é feito no prontuário
do bebê e no formulário do programa municipal Acompanha Bebê, evitando o excesso de
burocracia. Além desta ação o CRMI também pactuou a realização de orientação e avaliação
da mamada por enfermeiro na primeira consulta no serviço, a qual ocorre nas primeiras
semanas de vida e orientação sobre AM e AC saudável no grupo de gestantes e após a
aplicação do questionário do SISVAN. Resultados: A adesão aos atendimentos foi avaliada
mensalmente pelo indicador: número de crianças orientadas conforme relatório do programa
Acompanha Bebê/ número de crianças com idade entre 4 a 6 meses dividido por 3, obtido na
planilha de controle interno do serviço. Em 2015, 41% das crianças, realizaram o atendimento
na faixa etária preconizada. No primeiro semestre de 2016, observou-se aumento deste
indicador, para 64% das crianças (média mensal). Revisão de prontuários das crianças com
idade acima de 1 ano, realizada no 2o semestre de 2015, observou maior prevalência de
anemia (43%) entre crianças que não haviam participado desta ação, em comparação com as
que consultaram com nutricionista (35%). 78% das crianças do serviço haviam recebido
orientação nutricional em algum momento no 1o ano de vida. Conclusão: A orientação de rotina
para introdução alimentar mostrou se factível e com boa adesão, necessitando implementação
para aumentar adesão e avaliar seu impacto no consumo alimentar.
Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.
andressa.dalcin@bentogoncalves.rs.gov.br
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Conversando sobre Alimentação e Nutrição da Criança Indígena do Sertão
Baiano
Maria Claudia da Costa Montal
Valderez Machado de Aragão
Iane Carine Freitas da Silva
Helena Oliveira da Silva
Sara Emanuela de Carvalho Mota
Uli Tupiná de Alcantara Leal
Projeto construído entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Distrito Sanitário
Especial Indígena da Bahia, desenvolvido em parceria com o governo do Estado (SESAB;
SJDHDS e SEC) sobre alimentação e nutrição infantil em municípios com povos indígenas na
Bahia - inscritos no Selo UNICEF Município Aprovado Edição 2013-2016. Iniciado em agosto
de 2014, teve intervenções centradas no aleitamento materno e alimentação complementar
considerando a importância da alimentação adequada para o desenvolvimento infantil; redução
da mortalidade e prevenção de doenças que comprometem o estado nutricional. O objetivo foi
de fortalecer as ações de aleitamento materno e alimentação complementar para povos
indígenas. Teve como público alvo indígenas mães de crianças menores de 2 anos, lideranças
indígenas e profissionais do DSEI. Foi desenvolvido nos municípios, Banzaê e Glória,
selecionados pela maior taxa de mortalidade infantil ou maior percentual de crianças com
introdução precoce de alimentação complementar em 2013. Os princípios metodológicos
centraram na abordagem problematizadora, valorização do diálogo e da cultura. Foi
desenvolvido em duas fases, nas aldeias, com as etnias Tuxá, Krukiriri, Kiriri, Pankararé,
Kantaruré e Xucuru kariri. Na primeira (2015), foram realizadas rodas de conversa para
apresentação da proposta, coleta de informações sobre práticas alimentares que embasaram a
segunda fase e a troca de conhecimentos. Foram usadas questões norteadoras sobre o comer
étnico, comida de criança e comida de gestante e as mulheres indígenas responderam através
de cartazes, desenhos ou fotografias. Observou-se nos relatos a introdução precoce da
alimentação complementar, opção de consumo de alimentos industrializados, açucarados e
pobres em nutrientes. Na segunda fase (2016) ocorreram oficinas culinárias que utilizavam
alimentos da agricultura local a fim de estimular o enriquecimento nutricional das preparações a
serem oferecidas na alimentação complementar, exemplo:sopa de entrecasca de melancia
com macaxeira e batata-doce; molho de melancia e cozido de bagaço de caju. Antes das
preparações, foi realizado o resgate da discussão ocorrida na fase I do projeto sobre as
práticas alimentares nas aldeias. Para tanto utilizou-se os cartazes elaborados pelas
mulheres.Esse fato estimulou a discussão entre a equipe e as mulheres, e observou-se nos
relatos o reconhecimento das participantes no trabalho. A atividade possibilitou o exercício da
higienização dos alimentos e utensílios; discussão sobre amamentação exclusiva nos primeiros
6 meses de vida e alimentação complementar oportuna.Por fim, a experiência possibilitou que
no decorrer das oficinas a própria comunidade fizesse propostas de atividades e/ou temas
vinculados à alimentação infantil.Sugere-se que dessa forma, além de fortalecer o vínculo com
a equipe, contribuiu para o interesse e adesão nas próximas ações vinculadas ao tema
desenvolvidas pela Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena.
Gloria e Banzaê, Bahia.
montalclaudia@gmail.com
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Educação Alimentar e Nutricional no PSE (Programa Saúde na Escola) para
Promoção da Alimentação Saudável nas escolas públicas Municipais de Ipojuca
– PE – BR
Jaqueline Maria da Silva Oliveira
Para o desenvolvimento da experiência foi necessário a participação dos pais, intersetores,
equipe multiprofissional como também o envolvimento da gestão escolar. Pois nos possibilitou
avaliar as práticas e conhecimento a respeito de hábitos alimentares.No intuito de promover
ações de prevenção, diagnóstico e tratamento dirigidas aos educandos foi inicialmente
realizada reunião com GTIM (Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal) juntamente com
representantes da educação para informar da ação que seria realizada nas 46 escolas
municipais integrantes do PSE, sobre a avaliação antropométrica e promoção da alimentação
saudável. As escolas integrantes contemplam as seguintes séries: educação infantil,
fundamentais I e II e o EJA (Educação de Jovens e Adultos) entre as escolas das áreas
urbanas e rurais. Num segundo momento foi feito reunião com as equipes da Estratégia de
Saúde da Família para informar sobre a execução da avaliação antropométrica e promoção da
alimentação saudável que se deu em dois (2) momentos distintos. E reunião para elaboração
da ação de promoção a saúde: primeiramente foi realizado a avaliação antropométrica pelas
Equipes de Saúde da Família de abrangência de cada escola e nutricionista da Atenção Básica
de Saúde e posteriormente ação de promoção da alimentação saudável pelas Equipes de
Saúde da Família e nutricionista da Atenção Básica. A avaliação antropométrica foi realizada
pelas Equipes de Saúde da Família e Nutricionista da Atenção Básica em 37 escolas com o
propósito de caracterizar a situação de saúde dos escolares pelas seguintes medidas: peso,
altura, circunferência da cintura e pressão arterial. Aqui apresentaremos a experiência
realizada na Escola Municipal Armando da Costa Brito, de abrangência da USF VIII, situada no
distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca – PE. Após a realização da avaliação
antropométrica foi feito o diagnóstico nutricional identificando os seguintes parâmetros:Dás 645
adolescentes avaliados 182 estão entre sobrepeso e /ou obesidade e 138 apresentam a C. A.
elevada, com risco para síndrome metabólica. Porém, 54 adolescentes estão com magreza e
409 eutróficas; com idade entre 10 a 17 anos (JOSEMERE, 2011). A ação de Promoção da
Alimentação Saudável foi realizada como intervenção para o diagnóstico da avaliação
nutricional, onde executamos em dois momentos: primeiro feito uma reavaliação
antropométrica apenas com os alunos que apresentaram mais de um parâmetro de avaliação
alterado, de acordo com o diagnóstico nutricional, para uma busca ativa dos atendimentos
prioritários. Em um segundo momento foi executado a ação de educação alimentar e
nutricional para o grupo prioritário. Para tal foram realizadas palestras, atividades lúdicas,
teatro e encaminhamento para a clínica e nutricional. Nas escolas com Educação Infantil
também fizemos a intervenção com os pais. Para tanto, foram utilizados cartazes com figuras
de alimentos, pirâmide alimentar, fantoches, vídeos, panfletos, data show e som.
Ipojuca, Pernambuco.
nutrijaque@hotmail.com
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Educação Nutricional para a prevenção da Hipertensão Arterial Sistêmica
Gislaine Teixeira Ferreira
Josiane Balbinot
Aline Brito da Costa
A hipertensão arterial sistêmica é fator de risco para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares e renais. A hipertensão atinge 2,1 milhões de pessoas acima de 18 anos no
Rio Grande do Sul, o que corresponde a 24,9% da população, a doença aparece mais no sexo
feminino, com prevalência em 27,9% das mulheres e 21,5% dos homens no RS. No Brasil, a
hipertensão atinge 31,3 milhões de adultos, o que corresponde a 21,4% da população. No
Município de Osório o percentual de hipertensos chega a quatro mil e duzentas pessoas, cerca
de 10% da população, segundo o sistema municipal de informação da saúde. Considerando os
dados citados acima, anualmente o Ministério da Saúde sugere ações coletivas de
sensibilização da população sobre este grave problema que acomete a população colocando-a
em risco real de doenças crônicas, entre elas a HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. Para
tanto, aqui em nosso Município anualmente, realizamos esta atividade de orientação e
educação, com o foco na prevenção e combate às causas relevantes que provocam a doença
em questão. Orientamos a população sobre o combate da hipertensão arterial sistêmica. A
data escolhida é sempre na última semana de abril, em alusão ao dia nacional de combate e
controle da hipertensão arterial, que é 26 de abril. A atividade é realizada no Largo dos
Estudantes, durante a feira do produtor, no sábado pela manhã. Esse local foi escolhido porque
abrange um grande números de pessoas de diversas faixas etárias. Nesse dia é
disponibilizado para a população orientação nutricional através de conversa com a
nutricionista, folder informativo, banner, avaliação nutricional e verificação da pressão arterial.
Além disso, são distribuídas ervas aromática com o objetivo incentivar o consumo de temperos
orgânicos e naturais. Tais ervas foram produzidas na Horta Terapêutica Flor do ESF Glória.
Consegue-se atingir um público significativo, e além disso eles multiplicam para seus familiares
e amigos a importância da prevenção e combate desta doença que atinge grande número de
pessoas em todo o Brasil. Desta forma pulverizamos em toda a comunidade estas relevantes
orientações de saúde pública. Participam também outros profissionais como terapeuta
ocupacional, enfermeira e técnico de enfermagem.
Osório, Rio Grande do Sul.
ferreiragislaine@ig.com.br

2016

42
Enfrentando a obesidade infantil no contexto familiar de forma lúdica e
interativa
Mariangela da Silva Alves Batista
Claudiney Augusto Yamaguti
Mariana Santos Barreto
A experiência relatada ocorreu (e vem ocorrendo) em uma Unidade Básica de Saúde
(UBS) do Município de Itapevi (São Paulo). Em janeiro de 2011 a Secretaria Municipal de
Educação (SME) promoveu a implementação de um projeto denominado “Avaliação do estado
nutricional de escolares” (AENE) em todas as 42 escolas municipais de Ensino Fundamental. O
projeto é dividido em 4 fases:  - Fase 1: sensibilização dos escolares por meio de aulas
teóricas para estimular sua participação voluntária e despertar o interesse sobre composição
corporal, estado nutricional e saúde.  - Fase 2: coleta dos dados de peso e estatura.  - Fase
3: cálculo do IMC e retorno dos resultados aos avaliados e familiares.  - Fase 4:
encaminhamento para o Ambulatório de Obesidade Infantil das crianças com obesidade e
encaminhamento para o pediatra das crianças com desnutrição. O Ambulatório de Obesidade
Infantil fica em uma UBS centralizada. O primeiro contato dos pais e das crianças é feito com
um Endócrino Pediatra. Este, por sua vez, faz a anamnese, solicita exames, orienta algumas
coisas referentes à alimentação e nutrição e encaminha, quando há interesse, para atividade
física disponibilizada pela Secretaria de Esportes e Lazer. Alguns casos mais complexos são
encaminhados para atendimento individual com Nutrição ou Psicologia, e outros para
atendimento em grupo, com ambos os profissionais. No grupo realizamos atividades lúdicas e
interativas, como teatro e desenho, para as crianças e seus responsáveis com o objetivo de
discutir e trocar saberes sobre algumas temáticas, tais como: composição dos alimentos
ultraprocessados; rotulagem de alimentos; reconhecimento de padrões alimentares e
comportamentais; quebra de paradigmas e estereótipos relacionados à obesidade; perspectiva
da política de redução de danos; incentivo a boas práticas alimentares e comportamentais,
dentre outras. Além disso, são fornecidas orientações gerais por meio de materiais
informativos. Ao total são 5 encontros com frequência mensal. Até o momento conseguimos
finalizar 3 grupos, sendo que no último trabalhamos com o novo Guia Alimentar Para a
População Brasileira. Tem sido uma experiência interessante e desafiadora, pois trabalhar o
tema da obesidade infantil numa perspectiva familiar requer não só conhecimento teórico e
prático por parte de nós, profissionais, mas acima de tudo sensibilidade e empatia com a causa
e com os participantes. Tentamos quebrar a angústia inicial de todos os pais de que em todas
as consultas médicas as crianças devem perder peso, e percebemos que ao final do grupo os
mesmos conseguem sentir prazer e felicidade em pequenas mudanças, como, por exemplo,
consumo reduzido de açúcar em casa. A partir da experiência deste grupo temos pensando em
iniciar um novo projeto com a população adulta.
Itapevi, São Paulo.
maribatista.nutri@gmail.com
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Experiência de Puericulturas Multiprofissionais Compartilhadas em uma
Unidade Saúde da Família de Foz do Iguaçu – PR
Janaina Palma de Lima
Aline Luiza Führ
Renata Carvalho
Felipe Mozar Laurine Ferraz de Novaes
Edina Fonseca Paz
Este relato de experiência refere-se à realização de puericultura multiprofissional
compartilhada, conduzida em uma Unidade Saúde da Família do município de Foz do IguaçuPR, por profissionais de uma das equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e da
Estratégia Saúde da Família (ESF), além de residentes do Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde da Família coordenado pela Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA). Esta ação enquadra-se nos eixos temáticos de Atenção Nutricional
no Sistema Único de Saúde e Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição e nas diretrizes de
Promoção da Alimentação Saudável e Adequada e organização da Atenção Nutricional da
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Participavam das puericulturas
Enfermeiro, Nutricionista e Psicólogo. Em relação ao enfermeiro, eram realizadas: ausculta
pulmonar e cardíaca, verificação da capacidade motora da criança, exame físico com
observação de sinais e sintomas, aferição do perímetro cefálico e torácico, bem como
antropometria. Pelos nutricionistas era aplicado o Marcador de Consumo Alimentar do Sistema
de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) a cada dois meses. O psicólogo através da
investigação e observação dos depoimentos e comportamentos da mãe/cuidador e filho/criança
buscou obter informações sobre o contexto familiar afim de realizar orientações a cada
atendimento compartilhado. Todas as informações eram anotadas em prontuário e
posteriormente repassados os dados referentes ao SISVAN no devido sistema. Foi realizado o
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento neuro-psicomotor e nutricional das
crianças, observação da cobertura vacinal, orientações para estímulo e manutenção do
aleitamento materno, inserção da alimentação complementar, promoção de hábitos alimentares
saudáveis em família, prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis, estímulo à
articulação com o Banco de Leite e uma organização não governamental denominada Centro
de Nutrição Infantil do município, empoderamento dos usuários visando o fortalecimento do
vínculo de todos os envolvidos no processo do cuidado. Esse momento engloba uma nova
configuração familiar ampliando as responsabilidades na conjuntura social, econômica e afetiva
daquela família. Foi necessário o comprometimento de todos os profissionais participantes,
além disso, em alguns momentos tornou-se necessário o acompanhamento individual e
coletivo das crianças e familiares, de acordo com as demandas no momento do atendimento.
Houve a necessidade de implantação de calendário de atendimento e reorganização das
agendas dos profissionais. Foram atendidas 66 crianças até julho/2016, promovendo o
fortalecimento do cuidado da criança; interação multiprofissional por meio de compartilhamento
de conhecimentos e sua construção coletiva também com o usuário; e consequentemente, a
atenção integral dos usuários constituindo-se uma assistência mais eficaz, otimizada, resolutiva
e de qualidade.
Foz do Iguaçu, Paraná.
janaina.pl@gmail.com
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Experiência Exitosa da I Oficina Nutritiva em área Indígena com a etnia
Munduruku
Maria Eliane Gonçalves
O desafio da soberania alimentar foi um tema trazido às preocupações do Distrito Sanitário
Especial Indígena Rio Tapajós, considerando que 15,4% (fonte: CGAPSI 2015) da população
infantil de 1.945 menores de cinco anos (fonte: SISVAN 2015) aprestaram baixo e muito baixo
peso para a idade conforme analise do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN
2015. Com esses dados, a Divisão de Atenção a Saúde Indígena – DIASI em conjunto com a
equipe de nutricionistas através de sua referência técnica foi elaborado o Projeto Oficina
Nutritiva “o alimento local tem seu valor”, com o objetivo de promover o interesse ao consumo
alimentar através do aprendizado diversificado de preparações de refeições saudáveis com os
próprios alimentos locais existentes, além de valorizar a cultura alimentar local. Dessa forma, a
conduta para a realização do projeto se deu por meio de rodas de conversas com as
comunidades de cada polo base envolvidas para apresentação do projeto, onde o mesmo foi
bem aceito, o publico alvo foi às famílias que se encontravam em vulnerabilidade alimentar,
cujas apresentavam crianças menores de cinco anos com o desenvolvimento comprometido
devido à falta de alimentação diariamente ou sua variedade, com a busca ativa desse público
foi possível focar no objetivo principal que é recuperar o estado nutricional dessas crianças
através dos alimentos ali presentes sendo esses de fácil acesso e manejo garantindo assim
pratos variados de boa aceitabilidade e excelente paladar e garantia nutricional. Durante a
excussão da oficina foram abordados temas como alimentos industrializados e seus malefícios,
consumo excessivo de sal (sódio), açúcar, óleo (frituras) entre outros. Foi abordado também
temas como desnutrição e suas principais causas e consequências durante a fase de
desenvolvimento infantil.A metodologia utilizada foi à roda de conversa, registro dos alimentos
locais através de conversa com a comunidade, compromisso das mulheres juntarem os
alimentos existentes para a realização da oficina nutritiva, escolha do local da oficina pela as
mulheres envolvidas. Foram utilizados o espaço da escola que tinha fogão a gás para agilizar o
processo de aprendizagem. O projeto se caracteriza em atividade continuada.Os alimentos
escolhidos pelas as mulheres indígenas foram:Macaxeira, Cará Batata doce, Castanha do
Pará, Açaí, Buriti, Banana, Cana-de-açúcar, Goma de tapioca, Farinha grossa, Pupunha, Côco
verde, Graviola, Biribá, Mel, Mexerica, Laranja, Limão, Jambo, Murici, Caju.Diante do
levantamento foram realizadas receitas sugestivas para execução da oficina, conforme os
alimentos disponíveis na aldeia. Foram realizadas receitas a exemplo do leite de castanha,
mingau de banana, mingau de cará, mingau batata doce todos com leite de castanha do pará.
Receita do leite de castanha do Pará:1 litro de castanhas do Pará + 500 ml de água
filtrada.Juntar os dois ingredientes e bater no liquidificador ou pilão e coar, servir em seguida.
Jacarenga Polo Base Katõ e Restinga.
maria.eliane@saude.gov.br
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Feira da Saúde: Estratégia de Promoção da Alimentação Saudável em
Espaços Públicos
Annelise Barreto Krause
Carmen Lucia Salvador Stein
Sandra Maria Machado Parodia
Juliane Renner de Nardin Teixeira
Paula Rizzi
Priscila Corrêa
As doenças crônicas não transmissíveis são um dos maiores problemas de saúde pública
no Brasil, e já são responsáveis por 63% das mortes no mundo, segundo a Organização
Mundial de Saúde. Fatores de risco associados a essas doenças são: alimentação inadequada,
tabagismo, consumo excessivo de álcool e sedentarismo. Dessa forma, estratégias de
promoção à saúde se fazem necessárias para conscientizar a população sobre esses riscos.
Pensando nisso, o Fórum da Saúde se reuniu durante um mês e meio para organizar as
atividades do Dia Mundial da Saúde em Porto Alegre. O evento contou com ações de diversas
instituições e áreas relacionadas à Promoção da Saúde, destacando-se entre essas atividades
a Feira da Saúde, a qual foi baseada no Armazém da Saúde, desenvolvido pelo Instituto
Nacional do Câncer. A Feira da Saúde teve como objetivo encorajar as pessoas a realizar
escolhas alimentares mais saudáveis, além de ampliar o acesso a informações relevantes
sobre os fatores de risco e proteção de doenças associadas à alimentação. A Feira da Saúde
foi realizada pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de Porto Alegre no dia 07 de
abril de 2016, no Largo Glênio Peres, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde e da
Atividade Física. Foi composta por alimentos cenográficos e rótulos de embalagens que
simularam, de forma variada, produtos in natura, processados e ultraprocessados encontrados
em supermercados. Primeiramente, a população recebia uma cesta e realizava uma simulação
de compra mais próxima do consumo do dia anterior. Depois, os participantes eram
encaminhados para mesas com profissionais ou acadêmicos da nutrição, a fim de entender as
decisões alimentares tomadas, esclarecer dúvidas e incentivar o consumo de alimentos
saudáveis. Durante a conversa, foi aplicado um questionário que abrangia, além da
alimentação, consumo de álcool, tabagismo e doenças crônicas. Cada mesa dispunha de
material educativo sobre o Guia Alimentar da População Brasileira e os dez passos para uma
alimentação saudável. O espaço da atividade comportava até cinco pessoas por vez para as
orientações. Caso o participante necessitasse, eram feitos encaminhamentos para atividades
de prevenção ao tabagismo, alcoolismo e atividade física. O Dia Mundial da Saúde atingiu 6,4
mil pessoas em Porto Alegre. Neste dia, 118 pessoas passaram pela Feira da Saúde e
receberam orientações. A Feira da Saúde atingiu um grande número de pessoas e a população
que passou pelo evento teve a oportunidade de retirar dúvidas e repensar seus hábitos de vida.
Por ser uma atividade realizada em apenas em um dia isolado, a sensibilização da população
pode ter sido restrita e limitada. Portanto, entende-se a necessidade de atividades de
promoção à saúde desse tipo ser realizada com maior freqüência.
Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
annelise@sms.prefpoa.com.br
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Fortalecer o acolhimento e proporcionar momento de troca de experiências
sobre alimentação saudável durante o período da gestação
Manuela Sampaio Pereira
Andressa Guizzo
Juliane Zanon
Dados da experiência: Criciúma/Santa Catarina; Estratégia de Saúde da Família Quarta
Linha e HG, Criciúma, Santa Catarina, Brasil; Atenção Nutricional no Sistema Único de Saúde;
Promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável, Alimentação e
nutrição e Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF contribuindo para a Promoção da
Alimentação Adequada e Saudável. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Unidade de
Saúde da Quarta Linha e HG tem na sua organização de funcionamento, o agendamento das
consultas para gestantes em um dia específico. Neste dia acontece o acompanhamento do pré
natal da gestante pelo profissional médico e enfermeiras, dentro do protocolo estabelecido pelo
programa Mãe Coruja desenvolvido pelo Município e preconiza a atenção nutricional à estas
mulheres. Com o intuito de fortalecer o acolhimento às gestantes neste dia e utilizar este
espaço para promover um momento de troca de experiências entre as mesmas, a ESF buscou
junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) auxilio para estruturar este momento e
promover temáticas de promoção à saúde, identificando a necessidade de iniciar com a
promoção da alimentação adequada e saudável. Buscou-se junto a comunidade atores sociais
que em conjunto com a ESF tornassem este momento aconchegante e saudável contribuindo
para ofertar uma mesa de frutas. Desta forma desenvolvemos como tema a alimentação
saudável durante a gestação, abordando os nutrientes mais importantes necessários ao
desenvolvimento fetal, anemia, diabetes gestacional, náuseas, enjôos, azia, ganho de peso e
classificação durante as semanas gestacionais. Com o apoio de toda a equipe de saúde, as
gestantes foram recebidas com uma deliciosa e variada mesa de frutas, após a triagem
realizamos uma conversa na sala de espera e estimulamos a troca de saberes entre as
participantes antes do atendimento médico e de enfermagem no acompanhamento
individualizado do pré-natal. Disponibilizamos este acolhimento durante todo o período de
funcionamento da ESF para as gestantes e também disponibilizamos momentos caso
necessitassem de orientações individualizadas junto à nutricionista. Um dos desafios
enfrentados nesta experiência exitosa foi driblar a livre demanda da população que buscava os
demais serviços ofertados na ESF concomitante com a ação e que em alguns momentos
quebravam a interação entre as gestantes. Contudo, com uma equipe integrada e coesa,
aproveitamos e oportunizamos este momento para orientar também a população em geral.
Criciúma, Santa Catarina.
manuelasampaio.nutri@gmail.com
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Grupos Operativos como estratégia de trabalho do nutricionista para o
enfrentamento de Doenças Crônicas não Transmissíveis: um relato de
experiência
Luisa Vilas Boas Cardoso
Alane de sousa Nascimento
Jéssica Lorena Parente Linhares
Carliane Vanessa Souza Vasconcelos
Considerando o aumento Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e de fatores de
risco, existe a necessidade de promover ações de educação em saúde na Atenção Primária
que gerem autonomia e empoderamento dos indivíduos, fugindo do modelo tradicional de
atendimento. Para isso, pode-se utilizar a metodologia do grupo operativo, que tem por objetivo
a estimular os sujeitos envolvidos, através de leitura crítica da realidade, atitude investigadora e
abertura para as dúvidas e inquietações. Nessa experiência, foram desenvolvidas atividades
em consonância com três diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, sendo
elas: Organização da atenção nutricional, Promoção da alimentação adequada e saudável e
Vigilância alimentar e nutricional. Nesse sentindo, buscou-se descrever o uso de grupos
operativos, no cuidado com pessoas com DCNT, no município de Sobral (CE). Inicialmente,
realizou-se um levantamento, no Centro de Saúde da Família, do perfil das pessoas atendidas
individualmente pela nutricionista. Observou-se que os atendimentos eram majoritariamente
voltados para pessoas com, ao menos, uma dessas patologias: hipertensão, diabetes,
dislipidemias e obesidade. Ao decorrer dos atendimentos, viu-se que esta não era a melhor
estratégia para o cuidado desse público. Assim, os participantes foram direcionados ao grupo,
pelos profissionais da equipe mínima e dos residentes em saúde da família. Estes grupos
foram planejados e conduzidos pela nutricionista, com o apoio do profissional de educação
física. O número de etapas do grupo, as temáticas e o retorno foram decididos, coletivamente,
entre os profissionais e os participantes. Foram abordados temas como: alimentação
adequada, saudável e rotulagem de alimentos. As etapas do grupo contaram com a seguinte
metodologia: Ação - atividades para pensar no “eu”e apresentação do grupo; Reflexãoatividade para pensar no “nós”e ampliar o debate sobre a problemática; Ação-Transformação:
atividade para pensar novamente no “eu”, processo ou atitude de mudança; e Avaliação- etapa
para o participante avaliar a prática como um todo. Durante o desenvolvimento da experiência
surgiram alguns desafios, como: a necessidade de mudança de algumas dinâmicas, para
contemplar a metodologia proposta; e a falta de apoio dos profissionais da equipe mínima na
continuidade dos grupos. As dificuldades favoreceram para o amadurecimento profissional,
mudança do processo de trabalho e melhoria do grupo, sendo algumas modificações já
estabelecidas. Por fim, conclui-se que os grupos operativos contribuem de forma significativa
para reflexão do cuidado com a alimentação, sendo possível iniciar um processo de mudança,
que repercutirá positivamente na saúde dos indivíduos envolvidos.
Sobral, Ceará.
alanny-18@hotmail.com
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Instrumento iconográfico para orientação da classificação de alimentos do
Guia Alimentar para a População Brasileira em ambulatório de nutrição
Marina Vilar Geraldi
Isabella Queiroz Leite
Stephanie Nayara Pinto
Rosa Wanda Diez-Garcia
O “Instrumento iconográfico para orientação da classificação de alimentos do Guia
Alimentar para a População Brasileira” foi elaborado durante a graduação do curso de Nutrição
e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP (FMRP-USP).
Transformações sofridas no padrão alimentar nas últimas décadas, caracterizadas pelo
incremento de alimentos processados de alta densidade energética, alto conteúdo de açúcares
simples e modificado nas características físicas e químicas de seus nutrientes, repercutiram no
perfil epidemiológico, com aumento de sobrepeso, obesidade e doenças crônicas. O novo Guia
Alimentar para a População Brasileira (GAPB), traz novos conceitos, priorizando alimentos in
natura e com menor grau de processamento industrial. Para os usuários de serviços de saúde
poderem reconhecer essa nova classificação de alimento, foi criado um material didático para
fornecer recursos para a compreensão e aplicação nas práticas alimentares. O instrumento
apresentado (Quadro 1) é um recurso visual iconográfico, organizado por cores e tamanhos,
para auxiliar o profissional mediador do processo educativo e para compreensão e
memorização dos grupos alimentares. O instrumento iconográfico tem sido usado no
atendimento de mulheres com distúrbios endócrinos que apresentam sobrepeso e obesidade,
acompanhadas no Ambulatório de Nutrição Endocrinológica e Ginecológica do HCFMRP-USP,
rede de atenção terciária de saúde, contribuindo com a diretriz “Promoção da Alimentação
Adequada e Saudável” da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). O instrumento
foi inserido como material de apoio em atendimentos nutricionais individuais e em grupos de
educação alimentar e nutricional. No atendimento individual é usado quando o excesso de
alimentos industrializados é identificado. Nos trabalhos educativos em grupos, os pacientes são
apresentados ao instrumento, podendo manipulá-lo, interagir e conversar sobre o assunto com
o nutricionista e, a partir dessa familiarização eles são desafiados a avaliar seu próprio
consumo alimentar, segundo esta classificação. Utilizando-se de maneira prática e
esquemática os recursos visuais de proporção dos “círculos”, cores e imagens de alimentos, é
facilmente assimilado pelas usuárias do serviço. O esquema de “círculos” é usado para orientar
as proporções mais adequadas e saudáveis, de modo que o círculo maior constam os
alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade e assim respectivamente, até o
menor círculo. Utilizando-se da face principal de cada círculo, são apresentadas imagens de
alimentos que representam cada grupo alimentar, e no verso, uma breve explicação sobre o
que são e as recomendações de ingestão de cada categoria, de acordo com o GAPB. A
inovação dessa experiência é o próprio instrumento iconográfico bem como suas formas de
uso. Elaborado em linguagem acessível e recorrendo a ferramentas visuais, o instrumento
permite auto avaliar a alimentação e ajuda ao usuário nas escolhas alimentares.
Ribeirão Preto, São Paulo.
marinavilar35@gmail.com
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Jogo de Cintura:Promoção da saúde e bem estar com práticas integrativas,
atividade física e acompanhamento nutricional para a comunidade do Itapoã/DF
Fernanda Rodrigues da Castro Takeuti
O Jogo de Cintura propõe uma série de atividades físicas que são realizadas pelo Núcleo
de Apoio ao Saúde da Família e profissionais das Equipes da Estratégia Saúde da Família do
local tendo como público alvo a comunidade do Itapõa/DF. A proposta visa estimular a perda
de peso e a diminuição do sedentarismo promovendo a saúde e o bem-estar da população
colocando em prática a aplicação dos princípios do SUS e as diretrizes da PNAN
desenvolvendo atividades com base no diagnóstico situacional, permitindo maior integração do
serviço, resolutividade e promovendo um impacto positivo no quadro nutricional da população,
além de aumentar o vínculo entre a comunidade e os profissionais de saúde. O jogo de cintura
foi criado em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) no intuito de diminuir a incidência
das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis e teve como propósito promover e fortalecer a
prática da atividade física nas Unidades de Saúde do Distrito Federal. Após o término do
projeto, os profissionais do NASF e da Estratégia de Saúde da Família da Unidade ampliaram
as atividades oferecidas. Atualmente são realizados Liang Gong, automassagem, caminhada e
recreação, além do acompanhamento nutricional e terapêutico dos participantes. São
responsáveis pelas atividades, dois nutricionistas, uma técnica em enfermagem, uma
enfermeira e uma assistente complementar de Assistência Social. A Secretaria do DF oferece
cursos de capacitação em Liang Gong e automassagem, o que possibilita que qualquer
profissional seja habilitado. As atividades são realizadas na tenda do Centro de Saúde e
arredores, no período matutino, das 7h às 9h, com a participação de 20 a 30 pessoas da
comunidade, de faixa etária adulta, entre homens e mulheres. O Centro de Saúde ainda recebe
estudantes e residentes de várias áreas da saúde e estes promovem atividades educativas em
diversos assuntos. Os participantes passam por avaliação nutricional e recebem orientações
nutricionais para promoção da saúde e para o tratamento das doenças crônicas, obesidade e
outras necessidades. O cumprimento desse projeto promove os princípios doutrinários do SUS
de universalidade, equidade e integralidade, pois garante um atendimento de saúde adequado
que proporcione uma melhor qualidade de vida e bem-estar da população. Além disso, os
princípios organizativos de regionalização, descentralização, hierarquização, comando único e
participação da comunidade são abordados na medida em que, para o avanço da intervenção,
é necessário o envolvimento de outros setores e atores, garantindo a democratização do
sistema e o compartilhamento das responsabilidades entre o Estado e seus entes.
Brasília, Distrito Federal.
nandatakeuti@gmail.com
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Monitoramento do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de
cinco anos beneficiárias do Programa Bolsa Família e Programa de Nutrição
Infantil na cidade de Manaus
Tania Maria de Carvalho Batista
Adriana Lopes Elias
Felipe Costa da Silva
Janderlane Melo da Silva
Noélia Cunha Carramanho
Suellen Monteiro dos Santos
A desnutrição infantil está associada à maior morbidade infecciosa e metabólica
acarretando atraso no desenvolvimento enquanto que, para a criança obesa observa-se ao
longo da vida o aumento do risco de desenvolvimento das doenças crônicas e degenerativas
como hipertensão e diabetes. Nesse contexto, a Prefeitura de Manaus instituiu em 2011, o
Programa de Nutrição Infantil visando contribuir para a implementação de ações de saúde e
segurança alimentar e nutricional em especial, às crianças em situação de vulnerabilidade
social. O eixo mais importante do Programa consiste na promoção de boa nutrição e no
monitoramento do desenvolvimento infantil. Para registrar a avaliação periódica do crescimento
foi desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da SEMSA/Manaus, um Sistema de
Informação que viabiliza o acompanhamento da saúde de cada criança que identifica aquelas
com maior risco apontando precocemente os agravos nutricionais que necessitam de
intervenção. Para a avaliação do crescimento são utilizadas medidas antropométricas básicas
como peso, altura e o perímetro cefálico. A periodicidade mínima de acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento das crianças é trimestral. A vigilância do desenvolvimento
também é contemplada pelo Programa e corresponde a uma das ações básicas de promoção
da saúde infantil. O objetivo é identificar as crianças com comprometimento de
desenvolvimento que possam indicar disfunções neurológicas (sequelas neurológicas
perinatais, doenças neurológicas anteriores, paralisia cerebral, autismo, doenças genéticas e
cromossômicas, etc.) para abordá-las precocemente, ensinado aos pais técnicas de
estimulação, tratando as causas, utilizando abordagens multiprofissionais pertinentes e usando
recursos pedagógicos a cada caso. Sem esta vigilância, a maioria dos casos leves e
moderados somente será percebida na fase escolar, quando já foi perdida uma grande chance
de melhorar o desempenho dessas crianças com estimulação, treinamento e cuidados
adequados. A aprendizagem neuropsicomotora se estabelece principalmente ao longo da
infância, podendo sofrer a influência de fatores nutricionais, genéticos e ambientais. Para uma
melhor compreensão do desenvolvimento é necessário a abordagem dos aspectos universais,
as diferenças individuais e culturais. Um ambiente social de afeto com estimulação adequada à
criança é fundamental para o progresso psicomotor nos primeiros anos de vida. O Sistema de
Informação do Programa de Nutrição Infantil de Manaus permite o registro e análise dos
parâmetros básicos utilizados para identificação de crianças com atraso de desenvolvimento
através da realização de minucioso exame físico com observação de alterações fenotípicas e
aquisição de habilidades. Neste sentido, este relato de experiência contribui para evidenciar o
estado nutricional e condições de desenvolvimento das habilidades motoras e cognitivas de
crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes na cidade de Manaus.
Manaus, Amazonas.
tania.batista@pmm.am.gov.br
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O coco e suas diversas formas: apresentação de um alimento regional para
crianças de uma área de vulnerabilidade social
Gabriella D'' Almeida Magalhães Moratelli
Juliana Lima de Andrade
Tais de Souza Lopes
O Laboratório Culinário de Manguinhos (LCM): Um espaço de Promoção da Saúde está
localizado em uma área de elevada vulnerabilidade social do município do Rio de Janeiro e tem
como um de seus objetivos a promoção da saúde, por meio do resgate de hábitos alimentares
saudáveis, a partir da realização de oficinas culinárias. Tal objetivo está contemplado em uma
das diretrizes da PNAN. Este relato de experiência evidencia a realização de atividade em
conjunto com as EqSF que atuam no Programa Saúde na Escola, na Semana de Alimentação
Escolar de 2016 (Secretaria Municipal de Educação, RJ), cujo tema foi “Alimentos Regionais
Brasileiros”, com o intuito de promover a valorização das tradições culinárias e da cultura
alimentar no país. Foi realizada oficina culinária realizada em duas creches do território com
crianças com idades entre cinco e seis anos. A equipe do projeto escolheu o coco como
alimento que nortearia as atividades a serem desenvolvidas. Assim criou-se uma atividade que
objetivava promover experiências visuais, olfativas, sensoriais e táteis com o coco em função
de sua representatividade na cultura alimentar nacional, conforme a sequência a seguir: (I)
Exposição de imagens que retratavam o cotidiano dos escravos vendendo doces e do quadro
Fruit Du Bresil, de Debret, para que as crianças identificassem as frutas presentes, inclusive o
coco; (II) Apresentação do coco às crianças, onde as mesmas puderam tocar e sentir o cheiro
do coco verde, do coco seco descascado, beber a água de coco, ver o coco ser aberto e
degustá-lo; (III) Realização de oficina culinária com preparação de cuscuz, em que os
ingredientes (tapioca, leite de coco, açúcar, coco ralado) foram apresentados, colocados em
um recipiente e misturados com a participação das crianças; (IV) Degustação do cuscuz que
fora previamente preparado pelos alunos e, (V) Aplicação de teste de aceitabilidade para colher
dados sobre a opinião das crianças quanto à preparação oferecida. Foram apresentadas
amostras dos produtos e baseado em uma escala de figuras que variam de gosto
extremamente a Desgosto extremamente. Participaram da oficina 30 crianças de ambas as
creches. Destaca-se que o cuscuz de tapioca com coco preparado com as crianças continha
baixo teor de açúcar. Observou-se que a maioria das crianças (n=25; 83%) escolheram as
opções “gostei extremamente” (n=17; 57%) e “gostei moderadamente” (n=8; 27%). Apenas 3
crianças (10%) relataram que não gostaram da preparação, marcando a opção “desgostei
demasiadamente”. As crianças que marcaram a opção “nem gostei/ nem desgostei” somaram
7% (n=2). Considerou-se que a atividade teve resultado positivo, atraindo a atenção e
curiosidade do grupo estudado, além disso, boa aceitabilidade da preparação ofertada. A
prática coordenada de apresentar alimentos tradicionais brasileiros e preparar receitas com o
grupo infantil mostrou-se bem sucedida para a formação de novos hábitos alimentares e
estímulo ao paladar mais saudável.
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
taislopes@gmail.com
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Oficina de culinária intuitiva destinada a aproveitamento total de alimentos
para comunidade assistida pelas UBS da Rede Bem Cuidar do Município de
Pelotas – RS
Cristina Bossle de Castilhos
Ana Benet
Carmen Lúcia Moreira
O projeto foi implementado na “Cozinha Experimental” da Unidade Básica de Saúde (UBS)
Bom Jesus, no município de Pelotas-RS. Trata-se de uma oficina de culinária destinada ao
aproveitamento total dos alimentos com objetivos de oportunizar a prática culinária e a
diminuição do desperdício, bem como, a troca de experiências e a socialização dos
participantes. O público alvo é constituído por moradores das áreas adstritas às UBS’s da Rede
Bem Cuidar do município de Pelotas-RS. A experiência trabalha a diretriz “Promoção da
Alimentação Adequada e Saudável” (PAAS) da Política de Alimentação e Nutrição (PNAN). O
enfoque prioritário da PAAS é a realização de um direito humano básico, que proporcione a
realização de práticas alimentares apropriadas dos pontos de vista biológico e sociocultural,
bem como o uso sustentável do meio ambiente (MS 2014). A oficina de culinária permite
combinar iniciativas que protegem a saúde e promovem as habilidades pessoais a partir do
processo participativo da comunidade. O aproveitamento total dos alimentos oferece uma
alternativa nutritiva de alimentação, reduzindo os gastos com comida e melhorando a qualidade
nutricional do cardápio. O projeto foi motivado pela importância de desmistificar a crendice de
que alimentação saudável é onerosa, bem como pela existência do espaço “cozinha
experimental” e pela demanda de usuários interessados em obter novas receitas. Os encontros
acontecem semanalmente, sempre às terças-feiras à tarde, com duração de três horas,
organizando-se em dois momentos: o primeiro, com abordagem teórica sobre alimentação
saudável a partir da discussão da classificação dos alimentos propostas pelo Guia Alimentar da
População Brasileira e apresentação do vídeo “comida de verdade: aula 1”, (disponível em
/www.youtube.com/watch?v=Ltt6si2U39I&index=10&list=PLx-RfqJiTFaqc8_ei1eHVBNB32hyP9aQ); e o segundo, a abordagem prática, com execução e degustação de
receitas que priorizem o aproveitamento total dos alimentos. Os usuários são estimulados a
colaborar com qualquer parte do alimento que normalmente não é utilizado. Nos três primeiros
encontros foram produzidos sopa de cascas, chá de cascas de maçã, trouxinha de repolho
recheada com talos e folhas de beterraba, muffins de talos e folhas e torta de casca de
abóbora. Já foram capacitados 36 usuários e 5 Agentes Comunitários de Saúde. A expectativa
é que no período de um ano aconteçam 48 encontros e que 720 usuários passem pela
experiência. Pode-se apontar como aspectos positivos alcançados até o momento, a satisfação
dos usuários em participar do evento, a diminuição do desperdício de alimentos e a valorização
da prática culinária como a principal ferramenta para a alimentação saudável. O principal
desafio é oportunizar a oficina em outros horários para que possa alcançar o maior número
possível de pessoas, incluindo as que trabalham durante o dia.
Pelotas, Rio Grande do Sul.
cristinacastilhos@hotmail.com
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Programa de Nutrição Alto Custo – Estratégia de Nutrição na Atenção
Domiciliar no Município de Anápolis
Suelma Rodrigues Batista
Lidia Missora Hangui
O município de Anápolis conta com o Programa de Nutrição de Alto Custo, com protocolo
de normatização e dispensação de nutrição alto custo, afim de estabelecer diretrizes para
dispensação, bem como o acompanhamento do paciente que necessite fazer uso de fórmulas
dietéticas especiais, ressaltamos também o manual de intervenção ao paciente oncológico . O
protocolo representa um avanço no atendimento aos pacientes com necessidades especiais de
alimentação residentes em Anápolis, visando a melhoria de sua saúde e qualidade de vida.
Espera-se seu aprimoramento constante da equipe técnica juntamente com o apoio de outros
profissionais de saúde, familiares e os próprios pacientes O programa e composto por Medico
Gastropediatra ( Formula Infantis), nutricionista, e assistente social, que acompanham os
pacientes trimestralmente. Ser residente em Anápolis e apresentar cartão SUS do município de
Anápolis, apresentar desnutrição secundária a alguma doença base; e/ou apresentar doença
que comprometa o funcionamento do TGI, em uso exclusivo de nutrição enteral, apresentar
receita e relatório médico e ou nutricionista, são alguns dos criterios para inclusão no
programa. Crianças até 10 anos de idade e Adolescentes (10 a 18 anos de idade) com
alimentação exclusiva por sonda será fornecida dieta enteral infantil para suprir até 100% das
necessidades nutricionais. Crianças em bom estado nutricional podem receber nutrição
artesanal, conforme avaliação da nutricionista do programa Adultos e idosos com alimentação
exclusiva por SONDA NASOENTERICA, será fornecida dieta enteral padrão para suprir até
100% das necessidades nutricionais. Adultos e idosos com alimentação via oral será avaliada a
real necessidade de uso de suplemento nutricional, ou seja, quando alimentos/receitas não
forem suficientes para suprir as necessidades nutricionais na presença de úlceras por pressão
e a consistência da dieta estiver alterada. O diferencial do programa e justamente o
acompanhamento desse paciente de forma trimestral, e constante, onde é feita
acompanhamento domiciliar com a avaliação do paciente, auxilio e orientação a família quanto
ao manejo da nutrição á esse paciente. O paciente que mantém uma GASTROSTOMIA ou
JEJUNOSTOMIA é fornecida dieta enteral padrão para suprir ate 75% das necessidades
nutricionais, as demais são complementadas com nutrição artesanal, e os resultados são muito
positivos para esse paciente, pois na confecção da dieta artesanal sempre implementamos
alimentos que oferecem nutrientes importantes para o mesmo como por exemplo o suco de
espinafre que auxilia na prevenção da anemia e no paciente oncológico melhora também a
resposta imunológica do mesmo, como relatado anteriormente temos um manual de tratamento
e acompanhamento desse pacientes. Atualmente todos os pacientes inseridos no programa
fazem uso de nutrição industrializada e artesanal, com redução de internações hospitalares, e
conseqüentemente um menor custo com esse paciente.
Anápolis, Goiás.
suelma@anapolis.go.gov.br
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Programa Saúde na Escola: A experiência da Estratégia de fortificação da
alimentação infantil – NutriSUS no município de Matinhos -PR
Eduarda Cristina Poletto Gonçalves
Cassya Cristina Souza Tarachuquis
MARCIA SILVANA FERNANDES
Marcia de Oliveira Machado
Introdução: Visando potencializar o pleno desenvolvimento infantil, a prevenção e o
controle das deficiências nutricionais, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da
Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, lançou a estratégia de
fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e minerais). Desejando
potencializar o pleno desenvolvimento infantil, a prevenção e o controle das deficiências de
vitaminas e minerais na infância, especialmente a anemia e a deficiência de ferro. A ação
consiste na adição de um sachê contendo uma mistura de vitaminas e minerais em pó em uma
das refeições oferecidas diariamente às crianças nas creches. Método: Avaliando o
componente II do Programa saúde na escola, foi iniciado em Agosto de 2015 o NutriSUS no
município de Matinhos - PR obtendo um total de 275 crianças alcançando um percentual
superior a 78%, completando 8 CMEIS participantes do programa. Antes da estratégia ser
efetivada foi realizado reunião com as atendentes infantis, pois elas que fazem a administração
da estratégia, as coordenadoras tiveram conhecimento da estratégia pela Regional de Saúde
no evento realizado pela secretaria de saúde e educação em Dezembro de 2014. Foi realizado
explicação para os pais e responsáveis sobre a estratégia, seus benéficos, restrições e a
importância da alimentação saudável e assinado um termo de consentimento. Os pais e
responsáveis que não aderiram ao NutriSUS alegaram que a criança faz administração do
sulfato ferroso ou tem alguma doença relacionada a falta ou acumulo de ferro, sendo as únicas
restrições para não participar da estratégia. O Suplemento de vitaminas e minerais em pó
iniciou em 17 de Agosto de 2015, com término em 29 de Outubro. As crianças que participam
do NutriSUS tiveram a informação anexada na caderneta de saúde. Os sachês foram
entregues quinzenalmente aos CMEIS pela equipe de saúde, onde realizam o recolhimento do
descarte dos sachês. Resultados: Pela fortificação dos alimentos com micronutrientes realizado
pelo NutriSUS, à suplementação com ferro e outros minerais, resulta no aumento da ingestão
de vitaminas e minerais das crianças. Garantindo a redução e prevenção da anemia que é
considerada um grave problema de saúde pública e o incentivo da alimentação saudável.
Conclusão: Devido ao tempo que as crianças permanecem na escola, realizando refeições e
estabelecendo uma rotina, a estratégia foi implantada em creches participantes do Programa
Saúde na Escola (PSE) o programa apresenta-se como uma janela de oportunidade para a
ampliação das ações de alimentação e de nutrição entre crianças, em especial, o NutriSUS.
Matinhos, Paraná.
eduardacpoletto@gmail.com
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Projeto Mama Nenê
Karina Antes de Souza
Jeane Jaqueline Bazanella dos Santos
Raquel Valladares
O projeto foi desenvolvido na cidade de Canoas/RS, onde a primeira equipe NASF ( Núcleo
de Apoio a Saúde da Família) está lotada, apoiando sete equipes de Estratégia de saúde da
família lotadas na Unidade de Saúde União, pertencente ao quadrante Noroeste, responsável
pela assistência a cerca de 25.000 usuários. É sabido que o aleitamento materno deve ser a
primeira prática alimentar dos indivíduos, e é importantíssimo para a garantia da saúde e do
desenvolvimento adequado das crianças, constituindo requisito básico para promoção e
proteção da Saúde, recomendado até o sexto mês e complementado até o segundo ano de
vida. Segundo dados do Plano Municipal de Saúde de Canoas 2014-2017, em 2012, 75% dos
bebês permaneciam em aleitamento materno exclusivo até 4 meses de vida e 47% em
aleitamento materno exclusivo até os seis meses. Não há uma estimativa realizada por
quadrante, mas na prática observamos que no território o aleitamento materno exclusivo não
chega ao segundo mês de vida dos bebês. Surgiu então, após capacitação da Estratégia
Amamenta e Alimenta Brasil a ideia de realizarmos acompanhamento das gestantes em
consultas compartilhadas de pré-natal, principalmente nos meses finais da gestação,
orientando sobre amamentação mesmo antes da chegada do bebê, promovendo maior
confiança e por consequência sucesso em relação ao aleitamento materno, bem como
acompanhamento de todos os nascidos no território, na faixa etária de 0 a 6 meses, captados
já na primeira consulta no puerpério, com o intuito de promover o aleitamento materno
exclusivo, identificando precocemente as dificuldades que possam estar interferindo na
amamentação, realizando intervenções e orientações que promovam a continuidade do
aleitamento materno inclusive durante o início da transição alimentar. O acompanhamento dos
bebês e puérperas é realizado também em consultas compartilhadas de puericultura e visitas
domiciliares, onde o profissional de fonoaudiologia da equipe NASF assiste junto ao médico,
enfermeiro, técnico de enfermagem ou Agente Comunitário de Saúde o binômio mãe -bebê.
Como parte do projeto foi realizada nesta primeira semana de agosto a adequação de um
espaço acolhedor dentro da unidade de saúde voltado para a amamentação, denominado
Espaço Mama Nenê; foi realizada capacitação com 32 Agentes Comunitários de Saúde
abordando o tema Aleitamento Materno, visando o apoio destes parceiros na promoção da
amamentação. Foi realizado ainda o I Mama Nenê, encontro de gestantes e puérperas para
oficina de amamentação, onde além de trabalhadas as principais dúvidas e orientações, as
mães receberam tratamento de beleza e ganharam sessão de fotos, como forma de promoção
do auto cuidado e resgate afetivo. Em pouco mais de três meses de projeto já estamos
acompanhando a cerca de 40 bebês, onde cada mãe tem direito a pelo menos três consultas
voltadas especificamente ao aleitamento materno e ao acompanhamento longitudinal
compartilhado e cooresponsabilizado.
Canoas, Rio Grande do Sul.
karinaantes@hotmail.com
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Projeto Vida Relato do aspecto do Projeto Vida referente a mudança de
comportamento no que tange ao trabalho de alimentação saudável com ênfase
ao aleitamento materno
José Augusto da Silva Ramos
Arabela Fonseca de Oliveira
Eliana Alcebiades de Campos Fermi
Rosângela Vicente dos Santos Vezzuli
Jaqueline Sousa e Silva
Cláudia Mori
Relato de caso: Projeto Vida-Um relato da atenção primária de Diadema. O Projeto Vida,
criado pela Secretaria de Saúde de Diadema-SP em 2013, devido ascensão da mortalidade
infantil desde o ano de 2008. Organizou-se a rede de atenção a partir do conceito adotado pela
Secretaria de Saúde: “Cuidar das Pessoas Animando a Vida” e seguindo os pressupostos:
diálogo, qualidade/conhecimento e integração da rede de saúde. Objetivo principal: atenção ao
acompanhamento materno-infantil, com organização e participação de toda a rede (primária,
secundária e terciária) nos cuidados dessa população. O Projeto Vida é uma grande
articulação dos níveis de assistência à saúde para o cuidado materno-infantil, sendo a atenção
primária, o grande foco do projeto. Algumas etapas do projeto: investigação epidemiológica
(análise da mortalidade infantil), desenvolvimento do escopo do projeto (traçar diretrizes,
objetivos, fluxos, protocolo, capacitar a equipe do sistema público de saúde), para tanto, foi
essencial a decisão da gestão. Iniciou com a capacitação da equipe, 2º semestre de 2013. As
Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) implantaram o Projeto Vida com ações voltadas para o
pré-natal(PN), e atenção ao lactente. Destacamos os grupos educacionais voltados para
gestantes e mães, sendo o aleitamento materno o principal foco, bem como a alimentação
saudável no primeiro ano de vida da criança. Os grupos de PN são mensais, os temas são
relacionados com a gestação e a prática do aleitamento materno. Após o nascimento, os
grupos do 1º ano de vida, são voltado para o incentivo à amamentação exclusiva até o 6º mês,
dentre outros temas relacionados ao desenvolvimento da criança. Temas relacionados ao
aleitamento abordados nos grupos: 1-orientação nos cuidados com o recém nascido-RN
(captação do RN antes do 10º dia de vida): abordam-se aspectos práticos do aleitamento
materno (pega, composição do leite, importância do aleitamento, identificação das puérperas
com dificuldade em amamentar); 2-grupo de orientação da ordenha do leite materno: para
mães que retornarão ao trabalho; 3-grupo de introdução da alimentação complementar: forma
correta de introduzir os alimentos e práticas alimentares adequadas. Mães com dificuldade em
amamentar são acompanhadas e apoiadas pela equipe da unidade, que disponibiliza
profissional para realizar visitas domiciliares e orientar a prática do aleitamento materno
exclusivo. Todas as unidades de saúde priorizam o tema, aleitamento materno, para gestantes
e mães. Um dos maiores desafios é fidelizar as pacientes nos grupos educativos durante o PN.
Quadro que não se repete em relação às puérperas, é grande o número de puérperas/lactantes
acompanhadas pelos grupos. Outro desafio é captar precocemente a criança em uso de
fórmula infantil. Muitas vezes, a detecção é tardia impossibilitando a relactação da mãe.
Quanto a novidades, identificamos redução da mortalidade infantil, a partir de 2014, o que nos
traz a certeza de estarmos no caminho certo!
Diadema, São Paulo.
afo.diadema@uol.com.br
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Promoção de alimentação saudável no Grupo Vida Ativa de Iporã do Oeste SC
Marciele Jacinta Dal Bosco
Janaina Fatima Haas
Maicon Spaniol
Embasado na diretriz “Promoção da Alimentação Adequada e Saudável” da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) os profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da
Família (NASF) de Iporã do Oeste – SC tem coordenado o grupo VIDA ATIVA, cujo qual surgiu
da parceria entre Município e Instituto Hospitalar Beneficente Nossa Senhora das Mercês com
a proposta inicial de reabilitação cardíaca. Ao longo do tempo o programa passou por
aprimoramentos, e atualmente conta com 80 integrantes usuários do SUS sob a supervisão de
Nutricionista, Psicóloga, Fisioterapeuta, Educador Físico e Técnicas de Enfermagem. O grupo
VIDA ATIVA se encontra no Ginásio Municipal diariamente, 3 vezes na semana das 7:00 às
08:30 da manhã e 2 vezes na semana das 17:30 às 19:30. Na rotina das atividades está a
verificação e anotação de Pressão Arterial, Frequência Cardíaca e Saturação pré e pós
exercício. Além de atividades educativas relacionadas ao cuidado mental e emocional, bem
como orientações que incentivam alimentação saudável. Dentre as atividades relacionadas
com nutrição pode-se destacar o teste dos 5 sentidos, cujo qual, cada integrante deveria
descobrir de olhos vendados qual alimento estava em contato, usando o tato, olfato ou paladar.
A nutricionista salientou a importância de prestar atenção durante a alimentação diária e utilizar
todos os sentidos a fim de tornar a alimentação mais saborosa. Outras atividades de nutrição
englobam acompanhamento do estado nutricional, exames de glicemia capilar, atividades
educativas sobre os mais diversos temas. Durante o desenvolvimento do Programa Vida Ativa
surgiu a necessidade de adequação da carga horária dos profissionais, devido ao fato que o
Programa Vida Ativa acontece parcialmente fora do horário normal. Desta forma, é possível
perceber a importância de incentivar hábitos de vida saudáveis, promovendo alimentação
equilibrada e prevenindo agravos de saúde de forma integrada e multiprofissional. Sendo
assim, a contribuição da nutrição no “Programa Vida Ativa” é essencial para qualidade de vida
dos munícipes de Iporã do Oeste.
Iporã do Oeste, Santa Catarina.
marcieledb@unochapeco.edu.br
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Saúde Certa
Ise Carvalho de Aquino Malbouisson
Amanda de Jesus Santana
Hosana Alves da Rocha
Maíce da Nova Fonseca Correia
Ana Claudia Correia Ivo
Elizeu do Nascimento Braida
O Projeto Saúde Certa é desenvolvido dentro do Pólo da Academia da Saúde, implantado
pela prefeitura em setembro de 2014, na cidade de Camaçari, Bahia, sendo de âmbito
municipal, enquadrando-se no eixo 1, do presente regulamento - Atenção Nutricional no
Sistema Único de Saúde. Relaciona-se com a Estratégia de Saúde da Família, Academia da
Saúde, políticas de saúde mental – CAPS AD e I-, CRAS,Centro de DST/AIDS e se enquadra
no eixo de Práticas Alimentares e Estilos de Vida Saudáveis do PNAN. O projeto a que se
refere este resumo foi idealizado pela coordenação do NASF diante da observação da
necessidade de redução e controle de peso corporal. De imediato, a equipe abraçou a idéia e
iniciou-se o processo de construção e planejamento. O projeto tem por objetivo a perda e o
controle de peso corporal. De início foi estabelecido quantitativo de vagas, bem como prazo
para alcance de metas individuais, o que, no entanto, limitava o número de usuários. A
atividade era feita quinzenalmente, passando a mensalmente e, no momento, ocorre
semanalmente, atendendo à demanda dos usuários. A participação, atualmente, é aberta a
todos os usuários que se interessarem pelo programa, mantendo-se registros de cada um, para
comparações semanais. A metodologia utilizada para cada encontro é: atividade de motivação
e reflexão, mediadas pela psicóloga e terapeuta ocupacional da equipe; em seguida, ocorrem
abordagens teóricas ou oficinas, mediadas pela nutricionista, com temas que vão desde
higienização e correto armazenamento de alimentos, receitas nutritivas, priorizando alimentos
acessíveis,bem como técnicas de reaproveitamento de alimentos, respeitando suas realidades.
Por fim, antropometria, onde a fisioterapeuta participa ativamente. Assim, é visível o empenho
de todos os participantes do projeto, percebendo-se a perda ponderal e diminuição dos
indicadores de dislipdemias, comprovadas nas suas reavaliações clínicas, feitas
periodicamente. Foram feitos contatos com as áreas técnicas do DAB, bem como com as
USF’s da região abrangente, para a construção das atividades e do fluxo/encaminhamento.
Dos desafios vividos, foram os materiais e equipamentos os que mais dificultaram as ações. A
distância de algumas USF’s para a Academia da Saúde era uma preocupação, que foi
suplantada pelos indivíduos que aderiram ao projeto. Improvisos de materiais foram, e
continuam sendo, uma realidade, mas, a criatividade da equipe e, principalmente dos usuários,
produzem materiais artesanais - cartazes, desenhos, dentre outros- para atender algumas das
necessidades. A experiência adquirida favoreceu a novos contatos e parceiros para
desenvolver outros projetos, bem como fomentou a discussão e implantação de uma incipiente
horta de hortaliças orgânicas. Diante da relação construída com este projeto entre os próprios
colaboradores, bem como, e principalmente, com os usuários favoreceu à construção de um
vínculo forte, impactando positivamente na assiduidade e no êxito dos resultados.
Camaçari, Bahia.
iseaquino@hotmail.com
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Saúde X Obesidade: interlocuções entre agentes comunitários de saúde,
adolescentes, familiares e pesquisadores
Viviana Teixeira Henriques
Lívia Schunk Pereira
Francine Albiero de Camargo
Ana Lúcia Rêgo
Luciano Saramago Pinheiro Soares
Rosely Sichieri
A vivência consiste em ações de SAN fundamentadas no construtivismo e planejamento
participativo pela promoção e prevenção da obesidade c/a alimentação saudável de agentes
comunitários de saúde (ACS), adolescentes c/excesso de peso, obesidade e familiares, c/a
participação e o controle social, e é de alta relevância p/o SUS. As diretrizes da PNAN são
norteadoras. A rede de atenção à saúde nas doenças crônicas é envolvida. Articulação da
UERJ e a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias (DC) ocorreu na implementação
e implantação. Os ACS são principais sujeitos da construção e ação. Após resultados do
PAPPAS Pais, Alunos e Professores Pela Alimentação Saudável da UERJ 2014, em
adolescentes escolares do ensino fundamental público de DC; 20% c/ excesso de peso e
obesidade, e realizada intervenção nas escolas não ter alterado o estado nutricional, surgiu à
idéia de incluir a saúde. PAAPPAS Pais, Alunos, ACS e Professores Pela Alimentação
Saudável iniciou em 2015. Pesquisadores observaram visitas, percepção de saúde, rotina de
trabalho, estilo de vida e estado nutricional dos ACS. Ambiente, hábitos alimentares e atividade
física das famílias. Nos territórios os equipamentos sociais Figura 1. Todas as Figuras estão no
vídeo. Em painel aberto 20 ACS discutiram: comportamento alimentar, atividade física e
sedentarismo, alimentos saudáveis e menos açúcar, alimentos naturais e ultraprocessados,
bebidas saudáveis e menos refrigerantes e conhecimento sobre a vivência das famílias aos
temas. Os ACS definiram diretrizes numa cartilha norteadora de metas a serem pactuadas nos
domicílios c/adolescentes e familiares e uma caderneta Figuras 2 e 3. Na promoção da saúde
se espera ausência de doença, vida melhor e satisfatória, construída na qualificação da força
de trabalho que empodera e dá autonomia. No cenário atual de estruturação do SUS,
promoção de saúde é o paradigma que suporta as relações entre instituições, profissionais,
grupos sociais e manifestação singular de seus problemas específicos. Em 2016, 70 ACS
foram treinados p/a vigilância alimentar e nutricional (VAN) dos escolares. Capacitados 62 ACS
de 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS) p/a visita domiciliar. Realizada VAN. O excesso de
peso e obesidade são alarmantes Figura 4. Percepção dos ACS sobre a recepção da proposta
pelo adolescente e responsável, satisfação, importância e metas estão na Figura 5. Aceitação,
dificuldades, empenho, reflexão do auto-cuidado dos ACS são transcritos Figura 6. Os ACS
propõem outras estratégias: reunir pais, escolares, equipe do PAAPPAS no território,
encaminhamentos dos adolescentes a UBS. A experiência está em andamento e resultados de
VAN auxiliará a organização da atenção nutricional. São relatadas mudanças comportamentais
e satisfação dos ACS. O desafio é torná-los transformadores e replicadores da vivência,
garantindo autonomia de escolha sobre o que e como comer, acrescido de atividade física,
visando à saúde que é direito e questão de cidadania.
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
vthenriques@hotmail.com
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Semana do Aleitamento Materno: Vivências de residentes da Atenção
Materno-Infantil e Obstetrícia
Suelen Beal Miglioransa
Marina Ramos Batista
Camila Bonalume Dall Aqua
Mirian Benites Machado
Na primeira semana de agosto uma grande rede mundial se une em promoção e defesa do
aleitamento materno (AM), pelos seus benefícios à saúde e desenvolvimento da população. No
Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em Porto Alegre-RS, esta mobilização ocorre através da
Semana do Aleitamento Materno (SAM), que tem sido planejada e organizada pela Residência
Integrada em Saúde, ênfase Atenção Materno-infantil e Obstetrícia, em parceria com o Grupo
de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo com o objetivo de incentivar as mães na
manutenção do AM. Este ano as atividades foram realizadas entre os dias 1º e 5 de agosto e
foram voltadas aos usuários, familiares, agentes comunitários de saúde (ACS). A SAM
aconteceu em concomitância a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que em 2016 teve
como tema “Aleitamento Materno: presente saudável, futuro sustentável”. As atividades tiveram
autorização do GHC, mediante aprovação do projeto, entregue antecipadamente. Além de
contribuir para a formação profissional de enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e assistente
sociais residentes, a SAM possibilitou a troca de experiências e o incentivo ao AM entre os
serviços de baixa e alta complexidade, conforme preconiza a Política Nacional de Alimentação
e Nutrição, que enfoca a promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. O
planejamento das atividades ocorre anualmente, sempre com novos residentes, sendo
qualificado partir das experiências anteriores e, neste ano, deu-se nos seguintes moldes: (a) no
âmbito hospitalar realizou-se abordagem a pacientes e familiares através da distribuição de
materiais explicativos: direitos da mulher que trabalha e amamenta, conservação e ordenha de
leite humano, orientações sobre sustentabilidade e manejo do AM às pacientes internadas no
alojamento conjunto e centro obstétrico. A abordagem de usuários e/ou familiares nos
momentos de saída ou entrada dos hospitais foi desafiadora, pois muitos apresentavam
pressa, sendo necessária uma abordagem abreviada do tema, entregando o material educativo
e deixando a equipe e serviços de apoio à disposição; (b) nas Unidades de Saúde foram
realizadas rodas de conversa com os ACS a fim de abordar questões relacionadas com a
importância desse profissional na continuidade do cuidado da mãe e lactente, assim como
manejo clínico e aspectos emocionais; (c) organizou-se uma exposição fotográfica intitulada
“Sustentar no Peito” que fotografou crianças, que seguiram em internações prolongadas após o
nascimento, sendo amamentadas por suas mães. A partir desta experiência, foi possível
renovar as discussões acerca do AM. Este tema é constantemente presente, mas muitas vezes
é abordado conforme protocolos que inviabilizam a prática de um olhar e escuta ampliados. A
promoção da SAM, oportuniza experiências e ações interdisciplinares para reafirmar e
incentivar os benefícios do AM aos profissionais e usuários, registrando a importância de ações
que produzem educação e reflexão sobre o tema.
Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
sumigli@gmail.com
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"Trabalho de reeducação nutricional juntamente com a equipe
multiprofissional do NASF no grupo - Peso + Saúde na cidade de Juruaia- MG"
Tatiane Bueno Machado
O projeto foi realizado no município de Juruaia - MG, nas Estratégias de Saúde da Família
I, II, Mata do Sino e Grama. Com a diretriz da Promoção da Alimentação Adequada e
Saudável.O objetivo do trabalho foi prevenir e reduzir a incidência das doenças causadas pela
obesidade, oferecendo uma melhor qualidade de vida, melhorando a autoestima e o convívio
social, alcançando o equilíbrio da saúde como um todo. O trabalho foi idealizado pela
nutricionista do município de Juruaia e juntamente com a colaboração da equipe
multiprofissional do NASF do município. O público alvo foi pessoas com o Índice de Massa
Corpórea IMC maior que 25 kg/m². Circunferência da cintura: Mulheres ˃ que 80 cm e Homens
˃ que 94 cm. Operacionalização: No primeiro encontro a nutricionista orientou o funcionamento
do grupo – peso + saúde, com a exibição de um vídeo de como a obesidade acontece; foi
passado uma palestra sobre obesidade, orientando as causas, riscos e orientações nutricionais
para perda de peso e melhora do quadro de saúde; feito a antropometria do participante (peso,
estatura, circunferência da cintura e IMC); lanche de frutas para os participantes do grupo. No
segundo encontro: psicóloga delatou uma palestra sobre ansiedade e os transtornos
psicológicos sobre a alimentação e a nutricionista abordou uma intervenção do grupo para ver
o que mudaram na alimentação; receitas saudáveis do suco verde e pão integral;
antropometria dos participantes. No terceiro encontro: a farmacêutica deu uma palestra sobre
medicações que influenciam no emagrecimento e no ganho de peso e juntamente a
nutricionista fez a intervenção do grupo para ver como está a alimentação e os aspectos
emocionais relacionados à alimentação; antropometria do participante. No quarto encontro: o
fisioterapeuta deu início as Práticas Integrativas e Complementares com a orientação sobre
acupuntura, que seria aplicada no grupo (interessados), dando início neste dia com as
sementes de girassol (auriculoterapia) aplicadas nos pontos específicos para controle da fome
e ansiedade; a nutricionista fez a intervenção do grupo para ver como está a alimentação,
antropometrias do participantes. Os desafios que tivemos foi dos participantes entenderem que
o tratamento dependia também deles mudarem os hábitos para alcançar os resultados. Após o
trabalho foi verificado uma consciência mutua dos participantes e dos profissionais do NASF
sobre o emagrecimento e a saúde, com resultados positivos na perda de peso como na
redução da circunferência da cintura e puderam ter entendimento que o emagrecimento vai
muito além de só se alimentar corretamente, observando que tem vários fatores que
influenciam neste quesito, por isso a importância da abordagem da equipe multiprofissional
para a perda de peso e melhora da saúde. Autora: Tatiane Bueno Machado_Nutricionista
NASF Juruaia
Juruaia, Minas Gerais.
tbmnutri@hotmail.com
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Um horizonte para integralidade do cuidado: a equipe de Saúde da Família e
as “meninas da nutrição”
Cynthia Aparecida Rodrigues Mondin
Natalia Cristina Brito Mello
Catarina Ambrizzi Moraes
Pâmela da Mata Lima
Lia Thieme Oikawa Zangirolani
Trata-se de uma experiência de parceria ensino-serviço, vivenciada no município de
Santos-SP, no nível primário de atenção à saúde, por uma equipe da Unidade de Saúde da
Família - USF do Morro São Bento, em conjunto com estagiários do curso de Nutrição da
Universidade Federal de São Paulo e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família da região dos
Morros. O acompanhamento deste caso responde à duas diretrizes da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição, quais sejam: organização da atenção nutricional e qualificação da
força de trabalho. O estágio de nutrição social objetiva o desenvolvimento de atribuições
específicas do profissional, no campo da saúde coletiva, com atividades desenvolvidas na
Atenção Básica, com ênfase na integralidade do cuidado à saúde. A experiência relata um
caso de alta complexidade, acompanhado neste âmbito, que colocou para a equipe envolvida o
desafio de tecer uma rede de atenção à saúde, capaz de garantir não só a atenção integral à
saúde, mas também o direito humano à alimentação adequada. Um sujeito se apresentou à
USF, em dezembro de 2015, referindo estar com jejunostomia, necessitando de dieta enteral e
medicamentos psicotrópicos. A enfermeira que fez o acolhimento percebeu o sujeito bastante
deprimido, emagrecido e sentindo-se perdido por migrar da assistência médica suplementar
para o SUS. Então ela se pergunta: Será que encaminhá-lo para o serviço de atendimento
domiciliar garantirá a integralidade do cuidado? E a partir deste questionamento, o caso foi
levado à reunião de equipe da USF responsável pelo território onde reside o Sr. G e para as
estagiárias de Nutrição, que prontamente iniciaram discussões com o objetivo de prestar
atenção integral à sua saúde. O caso desencadeou uma série de ações, desde a construção
de um plano terapêutico singular até a articulação com o departamento de saúde do município.
O caso foi pauta de 7 reuniões de equipe 6 visitas domiciliares. Cada ação pensada e
programada se tornou um novo desafio e talvez a articulação com outros serviços tenha sido o
maior deles. Com isso, percebeu-se a necessidade de se construir uma Rede de Atenção à
Saúde, de forma a garantir que a Atenção Básica pudesse cumprir seu papel de coordenadora
e ordenadora da atenção nutricional no SUS. A organização das ações e a persistência dos
profissionais envolvidos em construir uma linha de cuidado ao usuário, por meio de
matriciamento, de acionamento de outros pontos da rede e da clínica ampliada, resultou na
garantia da integralidade do cuidado ao Sr. G, que evoluiu o seu estado nutricional,
modificando sua condição de sujeito acamado, deprimido e em isolamento social, para um
sujeito ativo, com quadro clínico em constante evolução. Apesar dos desafios enfrentados pela
equipe durante o percurso, adaptar-se ao dinamismo das situações, investir na interlocução da
equipe com os estudantes e desenvolver a responsabilização de todos pelo caso, foi um
aprendizado fundamental.
Santos, São Paulo.
cynthia_mondinutri@yahoo.com.br
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Vivências dos profissionais inseridos em Consultas Multiprofissionais de
Puericultura
Mileine Mussio
Ernanda Mezaroba
Reinaldo Carmona Galves
A experiência aconteceu na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Santo Antônio,
um bairro considerado de vulnerabilidade social, no município de Lajeado/RS, sob o eixo
Atenção Nutricional no SUS e com base em duas diretrizes da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição: Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, e Vigilância
Alimentar e Nutricional. A partir de uma inciativa da própria equipe foram iniciadas as consultas
de Puericultura na ESF Santo Antônio. As crianças de 0 a 1 ano de idade são divididas em
grupos por quadrimestre de vida, ou seja, de 0 a 4 meses, 5 a 8 meses e 9 a 12 meses. No dia
da consulta de puericultura primeiramente ocorre uma atividade educativa conforme
cronograma de orientações adequado para cada idade e, após, acontecem as consultas
individuais na presença do médico clínico geral, nutricionista e enfermeira da ESF. Na consulta
as crianças são despidas pelos pais ou responsáveis e são aferidos pelos profissionais peso,
comprimento e perímetro cefálico. Para avaliação de tais dados é utilizada a caderneta da
criança, com preenchimento de curvas de peso/idade, comprimento/idade e perímetro
cefálico/idade pela nutricionista. Neste momento são abordadas questões sobre a saúde da
criança e sua forma de alimentação, e realizadas orientações que vão desde aleitamento
materno, alimentação da nutriz, até introdução da alimentação complementar e alimentação da
criança menor de dois anos. Também neste momento, o médico realiza avaliação clínica,
testes conforme idade das crianças e prescrição de medicamentos conforme necessidade,
inclusive seguindo o protocolo do Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF)
preconizado pelo Ministério da Saúde. A partir da caderneta da criança, a enfermeira confere
se o calendário vacinal está em dia, e se foram realizados os testes de rotina (coraçãozinho,
orelhinha, olhinho, pezinho e linguinha). Caso haja necessidade, são realizados os devidos
encaminhamentos. Demais orientações como higiene corporal, saúde bucal, estímulo ao
desenvolvimento da criança, cuidados para evitar acidentes domésticos, importância das
vacinas e cuidados gerais para prevenção de doenças são comumente realizados pelos
profissionais. Para o início do desenvolvimento das atividades encontrou-se como desafio a
disponibilização de carga horária dos profissionais para os momentos das consultas; porém,
com os resultados satisfatórios do novo sistema de atendimento na unidade, a rotina passou a
ser uma das prioridades na atuação da ESF. Tais consultas proporcionam para as crianças e
sua famílias um momento de escuta e orientação sob uma óptica interdisciplinar, com troca de
experiências e saberes, respeitando a cultura local e enriquecendo inclusive os profissionais,
com o objetivo maior de investir cada vez mais na promoção da saúde da comunidade e
prevenção de doenças.
Lajeado, Rio Grande do Sul.
mileine@pannet.com.br
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Viver bem, sem dieta: proposta de cuidado em saúde para a obesidade na
Atenção Básica
Angélica Almeida Obara
Mariana Fagundes de Almeida Rivera
Juliana Haruko Tobara de França
A experiência desenvolvida foi uma proposta de intervenção interdisciplinar para adultos
com excesso de peso frequentadores de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) na região
Norte de São Paulo. A proposta está em consonância com os princípios e diretrizes da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN); isto é, a organização da Atenção Nutricional e a
promoção da Alimentação Adequada e Saudável e a Vigilância Alimentar e Nutricional. A partir
da análise das demandas do território das Unidades e de discussões conjuntas realizadas
pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF), identificou-se a necessidade de desenvolver uma ação coletiva direcionada
aos usuários com excesso de peso. A ação foi implantada em duas UBS com 16 encontros
com duração de 2 horas coordenados pela nutricionista, psicóloga e terapeuta ocupacional. Os
encontros foram compostos por rodas de conversa disparadas por atividades de reflexão, com
a construção coletiva do saber e valorização das experiências e vivências de cada um dos
participantes, envolvendo aspectos da alimentação, do corpo, autoestima, relações sociais,
prática de atividade física e autonomia. Realizou-se desde o início a desconstrução da
necessidade da prática de dietas restritivas para a melhora da saúde e o foco foi o resgate da
percepção de fome e saciedade internos, além da compreensão de emoções e sentimentos
relacionados ao ato de comer. Como resultado, observou-se a partir do relato dos participantes
que houveram mudanças significativas nas práticas alimentares, redução ou eliminação da
culpa ao comer alimentos que anteriormente eram considerados “proibidos”, melhora da
qualidade e variedade da alimentação, maior autonomia e autoconfiança para realizar as
escolhas alimentares (sem a necessidade de se guiarem por uma ”prescrição dietética”) e
interrupção de práticas não saudáveis para redução do peso. Outras mudanças puderam ser
observadas na autoestima, na relação com o corpo e nas relações interpessoais, assim como
na prática de atividade física; além de redução do peso e melhora de parâmetros metabólicos.
Ao contrário de outras propostas direcionadas à obesidade, a metodologia empregada não
possui enfoque na redução do peso e sim na saúde do indivíduo, o que significa que a
proposta central não é o emagrecimento, mas sim práticas de vida mais saudáveis e uma
melhor relação com a comida e com o corpo. A proposta produziu reflexão não somente para
os usuários que dela participaram, mas também para os profissionais de saúde, que foram
convidados a repensar suas práticas relacionadas ao manejo do excesso de peso na Atenção
Básica; o que no início foi um dos fatores mais dificultantes, pois as metodologias que
envolvem a prática de dietas restritivas e a culpabilização do indivíduo pela sua condição de
excesso de peso são amplamente aceitas e divulgadas.
São Paulo, São Paulo.
ge_angelica@hotmail.com
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A importância de educadores alimentares ativos: parceria entre educação e
saúde na busca da disseminação de hábitos alimentares saudáveis em Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Foz do Iguaçu, PR
Aline Renata Hirano
Daiane Nunes de Melo
Janaina Palma de Lima
Este relato apresenta uma experiência exitosa vinculada ao Programa Saúde na Escola
(PSE) realizado em três CMEIs de Foz do Iguaçu – PR por nutricionistas atuantes nos Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASFs) com o apoio das Secretarias de Educação e Saúde e,
enquadra-se no Eixo 3 "Formação Profissional e Educação Permanente" e na diretriz
Promoção da Alimentação Adequada e Saudável da Política Nacional da Alimentação e
Nutrição (PNAN). Essa iniciativa surgiu devido à formação do hábito alimentar iniciar-se na
infância e ser influenciado por todos os envolvidos nos cuidados dos mesmos, como a família e
educadores de CMEIs pois, muitas crianças permanecem a maior parte do dia nesses locais.
Então, o conhecimento dos educadores, bem como suas práticas pessoais e profissionais,
merecem atenção para favorecer uma adequada educação alimentar nos CMEIs. Este trabalho
teve como objetivo promover reflexão com educadores de três CMEIs de Foz do Iguaçu acerca
da importância da disseminação de hábitos alimentares saudáveis na prática profissional.
Inicialmente, foram aplicados questionários com os educadores e na sequência, foi realizada
uma oficina com duração de 3 horas, baseada nos resultados destes a fim de contribuir para o
cuidado da alimentação e suas práticas profissionais conforme as seguintes etapas: 1.
Reflexão sobre os hábitos alimentares atuais da população brasileira fazendo um comparativo
com os resultados dos questionários aplicados com os educadores; 2. Demonstração das
quantidades de sal, açúcar e gorduras em alguns alimentos industrializados mais consumidos;
3. Apresentação do Guia Alimentar para a população brasileira (2014) e atividade em grupos
sobre os 10 passos da alimentação saudável descritos no guia; 4. Apresentação das principais
características de comportamentos alimentares, necessidades e deficiências nutricionais mais
encontradas no pré-escolar, e o crescente problema da obesidade infantil; 5. Discussão em
grupo de estudos de casos baseados nos problemas relatados pelos educadores nos
questionários. Durante a oficina ainda foram apresentados 2 vídeos curtos envolvendo a
alimentação infantil. Todas as educadoras participaram ativamente, contribuindo com suas
percepções e experiências. Além disso, esta ação contribuiu com fortalecimento do vínculo
entre nutricionistas e educadores para futuras ações de educação alimentar. Ao final, foi
entregue uma apostila que apresentava exemplos de atividades relacionadas ao tema. Um
aspecto desafiador foi encontrar um espaço na agenda de trabalho dos educadores para a
realização da atividade e também podemos citar a falta de apoio financeiro da gestão para
obtenção dos materiais didáticos. Esta ação evidenciou a necessidade de um trabalho
intersetorial, entre educação e saúde, de forma contínua favorecendo a formação de
educadores alimentares ativos com o envolvimento de toda a comunidade escolar reiterando a
importância e o propósito de se trabalhar com os demais CMEIs do município.
Foz do Iguaçu, Paraná.
alinere28@hotmail.com
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Alimenta aí, Galera - Adolescentes ligados na alimentação: uma experiência
intersetorial do Governo de Brasília - DF como ferramenta de promoção da
alimentação saudável para adolescentes de escolas públicas
Helen Altoe Duar Bastos
Maria Natacha Toral Bertolin
Shirley Silva Diogo
Elizabete Rodrigues Benedik
Ricardo Oliveira da Costa
Tamara Braz Ribeiral
Na adolescência consolida-se hábitos alimentares formados na infância; logo, conhecer os
mecanismos envolvidos nesse processo é importante para que ações de educação alimentar e
nutricional sejam efetivas no que concerne às modificações no padrão alimentar. No Distrito
Federal, a situação de saúde dos escolares adolescentes foi avaliada no Estudo de Riscos
Cardiovasculares em Adolescentes – ERICA, estudo multicêntrico nacional de base escolar,
sob a coordenação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que objetivou estimar a
prevalência de diabetes mellitus, obesidade e demais fatores de risco cardiovascular entre
adolescentes de escolas públicas e privadas em cidades brasileiras com mais de 100.000
habitantes com a idade de 12 a 17 anos, que cursavam o 7º, 8º ou 9º ano do Ensino
Fundamental ou do Ensino Médio. No DF, a coleta foi realizada em 2013, abrangendo 2.242
alunos de 43 escolas, sendo 33 públicas, com a parceria e coordenação local da Universidade
de Brasília – UnB, contando com o apoio da Secretaria de Estado de Educação. A partir das
análises identificou-se que cerca de 23,5% dos escolares apresentavam pelo menos um fator
de risco cardiovascular alterado e 6,8% apresentam obesidade. Com esses resultados, foram
realizadas reuniões intra e intersetoriais entre as Secretarias de Estado de Educação - SEE e
Saúde - SES, juntamente com a UnB e a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da
Educação do DF - EAPE, e posteriormente formalizado um Grupo de Trabalho entre esses
entes para desenvolver um projeto de promoção de práticas alimentares adequadas voltado
aos adolescentes. O objetivo principal do projeto: desenvolver ações de educação alimentar e
nutricional entre adolescentes de escolas públicas voltadas para a promoção de hábitos
alimentares saudáveis, mediante a formação de profissionais da área da saúde e da educação.
A metodologia do curso foi crítico-reflexiva, voltada para coordenadores pedagógicos de 14
escolas públicas que tivessem turmas com o público do estudo, além de profissionais da SES e
nutricionistas da SEE. Os cursistas desenvolveram plano de ação com estratégias de
diagnóstico da situação alimentar e nutricional dos escolares e do ambiente, além de
implementar e avaliar ações de educação alimentar e nutricional nas escolas. O curso teve a
carga horária de 60 horas, com a formação de duas turmas, totalizando 37 alunos, com os
temas: contexto biopsicossocial do adolescente, como diagnosticar a situação alimentar e
nutricional, bem como avaliar se o ambiente da escola é promotor de alimentação saudável,
além de instrumentos de avaliação da intervenção. Dentre os resultados positivos destacamse: a mobilização do governo local, a partir dos dados do ERICA; experiências válidas de
intervenção nutricional naquelas escolas participantes que puderam se dedicar mais ao projeto
e as avaliações positivas quanto ao curso dos participantes, valorizando essa estratégia e
estimulando a sua continuidade.
Brasília, Distrito Federal.
helen.duar@gmail.com
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Curso EaD de Nutrição na APS: Guia alimentar e doenças crônicas não
transmissíveis - Uma experiência de educação continuada
Ylana Elias Rodrigues
Filipe Ribeiro da Silva
Natássia Scortegagna da Cunha
Ana Paula Borngraber Corrêa
Otávio Pereira D’Avila
Roberto Nunes Umpierre
A alimentação influencia de forma determinante no aparecimento de Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT) na população, as novas recomendações do Guia Alimentar aliadas
à melhor evidência disponível na literatura científica são ferramentas essenciais no cuidado
dessas doenças. Diante da necessidade de promover transformações no atual cenário de
saúde do Brasil, a Teleducação do TelessaúdeRS-UFRGS com apoio dos governos estadual e
federal desenvolveu um curso autoinstrucional a distância com o objetivo de qualificar os
profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) sobre alimentos, cuidados a serem tomados
em diversas patologias e orientações gerais para atuar na prática do trabalho na APS e orientar
as condutas dos profissionais de saúde que possuem importante papel na promoção da
alimentação adequada e saudável na população. O processo de informatização na saúde
permite que espaços de educação a distância sejam cada vez mais uma realidade acessível a
grande parte dos profissionais, criando um ambiente favorável para implantação desse recurso.
Outra tecnologia também criada pelo TelessaúdeRS-UFRGS é o aplicativo sobre Dieta DASH,
que facilita as orientações para pacientes hipertensos, com mais de 13.000 downloads, e está
vinculado ao curso. Atualmente o curso está na sua segunda edição, constituído por oito
módulos, com linguagem de fácil compreensão, carga total de 40 horas, onde os alunos são
avaliados através de pequenos questionários após cada módulo e um teste final. Apesar de
não haver tutoria, nutricionistas estão disponíveis durante os seminários online para responder
dúvidas dos alunos. Da mesma forma, o curso envolve principalmente os profissionais da APS,
permitindo que outros pontos da rede também participem e fazendo com que as ações voltadas
para o centro tenham impacto nos outros pontos da rede, através da qualificação e
resolutibilidade dos atendimentos na APS. O guia cursa com a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN), refletindo nos objetivos do curso, que estão contemplados em
algumas diretrizes da Política, como a organização da atenção nutricional. Assim, o curso
contribui para essa diretriz já que auxilia os profissionais a atender melhor as doenças
relacionadas à má alimentação, evitando encaminhamentos desnecessários e esclarecendo os
pacientes sobre mitos e verdades da alimentação. Essa experiência se faz exitosa pelo grande
interesse dos profissionais em questões de alimentação e nutrição, percebido durante os
seminários online de esclarecimento de dúvidas. Ao todo são 3.413 alunos realizando o curso,
demonstrando grande adesão por parte dos profissionais da APS. De modo a acompanhar a
aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso e reproduzir os resultados
satisfatórios da primeira edição, estamos coletando relatos dos alunos e avaliando a satisfação
através de um questionário de 15 itens.
Rio Grande do Sul.
ylana.rodrigues@telessauders.ufrgs.br
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Educação continuada no SUS: Promoção de modos de vida saudáveis na
Atenção Básica e Vigilância em Saúde
Maria Janaína Cavalcante Nunes
Mariella de Almeida e Almeida Oliveira
Estelamaris Tronco Monego
Camilla Botega Aguiar Kogawa
Maria de Fátima Gil
Ana Paula Guimarães de Moraes
O Brasil tem passado por uma transição epidemiológica por conta do aumento no número
de mortes por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Em Goiás, a tendência é a
mesma do país. Assim, a promoção de práticas alimentares saudáveis integra estratégia de
extrema importância para o enfrentamento dos problemas alimentares e nutricionais do
contexto atual. É indispensável, então, a qualificação dos profissionais em consenso com as
necessidades de saúde, alimentação e nutrição da população, sendo estratégico considerar o
processo de trabalho em saúde como eixo estruturante para a formação da força de trabalho.
Para que este princípio fosse seguido, foram realizados cursos tendo como público-alvo os
profissionais da Atenção Básica (AB) e Vigilância em Saúde (VS) das 246 Secretarias
Municipais de Saúde e 17 Regiões de Saúde de Goiás, com o objetivo de prepará-los para
atuarem na prevenção das DCNT, promoção da saúde e VS. Encaixa-se no eixo de Atenção à
Saúde, envolvendo ações de promoção, VS, prevenção e assistência e seguindo as diretrizes:
organização da atenção nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância
alimentar e nutricional, gestão das ações de alimentação e nutrição, participação e controle
social, qualificação da força de trabalho, pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e
nutrição e cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Os cursos foram
ministrados na modalidade presencial e à distância, com cargas horárias de 12 a 40 horas,
realizados de outubro de 2009 a maio de 2016, utilizando-se metodologia ativa em momentos
de imersão e dispersão, que incluiu: rodas de conversa, exibição de vídeos, discussão de
casos clínicos e dramatização. Os conteúdos abordados basearam-se em artigos científicos,
manuais, cartilhas, estudos de caso, jogos e painéis interativos. Foram desenvolvidas 123
capacitações nas modalidades presencial e à distância em parceria com diferentes Áreas
Técnicas da Secretaria do Estado de Saúde de Goiás, Instituto Nacional do Câncer e o Curso
de Nutrição/Universidade Federal de Goiás, perfazendo um total de 5826 participantes. Os
participantes ao final de cada encontro elaboraram, discutiram e encaminharam os planos de
ação. Posteriormente, a Coordenação de Vigilância Nutricional promoveu o apoio técnico,
monitoramento e avaliação das ações. A educação continuada da equipe da AB e VS é
essencial na implantação e/ou implementação de ações de promoção da saúde, educação e
vigilância nutricional. Trabalhar simultaneamente a mesma metodologia para indivíduos com
diferentes graus de escolaridade e áreas de trabalho foi um desafio, por meio da inovação no
planejamento e condução das ações de alimentação e nutrição. Assim, ao longo dos anos os
municípios e regiões de saúde tem tido profissionais de saúde e educação aptos para a
proposição e implementação de ações de promoção de saúde e alimentação saudável. Esperase que isto impacte na saúde e nutrição da população goiana.
Secretaria Estadual de Saúde, Goiás.
mariajanaina@gmail.com

2016

70
Educação permanente sobre o Novo Guia Alimentar para População
Brasileira para profissionais da saúde em um serviço de saúde comunitária
Jéssica Pinto Polet
Carina Einsfeld
Darlise Rodrigues dos Passos
Karen Araujo Willrich
Bianca Coccaro Pivatto
Paola Turchiello
Foi criada pelas residentes do núcleo de nutrição do Serviço de Saúde Comunitária do
Grupo Hospitalar Conceição (GHC) uma oficina a respeito do novo Guia Alimentar para a
População Brasileira lançado no ano de 2014, com o objetivo de atualizar as equipes
multiprofissionais de saúde sobre as novas recomendações de alimentação saudável do guia.
O serviço de atenção primária do GHC é composto por 12 unidades de saúde localizadas na
região norte de Porto Alegre. Para atualização e qualificação constante dos trabalhadores há
um Programa de Educação Permanente para os funcionários que normalmente acontece em
espaços de reunião de equipe. Desta forma, as oficinas foram realizas na modalidade de
educação permanente e até o momento ocorreram em 5 unidades de saúde, totalizando a
participação de cerca de 210 pessoas, pertencentes a 11 categorias profissionais distintas. A
oficina de trabalho possui três momentos, primeiro em grande grupo são apresentados para os
participantes os objetivos do Novo Guia e as principais mudanças em relação à versão anterior.
No segundo momento acontece a dinâmica e há uma divisão da equipe em 3 grupos que
recebem uma sacola com embalagens de alimentos e devem classificá-los em uma mesa em
relação ao grau de processamento. Logo após, recebem um exemplar do Guia e um resumo
sobre cada categoria (in natura ou minimamente processado; processado; ultraprocessado)
para debate, com uma nutricionista como facilitadora. Em seguida cada grupo explica para os
demais a categoria trabalhada, explicitando o conceito e as palavras-chave que auxiliam na
classificação dos alimentos naquela determinada categoria. Por fim, fazem as correções que
julgarem necessárias nas divisões feitas anteriormente na mesa, reclassificando os alimentos
em suas categorias corretas. O último momento prevê a apresentação e discussão sobre os
“Dez Passos para uma Alimentação Saudável” com os participantes. Ao realizar as oficinas
percebe-se que a dinâmica é de fácil aplicabilidade e compreensão, podendo além de ser
utilizada para qualificação da força de trabalho, também para grupos com a comunidade. Como
limitações, notamos que o tempo de reunião de equipe, de 1 hora, torna-se escasso para o
bom desenvolvimento da dinâmica. As equipes avaliaram positivamente a atividade e referem
que possibilita a reflexão sobre sua própria alimentação. O núcleo de nutrição também
considerou as oficinas de forma muito positiva e acredita que mais unidades devem ser
beneficiadas por este trabalho. Além disso, os usuários também são favorecidos, uma vez que
estes conhecimentos são multiplicados pelos trabalhadores.
Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
jessicappolet@gmail.com
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Encontro Regional de Saúde Materno Infantil da 18ª Coordenadoria Regional
de Saúde
Gabriela de Almeida Jurach
Adriana Kleist Clark Nunes
Camila Rodrigues de Oliveira
Charlene Garcia Pires
Silvana Pivatto Medeiros
Haiala Patricia Frandalozzo
Em virtude da celebração da Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) e da
divulgação da nova Caderneta da Gestante, lançada pelo Ministério da Saúde. Foi promovido,
em agosto de 2015, pelo Núcleo de Atenção à Saúde Materno-Infantil (NASMI) da 18ª
Coordenadoria Regional de Saúde (CRS)/Secretaria Estadual de Saúde, um encontro com os
profissionais da rede de saúde de diferentes níveis de atenção dos municípios do litoral norte
gaúcho. O objetivo deste encontro foi promover um espaço de educação em saúde, visando o
desenvolvimento de ações de abrangência regional com ênfase na Saúde Materno-Infantil
(SMI). Esta ação foi planejada pelo NASMI, que é composto pelas coordenações regionais dos
Programas e Políticas de Saúde da Mulher, Primeira Infância Melhor, Alimentação e Nutrição,
Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids, Regulação do Ambulatório de Gestação de Alto
Risco, Saúde Mental e Vigilância Epidemiológica. O encontro iniciou com o acolhimento das
profissionais de saúde dos municípios no auditório da 18ª CRS que localiza-se em Osório, Rio
Grande do Sul. No acolhimento, cada participante recebeu um balão colorido que continha uma
“frase-surpresa” relacionada a diferentes aspectos da SMI. Com a finalidade de proporcionar a
experiência da gestação, as participantes foram orientadas a encher o balão com cuidado para
não estourar e convidadas a colocá-lo sob sua roupa, permanecendo assim durante todo o
encontro. Após a apresentação de cada participante, a coordenadora regional da Política de
Alimentação e Nutrição abordou a importância do incentivo ao aleitamento materno (AM), com
destaque à SMAM. Na sequência, a nova caderneta da gestante foi apresentada pela
coordenadora da saúde da mulher de forma detalhada, destacando a importância da utilização
desta. Foi dado espaço às participantes para questionamentos e contribuições sobre os
assuntos. Posteriormente, iniciou-se uma dinâmica com os balões. Nesta atividade as
participantes relataram com uma palavra ou uma frase que sentimento foi despertado por estar
com o balão sob a roupa até aquele momento. Depois desta exposição de sentimentos,
formaram-se pequenos grupos de acordo com a cor do balão e o mesmo foi estourado. Cada
cor de balão correspondia a um assunto relacionado à SMI e o AM. O conteúdo das frases foi
discutido entre as participantes que possuíam a mesma cor de balão e, posteriormente,
compartilhado com todos. As organizadoras do encontro contribuíram com a discussão
reforçando as orientações sobre os assuntos abordados. Consideramos que esse encontro
pode contribuir para o desenvolvimento da sexta diretriz da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição que trata da qualificação da força de trabalho. Assim, a integração dos diferentes
saberes dos profissionais de saúde proporcionou a discussão e a troca de experiências acerca
da promoção da alimentação adequada e saudável e da SMI, contribuindo para qualificação
dos serviços ofertados aos usuários do SUS no litoral norte gaúcho.
Secretaria Estadual da Saúde, Rio Grande do Sul.
gabriela-jurach@saude.rs.gov.br
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Espaço de Convivência e Partilha de Saberes como Estratégia para a
Promoção de Práticas Alimentares Saudáveis: uma experiência de extensão
popular na Atenção Básica de João Pessoa-PB
Luana Martiniano da Silva
Karoliny Brito Sampaio
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) estabelece as diretrizes que
orientam as ações de alimentação e nutrição, destacando o importante papel da Atenção
Básica, como esfera para as iniciativas voltadas à promoção do Direito Humano a Alimentação
Adequada (DHAA) e da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Diante deste contexto, o
projeto de extensão Formação Humanizada do Profissional da Saúde - Projeto Timbó em sua
oitava edição (2014) atuou junto à comunidade assistida pela Unidade de Saúde da Família
(USF) Timbó II, localizada no bairro dos Bancários, Distrito Sanitário III do município de João
Pessoa-PB. Teve como objetivo inserir, em períodos iniciais, graduandos da área da saúde, da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na atenção básica à saúde permitindo vivenciar as
necessidades reais de saúde da comunidade. Com foco na Educação Popular em Saúde, as
atividades desenvolveram-se em espaços de convivências chamada de casas de apoio, nas
quais os usuários da USF acolheram em seus domicílios, semanalmente, durante três meses
os graduandos e um membro da equipe de saúde. A comunidade que vive às margens do Rio
Timbó na zona sul da capital paraibana, enfrenta condições sociais desfavoráveis, vivenciando
o processo saúde-doença de forma mais dificultada. A perspectiva de utilização das casas dos
usuários como apoio justifica-se como resposta as inquietações dos próprios estudantes
extensionistas que sentiram a necessidade de atuar de modo mais próximo a comunidade. No
âmbito da alimentação e nutrição foram desenvolvidas ações com base na diretriz II da
PNAN, “Promoção da alimentação adequada e saudável”. Assim, por meio da inserção e
vínculo com a comunidade, foi possível compreender os problemas e as limitações que
envolviam a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. Na convivência com a comunidade
foram relatados e discutidos assuntos como a importância da alimentação na saúde da mulher,
gestação e primeira infância, os desafios para o combate as doenças crônicas, alimentação e
saúde do homem e adoção de cuidados no preparo dos alimentos. Foi utilizada uma
abordagem problematizadora, por meio de dinâmicas de grupos para fortalecer a autonomia da
comunidade no contexto das práticas alimentares. Uma das fragilidades evidenciada foi a
ausência de um nutricionista na equipe da USF que pudesse atuar mais diretamente frente aos
problemas alimentares e nutricionais do território. Bem como disponibilidade de horário das
famílias para ceder seus domicílios para os encontros, acarretando atrasos na implementação
das ações. No entanto, a experiência demonstrou resultados bastante favoráveis, uma vez que,
a partir de um cenário novo e acolhedor pôde proporcionar aos extensionistas o conhecimento
e compreensão da realidade de um grupo inserido em condições de vulnerabilidade social,
construindo profissionais mais humanizados. A comunidade, por sua vez, mostrou-se muito
receptiva, demonstrando interesse pelas atividades realizadas.
João Pessoa, Paraíba.
luana-martiniano@hotmail.com
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Formação profissional como estratégia para a realização de ações
Intersetoriais para o incentivo e apoio ao Aleitamento materno e de práticas
adequadas para a introdução de alimentação complementar em Centros de
Educação Infantil de Ribeirão Preto/SP
Marta Neves Campanelli Marçal Vieira
Helena Siqueira Vassimon
Graziela Vieira Bassan dos Santos
Márcia Cristina Guerreiro dos Reis
Jessica Guillen Coletti
Mariana Chinarelli Reche
Em Ribeirão Preto/SP, as Secretarias Municipais da Educação (SME) e Saúde (SMS) e a
Curso de Nutrição e Metabolismo da Universidade de São Paulo (CNM-USP) vêm atuando na
qualificação dos profissionais dos Centros de Educação Infantis (CEIs) para o estímulo ao
aleitamento materno (AM) exclusivo e a continuidade do AM associado à alimentação
complementar (AC) após o 6° mês de vida, até 2 anos ou mais de idade. A Formação
Profissional e Educação Permanente é uma das ferramentas direcionadas à Promoção da
Alimentação Adequada e Saudável (PAAS). Em 2010, a Divisão de Alimentação Escolar (DAE)
da SME, em parceria com a SMS e CNM-USP, iniciou a capacitação dos educadores dos CEIs
sobre alimentação saudável. Em 2014 foi planejada intervenção para o novo quadro de
professores, que iniciou no 2º semestre de 2015 com o diagnóstico das práticas alimentares
nos 30 CEIs, utilizando roteiro para caracterização e lista de verificação, para identificar:
número de crianças matriculadas, em AM, a introdução e característica da AC. Os resultados
subsidiaram a intervenção com os educadores. Foi elaborado um fluxograma das ações para
integrar a SME e SMS no apoio e estímulo ao AM que foi divulgado nos CEIs e nas Unidades
de Saúde. Este fluxograma, o diagnóstico de práticas observadas nos CEIs e os passos para
alimentação saudável foram discutidos em capacitações com duração de 4 horas. A estratégia
educativa adotada fundamentou-se na problematização. Os desafios sugeridos para
implementação das práticas foram anotados. No período de coleta havia 598 crianças
matriculadas em CEIs e baixos índices de AM (8,9%). Verificou-se que apenas o horário da
distribuição do desjejum e lanche da manhã correspondeu ao preconizado; a oferta do almoço
foi antecipada entre 10 a 40 minutos, com repercussão nas quantidades dos alimentos
oferecidos. As capacitações envolveram 312 professores, alcançando público menor do que o
programado. Identificou-se a necessidade de ampliar o incentivo e apoio ao AM com ações na
estrutura física, no contato com mães na matrícula e na criação de rotina de acolhimento das
mães e recepção do leite materno. As oportunidades de melhoria da AC nos CEIs são adequar
a rotina do sono e consistência e horários para oferta da alimentação. Os CEIs estão
aprimorando as práticas alimentares e os espaços para AM e articulando ações com Unidades
de Saúde. Para monitorar o AM, foram incluídos registros nos roteiros da supervisão e na ficha
de inscrição nos CEIs. Foram elaborados materiais educativos para professores e mães.
Pretende-se realizar em 2017 oficinas da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil adaptadas
aos CEIs e capacitação de cozinheiros. A parceria entre DAE/SME, SMS e CNM-USP
contribuiu para a integração e fortalecimento das atividades educativas e de gestão para
estímulo e apoio ao AM e adequação da AC em CEIs do município, revelando o potencial das
ações intersetoriais nos ambientes institucionais de promoção de alimentação adequada e
saudável.
Ribeirão Preto, São Paulo.
marta@fmrp.usp.br
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Matriciamento com Agentes Comunitários de Saúde: exercitando o novo
Guia Alimentar para a População Brasileira
Janaina Palma de Lima
Daiane Nunes de Melo
Aline Renata Hirano
Rosemeri Kock Martinez
Noemi Lucia Weiss
Essa experiência foi realizada com os agentes comunitários de saúde (ACS) das
Estratégias Saúde da Família (ESF) de três distritos de Foz do Iguaçu – PR, pelas
nutricionistas que atuam nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) dessas equipes em
conjunto com a coordenação de Alimentação e Nutrição e o apoio da gestão da Atenção
Básica que desenvolveram essa ação que contribuiu para o cumprimento das seguintes
diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN): Promoção da Alimentação
adequada e saudável; Qualificação da força de trabalho e enquadra-se no Eixo 3 "Formação
Profissional e Educação Permanente". Considerando a importância do trabalho do ACS como
multiplicador e disseminador de informações relacionadas à saúde, sendo este o elo entre a
ESF e a população, verificou-se a necessidade de ampliar o seu conhecimento sobre
alimentação saudável. A partir disso, foi organizada pelas nutricionistas do Nasf uma oficina de
matriciamento sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) para esses
profissionais. Foram realizadas três oficinas, uma em cada distrito, utilizando metodologia ativa,
descrita a seguir: 1)Dinâmica de apresentação: relato pessoal do prato que marcou sua vida,
valorizando a cultura alimentar e promovendo a sensibilização sobre o assunto que seria
trabalhado. 2)Teatro realizado pelos ACS de como seria uma abordagem ruim e outra
adequada a um cadastrado que relata uma dificuldade na alimentação. Ao término, foi
realizada uma discussão acerca dos pontos que mais chamaram a atenção e sua relação com
a realidade do seu território. 3)Apresentação do Guia Alimentar com ênfase nos exemplos de
refeições disponíveis no material. 4)Os profissionais foram divididos em grupos para apresentar
e discutir com os colegas os 10 passos da alimentação saudável descritos no Guia. 5)Para
promover a prática pessoal e profissional do que foi trabalhado durante o matriciamento todos
elaboraram um plano de ação com a ESF correspondente para trabalhar esses conhecimentos.
6)Ao final da atividade foi realizada uma avaliação da oficina. Como pontos negativos,
podemos citar a falta de apoio financeiro da gestão para obtenção dos materiais didáticos, bem
como do lanche. Apesar dos fatos citados acima, essa oficina favoreceu uma aproximação de
conceitos atualizados e adequados sobre alimentação e nutrição para os ACS, valorizando-os
como profissionais que atuam diretamente como promotores da alimentação saudável e
participaram ao total 116 ACSs. Além disso, permitiu a divulgação de um material tão rico,
contudo pouco conhecido pela maioria dos profissionais de saúde e população em geral. Como
produto das oficinas, foram planejadas ações para serem aplicadas no seu local de trabalho.
Até o presente momento, observa-se uma melhora no processo de trabalho, principalmente
quando envolve o nutricionista e o ACS. Como estratégia futura, pretende-se a realização
desse matriciamento com os demais profissionais de saúde.
Foz do Iguaçu, Paraná.
janaina.pl@gmail.com
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O Desafio de Capacitar Profissionais da Atenção Básica, em Aleitamento
Materno e Alimentação Complementar
Lucimeire Brockveld
A experiência foi qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da
alimentação complementar saudável para crianças menores de dois (2) anos de idade;
aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde para a promoção do
aleitamento materno e da alimentação complementar como atividade de rotina das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) do município de Embu das Artes, SP. Foram realizadas 37 oficinas,
em 15 Unidades Básicas de Saúde, com a capacitação de 554 profissionais de saúde, o que
significou 75% dos trabalhadores da atenção básica. Por categoria profissional, foram
capacitados: 12 gerentes, 32 médicos, 30 enfermeiros, 59 técnicos de enfermagem, 60
auxiliares de enfermagem, 15 dentistas, 5 técnicos de saúde bucal, 15 auxiliares de saúde
bucal, 7 psicólogos, 4 fonoaudiólogos, 2 terapeutas ocupacionais, 1 fisioterapeuta, 1 obstetriz,
2 redutores de danos, 129 agentes comunitários de saúde, 137 funcionários da recepção e
administração, 9 porteiros, 1 educador físico e 36 funcionários da limpeza. O produto de cada
oficina foi um plano de ação, construído em conjunto, a ser implantado em cada Unidade
Básica, onde aconteceram as mesmas. As oficinas eram multiprofissionais, com o máximo de
20 pessoas, com duração de 4 horas, com o objetivo de discutir a prática do aleitamento
materno e alimentação complementar saudável no contexto do processo de trabalho das UBS
e incentivar a pactuação das ações de acordo com a realidade local estimulando a construção
das relações de cooperação entre a equipe e os diferentes níveis de atenção, por meio do
apoio matricial e da construção de linhas de ação. O desafio para o desenvolvimento foi reunir
tantos profissionais para uma oficina de trabalho, com um tema tão específico. Há o desafio de
conciliar agendas, sensibilizar para o tema, profissionais que já lidam com o assunto em suas
atividades e principalmente com os que consideram que, por não estarem na assistência direta
ao paciente, não tem com o que colaborar. Há também a resistência de alguns gestores sobre
a interrupção das atividades normais na Unidade, embora houvesse o cuidado de fazer oficinas
com parte dos profissionais num dia e depois com os outros, em outra data. Há a dificuldade do
espaço físico, sendo necessário muitas vezes o apoio de outro local, fora da Unidade. Apesar
das dificuldades iniciais, o aprendizado, o conhecimento, a interação entre diversos
profissionais, o fortalecimento da equipe foram os principais itens destacados nas avaliações
realizadas no final de cada oficina. De aspecto negativo, muitos apontaram o tempo curto da
oficina e sugeriram a continuidade do processo, mostrando claramente a necessidade da ação.
A novidade foi conseguir reunir por um período de 4 horas profissionais de diferentes
formações e com agendas distintas e que todos ficassem alinhados com as ações construídas
coletivamente, a fim de modificar a situação vigente.
Embu das Artes, São Paulo.
lucimeirebrockveld@gmail.com
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O NASF como cenário de prática para formação de nutricionistas: o estágio
supervisionado em nutrição e saúde pública da UFGD
Naiara Ferraz Moreira
Karine Sakae Yamanari de Melo
Taílci Cristina da Silva
Lorraine Aparecida Pinto
Rita de Cassia Bertolo Martins
Túlio da Silva Junqueira
O curso de Nutrição da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) foi criado no
ano de 2009. Em 2013, a primeira turma de estágio iniciou suas atividades em cinco ESFs do
território de abrangência de um NASF do município e as atividades voltaram-se aos programas
de saúde e de alimentação e nutrição desenvolvidos na Atenção Básica (AB), como: Bolsa
Família, monitoramento do SISVAN e grupos de controle (tabagismo, excesso de peso,
hipertensão e diabetes), além da realização de avaliação diagnóstica da realidade de saúde
local. Em 2014, o estágio passou a ser realizado em outro NASF e os alunos passaram a
vivenciar as atribuições do nutricionista como membro da equipe multidisciplinar em todas as
EFS do seu território de abrangência, participando do planejamento e execução de atividades
educativas (rodas de conversa para troca de saberes, orientações em grupos, oficinas de
nutrição, capacitação, dinâmicas); assistenciais (visitas domiciliares, consultas individuais); de
pesquisa (levantamento de dados e diagnóstico populacional) e matriciamento das equipes de
saúde. Contudo, o principal enfoque da nutrição no NASF e do estágio são atividades de
promoção da alimentação adequada e saudável para os diferentes ciclos de vida e patologias,
com enfoque no empoderamento das equipes de saúde e participação social para o
desenvolvimento do autocuidado em saúde dos usuários da AB. Todas as atividades
acadêmicas são planejadas de forma compartilhada entre gestores, profissionais e usuários do
serviço, docentes e acadêmicos no território por meio de reuniões semanais. Essa prática
“escuta-ação” contribui para o fortalecimento do vínculo entre academia-serviço-comunidade
sendo fundamental para a formação de profissionais com olhar humanizado que cumpram os
princípios e diretrizes da PNAN e, consequentemente, do SUS. Acredita-se que o estágio
curricular neste contexto deve ser realidade na formação de todo profissional de saúde. Para
os acadêmicos, essa experiência tem proporcionado a compreensão do papel do nutricionista
na equipe multidisciplinar, na gestão em saúde, no empoderamento das equipes e usuários do
SUS e na troca de saberes com a comunidade realizada nas mais diversas formas e contextos.
Através dessas abordagens ativas há maior incorporação de conhecimentos. No entanto,
dentre os desafios para a serviço e até mesmo para o estágio, está a falta de profissionais no
NASF. Como academia, busca-se a formação de profissionais mais humanos e conscientes do
seu papel na construção de uma saúde pública de qualidade. Como serviço, constata-se que a
colaboração do estágio tem potencializado a realização de ações mais efetivas e abrangentes
nos territórios de saúde. Essa experiência atende ao eixo temático de Formação Profissional e
Educação Permanente e contribui para as diretrizes da PNAN: organização da atenção
nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional e
gestão das ações de alimentação e nutrição.
Dourados, Mato Grosso do Sul.
ritamartins@ufgd.edu.br
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Práticas Pedagógicas de Nutrição em Saúde Coletiva: elaboração de
atividades de educação alimentar e nutricional a partir de uma Brinquedoteca
Janaina Lucio Dantas
Laysa Maria de Oliveira Nóbrega
Maria Sineide Lacerda
Sayonara Maria Leite Vieira
Danúbia Murielle Franco Felismino
Anny Palloma Moreira Duarte
A formação de um novo perfil de profissional de saúde e de um novo modelo de atenção à
saúde, pautado no respeito à população e comprometido com a qualidade do cuidado em
saúde é um processo contínuo, técnico, mas também político, ético e humanista. Desta forma,
o Projeto de Extensão: Práticas Pedagógicas de Nutrição em Saúde Coletiva surgiu da
necessidade de suporte para algumas aulas práticas do curso de Nutrição das Faculdades
Integradas de Patos e a necessidade da criação de ferramentas e materiais que facilitassem o
processo de ensino-aprendizagem para as atividades de Educação Alimentar e Nutricional
realizada nos serviços de Educação e Saúde. O projeto de extensão foi implantado na cidade
de Patos-PB no período de agosto de 2015 a junho de 2016 através da parceria entre o curso
de Nutrição e o de Pedagogia das Faculdades Integradas de Patos por meio da Brinquedoteca
(Educação e Saúde). Os encontros foram realizados uma vez por semana e participaram oito
discentes do curso de Nutrição que tiveram como orientação duas professoras, uma do curso
de Nutrição e outra do curso de Pedagogia e uma nutricionista que atua no Núcleo de Apoio a
Saúde da Família (NASF) da cidade de Patos-PB. No primeiro semestre de execução do
projeto, as ações foram voltadas para leitura de textos e a discussão dos temas de interesse
para o projeto e das atividades de educação alimentar e nutricional que são desenvolvidas
pelos alunos do curso de nutrição e quais materiais pedagógicos poderiam ser elaborados para
facilitar as atividades práticas desenvolvidas durante as disciplinas de Educação Alimentar e
Nutricional, Prática em Saúde Coletiva e Estágio Supervisionado de Nutrição em Saúde
Coletiva. No segundo semestre, o grupo elaborou materiais voltados para o público infantil,
adolescentes, adultos e idosos. A principal dificuldade do projeto foi pensar e articular
atividades práticas de forma contextualizadas com os determinantes de saúde-doença
associando conteúdos e estimulando o público-alvo beneficiados pelas das atividades a
pensarem o processo de aprendizagem de forma construtiva e participa. O material elaborado
teve como foco a ludicidade e a criatividade e foi aplicado em escolas, creches e unidades
básicas de saúde e se mostrou de importante valia na atuação dos profissionais de saúde e de
educação que atuam nessas instituições. Entre os principais materiais elaborados, destacamse: Bingo da Nutrição, Feira da Saúde, Dominó de Frutas, Caixa de Lendas e Superstições,
Histórias Infantis: Lagarta Comilona e Cesta da Dona Maricota. Houve um elo entre o curso de
Pedagogia e Nutrição a partir do momento que se compartilhou o mesmo espaço e acadêmicos
e professores compartilharam e socializaram conhecimentos e práticas; aproximação com
profissionais que atuam nessas instituições (professores, nutricionistas e profissionais do
NASF); criação de um acervo de material com a temática de Alimentação Saudável que pode
ser disponibilizado para a comunidade acadêmica.
Patos, Paraíba.
janaina-lucio@hotmail.com
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Promoção da Alimentação Saudável em um Grupo Educativo em Unidade
Básica de Saúde Josué de Castro, Recife - PE
Gabriel Araújo Tavares
Juliana Gonçalves Machado
Thalita Milena Araújo Xavier de Amorim
Adrielly Araújo de Oliveira
Janaína Gonçalves Silva
Fernanda Cristina de Lima Pinto Tavares
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é estratégica na promoção da saúde e
segurança alimentar e nutricional (SAN). Dentro desse propósito, o Grupo “Em busca de
Qualidade de Vida”, na Unidade Básica de Saúde Josué de Castro, no bairro do Ibura, na
cidade do Recife, do Projeto de Extensão Promovendo Nutrição e Saúde na Comunidade,
possibilita que alunos de nutrição desenvolvam habilidades na promoção da EAN, estimulando
a autonomia dos participantes, afim de torná-los protagonistas no cuidado com sua
alimentação e saúde. As reuniões ocorrem nas terças-feiras a tarde. A maioria dos usuários
são portadores de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e hipertensão. O grupo conta
com um educador físico duas vezes na semana, a fim de promover a prática da atividade física.
Os temas são pensados de acordo com as necessidades observadas do grupo e das
sugestões dos próprios usuários, destacando-se: princípios da alimentação saudável, grupos
de alimentos, nutrientes, processo de digestão dos alimentos, cuidados em manipulação e
conservação dos alimentos, rotulagem de alimentos, cuidados e alimentação na hipertensão e
diabetes. O tema é exposto pela equipe do projeto e discutido com os usuários através de
atividades e dinâmicas que permitam a participação ativa dos usuários, como dinâmicas, jogos
e oficinas. Algumas atividades podem ser destacadas, como a montagem do Prato Saudável,
que possibilitou identificar hábitos dos usuários, a demonstração dos grupos alimentares e a
identificação pelos participantes de que mudanças podem tornar suas refeições mais
saudáveis. Oficinas de alimentos estão entre as atividades que o grupo mais sente satisfação.
Dentro do tema de hipertensão, por exemplo, foi ensinado a produção e utilização de sal de
ervas. Nessa perspectiva, foi instituído no grupo os aniversariantes do trimestre, espaço em
que equipe e usuários levam alimentos e há trocas de receitas. Outra oficina realizada foi a de
produção de hortas verticais com garrafas PET que, além de estimular o consumo de alimentos
naturais, proporcionou a discussão de aspectos voltados à sustentabilidade e como o ato de
alimentar-se constitui-se como um ato político e social, podendo ter efeitos tanto à níveis locais
como nacionais. O retorno obtido está sendo lento, porém positivo. A realização dos
aniversariantes do trimestre mostra que os alimentos trazidos pelos participantes são mais
saudáveis e diversificados, com redução expressiva de produtos industrializados. Muitos
usuários conseguiram melhor controle de parâmetros bioquímicos, pressóricos e/ou redução de
peso, em especial os mais assíduos. As experiências possibilitam maior contato entre
estudantes e comunidade, essencial para o processo de formação na área da saúde, pois
possibilita, entre outras coisas, a troca de saberes, a problematização dos variados
determinantes das escolhas e consumo alimentar e a identificação de soluções que respeitem
a realidade de vida destas pessoas.
Recife, Pernambuco.
gabriel_araujo_94@hotmail.com
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Você é um vigilante do seu bairro?
Andréia de Brito Fernandes Vieira
O curso foi ministrado para 160 profissionais dentre estes Técnicos de Enfermagem e
Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Foram divididos em oito turmas de 4 horas cada em 4
dias da semana de 11 de julho à 15 de julho de 2016. O Curso iniciou com a seguinte
pergunta:“você é um vigilante alimentar e nutricional no seu bairro? As respostas foram bem
variadas nas diferentes turmas. Inicialmente foi esclarecido o que é ser um vigilante e
especificamente alimentar e nutricional e também da importância de possuir um olhar
diferenciado para as famílias que os participantes acompanham. Orientamos sobre a
importância de conhecer o Guia Alimentar para população brasileira e que o possuem
disponível na UBS onde trabalham. Foi ressaltado que segundo Ministério da Saúde (2006) as
taxas de sobrepeso e obesidade no país cresceram de forma acentuada nas últimas três
décadas. Além disso, conforme o Caderno de Orientações para a APS (2006), determinados
padrões alimentares, aliados ao sedentarismo repercutem de maneira deletéria à saúde da
comunidade. A promoção de práticas alimentares e modos de vida saudáveis configuram-se
em um grande desafio, tanto para a população, quanto para às equipes. Também foi reforçado
a importância do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) sendo uma ferramenta
capaz de produzir informações para a qualidade de vida das crianças e famílias brasileiras,
como disponibilidade de alimentos; aspectos qualitativos e quantitativos da dieta consumida;
práticas de amamentação e perfil da dieta complementar pós-desmame; e identificação da
prevalência da desnutrição energético proteica, entre outros fatores relacionados às
enfermidades crônicas não transmissíveis. Foi orientado que o acompanhamento do estado
nutricional de cada criança é fundamental para detectar uma situação de risco, apontando para
o desenvolvimento de ações que possibilitem a prevenção de seus efeitos e a garantia da
reversão ao quadro de normalidade. No curso ensinamos como realizar as medidas
antropométricas. Também foi demonstrado como preencher as fichas de cadastro do SISVAN
e acompanhamento bem como proceder na hora de aplicar o marcador de consumo alimentar.
O curso foi dividido em dois momentos: teórico e prático. Na prática os alunos realizaram uma
encenação de situações reais que acontecem no cotidiano do trabalho e como eles deveriam
proceder de acordo com informações repassadas no curso. Percebemos na prática que os
profissionais não repassavam as informações para as famílias sobre o que era e a importância
do SISVAN e alguns consideravam a Caderneta de saúde da criança como simplesmente a
“carteirinha de vacina”. Ao final do curso foi feito o mesmo questionamento inicial “Você é um
vigilante Alimentar e Nutricional no seu bairro” e todos os participantes do curso passaram a se
considerar e foram estimulados a compartilhar essas informações nas Equipes onde trabalham.
Palhoça, Santa Catarina.
abnutricionista@gmail.com
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A implantação e implementação de comissões municipais intersetoriais
como estratégia para o cumprimento das condicionalidades da saúde no
Programa Bolsa Família, no estado do Paraná
Celia Regina Ratiguieri
Adriane Leandro
Maria Cristina Fernandes Ferreira
A Comissão Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família-PBF do Paraná tem como
pauta permanente o monitoramento das condicionalidades do programa. A análise do contexto
leva à compreensão do papel da gestão intersetorial, já que a organização e a prestação dos
serviços ofertados pelas políticas envolvidas - saúde, educação e assistência social, seguem
uma lógica setorizada. A intersetorialidade no acompanhamento das condicionalidades
enfrenta resistências diversas, entre elas, dificuldades de planejamento conjunto entre os
atores das diferentes áreas, visões diferentes sobre a concepção das condicionalidades, além
das discussões sobre custos adicionais em termos de recursos humanos e financeiros
envolvidos. Sendo a articulação intersetorial a alternativa mais eficaz para o cumprimento das
condicionalidades, foi definido que a reprodução da experiência da Comissão Estadual
Intersetorial do PBF para os municípios configura-se como estratégia eficiente não só para
alcançar as metas propostas pelos mesmos, como implementar qualitativamente as ações do
programa. Dessa forma, a Comissão Estadual Intersetorial do PBF elaborou a Nota Técnica
Conjunta nº 01/2015-SEDS/SEED/SESA, que tem por objetivo orientar, no âmbito municipal, a
criação e formalização das Comissões Municipais Intersetoriais (CMI), o fortalecimento das já
existentes e, a elaboração de Plano de Ação Intersetorial Municipal para o ano de 2015. A
instituição da CMI visa efetivar a intersetorialidade na gestão das condicionalidades do PBF a
partir de reuniões periódicas, definir estratégias de acompanhamento, e planejar ações
complementares para as famílias beneficiadas pelo PBF. A formalização da CMI através de ato
administrativo municipal, com indicação nominal dos representantes e seus respectivos órgãos.
Esta CMI instituída e formalizada deve elaborar em conjunto, anualmente, o Plano de Ação
Intersetorial Municipal do PBF, que visa garantir a participação das políticas envolvidas nas
definições das ações prioritárias na gestão do PBF e na aplicação dos recursos do Índice de
Gestão Descentralizada (IGDM). A Nota Técnica foi apresentada e discutida junto às
coordenações municipais das três áreas, com a participação das regionais de saúde, dos
núcleos de educação e dos escritórios regionais de assistência social, com o objetivo de
orientar e esclarecer sobre a operacionalização da mesma. Conclusão: Dos 399 municípios do
Paraná, 65% constituíram e formalizaram a CMI e 80% elaboraram o Plano de Ação
Intersetorial Municipal para o ano de 2015. Estes índices sugerem a necessidade de
aprofundamento das discussões sobre a implantação e implementação das Comissões
Municipais e elaboração dos Planos de Ação Intersetoriais, através de oficinas de trabalho
macrorregionais.
Paraná.
adrilean9@gmail.com
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A valorização do resgate cultural da alimentação saudável por meio das
relações intergeracionais na família – a experiência de articulação entre áreas
técnicas da saúde e da educação
Marcia Regina Mazalotti Teixeira
Angelita dos Santos Nascimento
Myrian Coelho Cruz
Maria de Fatima Fachetti
Rejane Laeta
Em agosto de 2015, durante a XII Plenária da Rede Estadual de Alimentação e Nutrição
Escolar (REANE) do Rio de Janeiro, que aconteceu de forma intersetorial com a saúde e a
educação e envolveu representantes do Programa Saúde na Escola (PSE) e do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), foi lançada a proposta para a elaboração de um
“Caderno Regional de Receitas dos Avós”. O projeto foi desenvolvido com a articulação de
áreas técnicas da saúde como a Área Técnica de Alimentação e Nutrição (ATAN), Saúde do
Idoso (ATSI), Programa Saúde na Escola (PSE) da Secretaria de Estado de Saúde, Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e com o apoio da REANE. Além de informações
sobre alimentação, todos os dias somos bombardeados com notícias sobre o aumento da
população idosa no Brasil e no mundo. Unir o enfrentamento do preconceito sobre os idosos ao
resgate de uma alimentação saudável com a participação de duas ou mais gerações pode
contribuir para a valorização do convívio parental, troca de saberes intergeracionais e para a
elaboração de práticas alimentares mais saudáveis e adequadas. A expectativa foi obter como
resultado um livro de receitas das famílias, valorizando as gerações mais antigas, com inclusão
de receitas saborosas, simples, utilizando ingredientes de baixo custo, nutritivos e regionais. As
receitas foram escolhidas por meio do "Concurso Caderno de Receitas Regionais dos Avós",
que, esperamos, venha contribuir para o resgate da cultura alimentar, no que ela tem de mais
saudável e favorecer a inclusão de temas como envelhecimento saudável e relacionamentos
intergeracionais tanto na área da saúde como na educação. O caderno poderá ser utilizado nas
escolas, nas Unidades Básicas de Saúde e pelas equipes da Estratégia Saúde da Família para
discutir e dinamizar a promoção da alimentação saudável. O principal desafio a ser vencido foi
a promoção de articulação entre a saúde e a educação. Foi decisiva a participação da ATAN,
da ATSI e da REANE para que as áreas se falassem nos municípios. Aderiram e participaram
do projeto 18 municípios, alguns com uma receita apenas. Mas, valorizamos a participação
pela conquista da articulação e porque o estado está num momento político e econômico de
muitas dificuldades assim como o país como um todo gerando dificuldades nos processos de
trabalho. A promoção da alimentação saudável, é importante para resgatar antigos hábitos
culturais alimentares saudáveis praticados pela população brasileira e há muito esquecidos,
quer pela correria da vida moderna, quer pela influência da mídia, criadora de desejos e
formadora de cultura e opinião. A partir da elaboração deste projeto as ATANs municipais que
participaram se aproximaram do setor educação e acima de tudo contribuíram para a
elaboração de um potente material educativo para ser utilizado pelas duas áreas, colaborando
na divulgação dos preceitos do Guia Alimentar para População Brasileira.
Municípios do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
marciartx@gmail.com
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Aplicação do Guia Alimentar para a População Brasileira em uma mídia
social para Promoção da Saúde do Município do Rio de Janeiro
Hugo Braz Marques
Luciana Maldonado
Ana Maria Ferreira Azevedo
Gelia Felipe Cerqueira
Juliana Paulo e Silva
No município do Rio de Janeiro, coube ao Instituto de Nutrição Annes Dias a produção
textual sobre alimentação saudável para uma mídia social coordenada pela Superintendência
de Promoção da Saúde, que entrou na web em abril de 2016 e tem como público-alvo a faixa
etária de 18 a 25 anos. A adequação da linguagem para infográficos, vídeos e artigos para
Internet e aplicativos para celular é apoiada por uma empresa de marketing.Este trabalho tem
como objetivo relatar a aplicação de conceitos e estratégias propostas no novo Guia Alimentar
a uma mídia social para promoção da saúde no município do Rio de Janeiro. Realizou-se uma
revisão bibliográfica do guia alimentar e literatura científica, levantamento de materiais
midiáticos em canais do YouTube e na web. O projeto foi dividido em 3 fases. A Ativação foi
constituída por um formulário de pesquisa sobre práticas alimentares dos usuários e pela
abordagem de temas como “Comida de Verdade”, “Dez Passos” e Grupos de Alimentos. Na
Sustentação, abordou-se a classificação dos alimentos por grau de processamento industrial, o
estímulo à criticidade sobre uso de alimentos ultraprocessados, a desmistificação de
argumentos contra a alimentação saudável (informação,oferta, publicidade, custo, tempo,
habilidades culinárias) e informação nutricional sobre tipos de óleos, gorduras, sal e açúcar. Na
Finalização, foi estimulado o exercício de práticas culinárias, assim como foram sugeridos
vídeos, artigos e game de celular para apoio às escolhas alimentares. A ferramenta de
comunicação proposta contribuirá para a adaptação dos conteúdos do Guia Alimentar a
diferentes grupos populacionais e modos de vida. A produção de conteúdo para a mídia social
é um exercício inovador para os profissionais de saúde, em especial o nutricionista. Esta
ferramenta também pode ser utilizada em atividades de formação de nutricionistas da rede de
saúde, equipes de saúde da família, professores, manipuladores de alimentos e gestores.
Rio de Janeiro.
hugobrz@gmail.com
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Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB: a experiência do DF ao longo
dos últimos três anos na realização de oficinas de capacitação e certificação de
Equipes de Saúde da Família
Karistenn Casimiro de Oliveira Brandt
As pesquisas demonstram que a infância é um período em que se desenvolve a maioria
das potencialidades humanas. Sabe-se que, principalmente em países em desenvolvimento,
grande parte das crianças menores de cinco anos ficam aquém dos critérios de crescimento e
desenvolvimento estabelecidos para essa faixa etária. O aleitamento materno é reconhecido
como a melhor estratégia de proteção, nutrição e vínculo, além dos benefícios oferecidos para
a mãe, família e toda a sociedade. Estima-se que ações que apoiam e incentivam o
aleitamento materno impactam na redução de até 13% desse triste cenário. De igual relevância
e, tido como direito da criança, é o acesso a uma alimentação segura e nutritiva. Práticas
alimentares inadequadas nos primeiros anos de vida estão intimamente relacionadas à
morbimortalidade na infância. De posse desse cenário, o Ministério da Saúde lançou em 2013
a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, que por sua vez resultou da integração das
ações da Rede Amamenta Brasil (2008) e da Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação
Complementar Saudável (2009). O objetivo dessa ação é fortalecer as práticas de atenção à
saúde das crianças menores de 2 anos, aumentando a prevalência das crianças amamentadas
e melhorando os marcadores de consumo alimentar e do perfil nutricional dessas crianças,
bem como capacitar os profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde que assistem
essa população, aprimorando competências e habilidades. No Distrito Federal - DF, a primeira
oficina foi realizada em março de 2013, sendo seguida por oficinas em abril, maio, julho,
setembro e outubro do mesmo ano. Em 2014 foram realizadas mais duas oficinas: abril e
setembro. Em 2015, as oficinas também aconteceram em dois momentos: abril e outubro. Já
em 2016 houve a 1ª oficina no mês de abril. Ao todo já foram capacitados, até abril do presente
ano, 234 profissionais de saúde entre médicos da família e pediatras, enfermeiros,
nutricionistas, dentistas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e
fisioterapeutas. Com relação as oficinas de trabalho que acontecem durante a programação da
EAAB, o DF realizou ao total 57. O Ministério da Saúde, priorizando a execução da gestão
pública com base em ações de monitoramento e avaliação de processos e resultados, criou um
certificado para valorizar as equipes que cumprem os critérios e instrumentos preestabelecidos
na portaria que institui a estratégia. No Distrito Federal, nove equipes são certificadas na
Estratégia, o que deixa a Capital Federal em primeiro lugar nacional. O envolvimento na
divulgação dos conhecimentos adquiridos na EAAB seja para os profissionais de saúde ou em
atividades com a população tem implicado na promoção à saúde e crescimento das crianças
brasilienses, mas sabemos que temos muito a avançar.
Brasília, Distrito Federal.
pas.genut@gmail.com
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Implementação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) no
município de Paulista-PE
Nancy de Araujo Aguiar
Kalina Lygia Souza Xavier
Evane Moises da Silva
Letícia Dinegri
A experiência se relaciona ao eixo e diretriz da Política Nacional de Alimentação e Nutrição
da Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição e se refere à organização, na Atenção Básica
de Saúde, da implantação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) em Paulista-PE.
O município está localizado na região metropolitana do Recife-PE é divido em 4 regiões
denominadas Território I, II, III e IV, possui 41 Unidades de Saúde da Família (USF) e 3
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). A Implementação da EAAB está no Plano
Municipal de Saúde desde 2014 sendo repactuado para 2015 e 2016 por não ter sido
executado. Em 2015, o Ministério da Saúde (MS) estruturou um manual com etapas para
elaboração de um plano de implementação da estratégia e ofereceu apoio ao município para
realização de oficina de tutores que deveria sinalizar o interesse e enviar um plano de
implementação. A proposta do MS foi apresentada pela coordenação de alimentação e nutrição
e bem acolhida pelo gestor municipal e toda a equipe da secretaria de saúde.O plano foi
elaborado pela coordenação de alimentação e nutrição com apoio da coordenação de saúde
da criança, superintendência de assistência à saúde, diretorias de atenção básica,
especializada, planejamento, financeira e NASF. Foi escolhido um coordenador municipal e
estabelecido que em todas as USF fosse implantada a estratégia, sendo 20 USF em 2016 e 21
USF em 2017. A divisão do município foi o critério utilizado para definição das USF e dos
profissionais a serem tutores. Foram selecionados 05 profissionais e 05 USF por território de
atuação como garantia de vínculo entre profissional e USF. A oficina de tutores foi realizada e
20 tutores municipais foram formados. Contamos com o apoio do MS que enviou 02
facilitadores e materiais gráficos e com o apoio do município que indicou 2 facilitadores e
disponibilizou a verba do FAN (financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição) para
custear as oficinas de formação de tutores e de trabalhos nas USF. Para realização das
oficinas e as atividades complementares nas USF os tutores de cada território resolveu atuar
juntos formando uma equipe EAAB de território e cada tutor responsável por 01 USF. Os
facilitadores municipais ofereceram apoio às equipes de tutores e matem reuniões mensais
para a organização do processo de certificação para o cumprimento dos seis critérios
preestabelecidos. Um desafio foi a estrutura física no qual os estabelecimentos não queriam
trabalhar com o setor público e foi necessário fazer apresentação da EAAB e seu propósito
para sensibilização e apoio. O SENAC do município foi nosso grande apoiador depositando
confiança na gestão local permitindo que a oficina fosse realizada em seu espaço. A estratégia
é inovadora e desafiante quando apresenta uma metodologia a qual os profissionais não estão
acostumados. No início da oficina de trabalho recebem sem interesse e após aplaudem a
equipe de tutores e pedem que voltem com mais informações.
Paulista, Pernambuco.
nancyaguiar@hotmail.com
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Implementação e Certificação da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil
(EAAB) no município de Gravataí-RS
Juliana de Souza Fontoura
Juliana Carneiro de Freitas
Margarete Tavares Kayser
Betina Mata
Experiência: Implementar e certificar 4 Unidades de Saúde (US) do município de GravataíRS na EAAB Eixo: Atenção nutricional no SUS Pontos da rede de atenção à saúde: Promoção
do Aleitamento Materno (AM) e Alimentação Complementar Saudável (ACS) Diretrizes da
PNAN: Promoção da alimentação adequada e saudável; Vigilância alimentar e nutricional;
Qualificação da força de trabalho. O município organizou-se para a formação de 28 tutores nos
anos de 2013 a 2015 na EAAB, com o apoio da secretaria de saúde do estado. Após, foram
realizadas oficinas de trabalho para capacitar os profissionais das US da rede municipal, que
foram escolhidas conforme os interesses, demandas e ações desenvolvidas na unidade. A
equipe contatou as coordenações das US que contavam com um tutor para a capacitação dos
demais membros. Quando a equipe relatava o desejo de implementação de ações da EAAB, a
mesma era capacitada e eram expostos aos seus membros os objetivos e a finalidade deste
trabalho. Foi uma experiência planejada, pois o AM apresenta baixos níveis de adesão e as
equipes apresentam muitas dúvidas relativas à introdução da ACS, também, muitos
profissionais não estão atualizados, além do seu conhecimento empírico, muitas vezes
propagado nas informações diárias passadas nas US. O trabalho foi realizado em 4 etapas:
Capacitação dos tutores, dos multiplicadores nas US, desenvolvimento e manutenção das
ações de AM e ACS e solicitação da certificação na EAAB, com o apoio das Secretarias
Municipal e Estadual de Saúde e de outros municípios que contribuíram para a capacitação
dos tutores municipais. A iniciativa da experiência partiu da Nutricionista coordenadora do
Centro Especializado em Nutrição e Qualidade de Vida, em conjunto com os profissionais
capacitados, que aderiram à implementação da EAAB. Os Departamentos de Atenção à Saúde
e de Atenção Básica, acolheram e apoiaram a proposta, encaminhando a mesma ao Secretário
Municipal de Saúde. Os desafios que surgiram demandaram diversos improvisos: espaços
físicos limitados, convencimento das equipes de saúde, atingir 85% dos profissionais
capacitados, dificuldades no cadastro das oficinas no ambiente do tutor e no cadastro dos
dados no FormSUS. Foram feitas articulações com as coordenações de cada US, para a
sensibilização da equipe sobre a importância de realizar a certificação da US. Foram
resgatadas linhas de cuidado que são seguidas diariamente, porém, que não estavam
descritas no papel. As ações foram aprimoradas durante o percurso da experiência. Houve
uma mudança no processo de trabalho, as equipes passaram a registrar as ações realizadas
de maneira mais detalhada, além do fortalecimento de parcerias e o desenvolvimento de
habilidades de comunicação. Outras ações serão pensadas conforme os processos de
implementação nas demais US do município.
Gravataí, Rio Grande do Sul.
julifont@yahoo.com.br
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Instituição da Semana do Bebê como estratégia de Atenção à Saúde no
Município de São Félix do Araguaia – MT, no ano de 2016
Ivana de Moraes Vieira
Andreia Zimpel Pazdziora
Marilya Barroso dos Santos
Maria Gildene Mendes Vasconcelos
O município de São Félix do Araguaia, através da Secretaria Municipal de Saúde em
parceria com a Secretaria Municipal de Ação e Social e Selo Unicef, instituiu a Semana do
Bebê através da Lei Municipal nº 778 de 05 de abril de 2016, que será comemorado todos os
anos, na segunda semana de Maio. A idéia é incentivar uma grande mobilização em favor dos
direitos de gestantes, mães e suas crianças, envolvendo os setores de saúde, educação,
assistência social e o público em geral. A intenção é que essa priorização não se dê somente
durante a Semana do Bebê, destacando todas as ações desenvolvidas, assim como gerar uma
mobilização que repercuta ao longo do ano. Em 2016, a Semana do Bebê foi realizada entre os
dias 09 a 12 de Maio. Para a realização da Semana do Bebê realizou-se algumas etapas
como: Planejamento; Mobilização e o Evento. Na etapa do Planejamento, as equipes de saúde
se reuniram para discutir idéias e ações que seriam desenvolvidas durante a Semana do Bebê,
ficando estabelecido a realização de um dia “D” (09/05) em um local específico e que no
decorrer da semana as Unidades de Saúde estariam trabalhando com foco nesse publico de
gestantes e crianças até os seis anos de idade. Os atores envolvidos nessa etapa foram
representantes da Unidade de Saúde I – Vila Santo Antonio; Unidade de Saúde II – Centro;
Unidade de Saúde Rural; e Unidade de Saúde do Espigão do Leste. Na etapa de Mobilização,
contou-se com o apoio da gestão do município e as equipes de saúde, que não mediram
esforços para que a população comparecesse ao local. Para propagação e incentivo à ação
foram confeccionadas faixas, anúncios na radio local, anúncios nas ruas e os agentes de
saúde também entregaram convites para os moradores de suas respectivas micro-áreas. Na
etapa de execução do Evento, foi definido o dia “D” no dia 09 de Maio, no Centro de
Diagnóstico e Especialidades, com todas as equipes de saúde da família, que participaram
desde a decoração, recepção dos convidados, bem como a execução em si das ações. Os
serviços ofertados foram: Vacinação; Suplementação de Vitamina A; Saúde Bucal; Orientações
com relação à amamentação, Primeiros Cuidados, Uso do Termômetro; Teste do Pezinho;
Avaliação Nutricional e Sala para Recreação. Não se teve dificuldades para a realização do
evento, visto o envolvimento de todos os participantes. A população participou efetivamente
das ações, contribuindo para o sucesso do evento. Vale ressaltar a participação de todos os
servidores, que não mediram esforços em tornar essa Semana possível, bem como os
gestores que abraçaram essa causa tão importante e a população por sempre participar nas
mobilizações que o município realiza, no intuito de melhorar a qualidade de vida dos mesmos.
São Félix do Araguaia, Mato Grosso.
ivana.nutricao@gmail.com
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Linha de cuidado do sobrepeso e obesidade no Município de Curitiba
Angela Cristina Lucas de Oliveira
Karyne Sant'ana Gonzales Gomes
Diego Spinoza dos Santos
Alexei Volaco
Carmen Cristina Moura dos Santos
Nilza Teresinha Faoro
Eixo temático: Atenção Nutricional no Sistema Único de Saúde Os dados do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba
mostram, desde 1991, a transição nutricional pela qual a população das Unidades Básicas de
Saúde (UBS) passou nesse período, com diminuição dos indicadores de desnutrição e
aumento dos indicadores de excesso de peso, assim como acontece à nível mundial e
nacional. Atendendo as diretrizes para organização da prevenção e tratamento do sobrepeso e
obesidade como linha de cuidado prioritária na Rede de Atenção à Saúde (RAS) das pessoas
com doenças crônicas, e com o objetivo de fortalecer e qualificar o acesso aos serviços de
saúde, Curitiba instituiu a Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade (LCSO) por meio de
pactos assistenciais e de gestores entre os diversos pontos de atenção da RAS. A LCSO vai
de encontro à diretriz relacionada à organização da atenção nutricional da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição. Primeiramente organizou-se um grupo de trabalho, com profissionais
dos departamentos de RAS e de Atenção Primária à Saúde (APS), e com nutricionistas e
profissionais de educação física (PEF) dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Foi
definida a estratificação de risco, utilizando-se o Índice de Massa Corporal e a presença de
comorbidades, sendo determinados 5 cenários. A partir disso, os atores dos níveis primário,
secundário e terciário de saúde pactuaram as ações conforme as portarias 424 e 425 GM/MS
de 19 de março de 2013. O nutricionista e o PEF assumem funções diferenciadas na LCSO
realizando a regulação do acesso à atenção especializada e o monitoramento dos indicadores
respectivamente. Os outros profissionais dos NASF, como psicólogos, fisioterapeutas,
farmacêuticos, pediatras, entre outros, também estão envolvidos nas ações. Na APS a
organização das ações foi intensificada a partir de junho de 2015, com um movimento primeiro
entre os nutricionistas e PEF, depois com sensibilização dos gestores dos Distritos Sanitários e
das UBS, e finalmente das equipes das UBS, com elaboração de planejamento local para
implementação das ações. A organização da LCSO promoveu uma melhoria na atenção à
população com excesso de peso usuária das UBS, principalmente porque reforçou o papel da
APS como ordenadora e coordenadora do cuidado, com ações de promoção à saúde e
autocuidado, além da reorganização do cuidado clínico longitudinal entre todos os níveis de
atenção à saúde. Em relação aos nutricionistas, houve uma maior aproximação entre a APS e
a atenção secundária e terciária, visando unificar fluxos e informações e troca de contatos e
consequentemente promover uma melhor atenção aos pacientes. A ação intersetorial foi
fortalecida. A LCSO é recente e apresenta desafios com necessidade de ajustes em relação ao
trabalho integrado dos profissionais da APS, à integração entre os pontos de atenção, ao
trabalho intersetorial e ao registro e monitoramento das informações.
Curitiba, Paraná.
coordcuidado@sms.curitiba.pr.gov.br
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Monitoramento do acompanhamento da população no SISVAN-Web em
Criciúma, SC
Paula
Cristiane Santos da Rosa
Rita Suselaine Vieira Ribeiro
Ana Paula Aguiar Milanez
Tamires Rodrigues Viana
Renata Amancio Teixeira de Jesus
A atual experiência trata da diretriz da PNAN relacionada à gestão das ações de
alimentação e nutrição do monitoramento e avaliação de programas de alimentação e nutrição,
eixo 2. Foi realizada por Nutricionistas da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (ATAN) do
Município de Criciúma, Santa Catarina, envolvendo a Vigilância Alimentar e Nutricional. Em
2015, a Secretaria de Saúde de Criciúma informatizou 100% das suas unidades Básicas de
Saúde. Em março deste mesmo ano, o Ministério da Saúde, por meio do DataSUS, atualizou o
SISVAN-Web. Tais mudanças favoreceram a descentralização da digitação do
acompanhamento dos dados antropométricos e de consumo alimentar da população no
SISVAN-Web. A vigilância alimentar e nutricional e sua área técnica planejaram uma
capacitação para todas as unidades de saúde, contando com apoio da gestão. Sendo assim,
após a capacitação técnica para a utilização do sistema, a partir de primeiro de abril as
unidades básicas passaram a digitar a sua própria produção. No período de janeiro a outubro
foram registrados no SISVAN-Web 8.926 acompanhamentos de estado nutricional, o que
representa 4,3% da população total estimada para 2015. Observou-se uma queda de 40% no
número total de registros se comparado ao mesmo período do ano anterior, entre janeiro e
meados de outubro havia-se realizado o acompanhamento de aproximadamente quinze mil
indivíduos. Notou-se que crianças menores de cinco anos e gestantes ainda são consideradas
populações prioritárias pelas equipes de saúde para o registro no SISVAN. Já os registros de
consumo alimentar totalizaram setecentos e sete (707), basicamente pela responsabilidade de
três unidades básicas. O município é dividido em 5 Distritos Sanitários, sendo estes com 9 ou
10 ESFs/UBS em seu entorno. A média de cobertura populacional dos Distritos de Saúde pode
ser considerada uniforme. A pesar de ter ocorrido grande variação entre ESFs/UBS, tanto em
número absoluto quanto em percentual de cobertura populacional, todas as unidades
acessaram o sistema para inserir dados. O intuito de tal avaliação foi identificar os possíveis
problemas que estão gerando uma baixa produção em algumas unidades, bem como as
estratégias utilizadas pelas unidades que tem melhor desempenho. Assim, o setor de Vigilância
Alimentar e Nutricional amparado pela Vigilância em Saúde e pela ATAN, em conjunto com as
equipes de Atenção Básica poderão adequar processos de trabalho para garantir a ampliação
da cobertura de acompanhamentos. Como consequência a análise do estado nutricional da
população bem como de seus hábitos alimentares será mais condizente com a realidade, em
função de considerar uma amostra mais ampla. Além disso, ações de educação nutricional
poderão ser planejadas de acordo com a singularidade de cada comunidade.
Criciúma, Santa Catarina.
paulag@unesc.net
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Promoção de Saúde através de ações de Vigilância Alimentar e Nutricional na
Caravana da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul
Anderson Leão Nogueira Holsbach
Considerando os problemas levantados pelo Governo que atinge a estrutura de
atendimento de média e alta complexidade, além das filas para a realização de cirurgias, o
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul desenvolveu o projeto Caravana da Saúde. A
garantia do acesso aos serviços de saúde de forma rápida e a manutenção dos atendimentos,
proporcionando a melhor qualidade da saúde sul mato-grossense, com atendimentos e todos
os serviços que compõem os trabalhos da Caravana da Saúde integram a rede do Sistema
Único de Saúde, nas 11 microrregiões de saúde do Estado, contemplando seus 79 municípios.
Deste modo a Gerência de Alimentação e Nutrição, buscou inserir-se neste projeto como forma
de fortalecer as ações de Vigilância Alimentar e Nutricional e promovendo saúde através de
ações que estimulem aos hábitos alimentares saudáveis, fortalecendo também a Atenção
Básica. O público alvo, das ações específicas de Vigilância Alimentar e Nutricional, na
Caravana da Saúde são os indivíduos cadastrados para atendimento no Sistema da Caravana,
mas também livre demanda. Os objetivos foram fortalecer a Atenção Básica, identificar o Perfil
Nutricional do público adulto atendido na Caravana da Saúde e apoiar os municípios nas ações
de VAN. O serviço estava organizado do seguinte modo: O paciente, após responder ao
inquérito alimentar realizava o teste de glicemia e aferição de pressão arterial. Em seguida
eram verificados os dados de peso, altura e circunferência da cintura. Em seguida o paciente
recebia devolutiva de sua avaliação e era encaminhado para Orientação Nutricional. No total
somam-se 7640 atendimentos gerais (PA, Glicemia, Avaliação Nutricional), sendo que destes,
1648 receberam orientações nutricionais. No que diz respeito aos resultados encontrados, com
relação à glicemia 1,7% dos resultados apresentaram hipoglicemia, 15,7% apresentaram
hiperglicemia e 82,6% estavam com resultados dentro dos parâmetros adequados. Os
resultados obtidos da aferição da Pressão Arterial mostraram que 77,2% dos pacientes
estavam com os valores adequados, e 22,8% apresentaram alterações. Baseando-se no IMC,
verificou-se que o perfil nutricional do público atendido na Caravana indicou que 2,2% estão
com risco nutricional, os pacientes eutróficos representaram 25,2%, o sobrepeso foi o estado
nutricional mais presente, com representatividade de 34,1%.Na Caravana da Saúde 23,7% dos
pacientes foram classificados com Obesidade Grau I. Com obesidade Grau II foram
relacionados 10% dos indivíduos. Com Obesidade Grau III, foi encontrado 4,7% de freqüência.
Os dados consolidados do inquérito alimentar também mostraram-se preocupantes, pois as
alterações encontradas incidem diretamente em agravos para as doenças crônicas não
transmissíveis. Devido ao grande número de atendimentos e orientações, entende-se que o a
inserção desta área em um projeto cujo foco era a alta e média complexidade, foi de grande
valia e expressão.
Secretaria Estadual de Saúde, Mato Grosso do Sul.
andersonholsbach@hotmail.com
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Da horta coletiva para a horta doméstica: Uma experiência voltada para o
Sistema Único de saúde, como atividade de promoção da alimentação adequada
e saudável no município de Santana de Cataguases
Vanessa Rodrigues Salva
Eugênia Tinoco Santos Branco Ribeiro
Marcio Possani
O projeto “Plante Saúde” foi implantado no município de Santana de Cataguases, Minas
Gerais. Esta localizado na zona da mata do estado e tem aproximadamente 3.700 habitantes.
O município possui poucos produtores rurais nos dias de hoje, e a população sofre com a falta
de acesso a alimentos ricos em vitaminas e mineras como as verduras, legumes e ervas
medicinais. Santana de Cataguases conta com o apoio do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da
Família) para os atendimentos e tratamentos em grupos e individuais. Atualmente o SUS
desenvolve varias atividades coletivas como, por exemplo: o projeto “Plante Saúde” uma
iniciativa de promoção da saúde, incentivo a alimentação adequada, melhoria no quadro de
doenças cardiovasculares e hepatopatias apresentadas no município. O projeto conta com a
parceria de um médico, duas nutricionistas e um agente de saúde, tendo como apoio:
secretaria municipal de saúde e prefeitura Municipal da cidade disponibilizou todos os materiais
necessários para a produção da horta coletiva, juntamente com o CRAS (Centro de Referência
de Assistência Social) que cedeu o local para o desenvolvimento da horta. Participam do
projeto adultos e idosos com necessidades de cuidados nutricionais. São avaliados pelos
médicos nas consultas e através de exames bioquímicos e ultrassonografia são encaminhado
para a nutricionista responsável, e inseridos no projeto como parte do tratamento, quando
necessário. Os encontros entre profissionais e participantes (entre homens e mulheres)
acontecem três vezes por semana na horta coletiva para cuidados com a horta. O que é
produzido na horta coletiva é doado para escolas, creches e CASI (Centro de Atendimento
Sócio Infantil). Os participantes recebem sementes para o plantio da horta doméstica com o
objetivo de cultivar o que se leva para a mesa em relação às hortaliças. A iniciativa foi tomada
pela nutricionista responsável pelos atendimentos clínicos, o médico clínico geral adotou e
aprovou a ideia, houve adesão de um agente de saúde que se mostrou bem interessada. A
equipe está satisfeita com os resultados, na tentativa de alcançar todos os objetivos: promoção
da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional, participação e controle
social, controle e regulação dos alimentos, organização de atenção nutricional. No inicio do
projeto tivemos queixas de alguns participantes em relação a espaço em domicilio para
desenvolvimento da horta, tivemos então a ideia de uma hora vertical para alguns
participantes, usando garrafas pet e bacias, com a ajuda da oficina de artesanato do Centro de
referência de assistência social. Espécies cultivadas: Alface, Cenoura, Beterraba, Couve,
Espinafre, mostarda, ora pro nobis, Temperos (cebolinha verde, salsa, coentro), almeirão,
Abobrinha, Rúcula, Tomatinho e Pimenta biquinho, Algumas plantas medicinais: hortelã,
alfavaca, alecrim, manjericão e poejo.
Santana de Cataguases, Minas Gerais.
nessamgs2@gmail.com
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Experiência intersetorial de Educação Popular em Soberania Alimentar e
Segurança Alimentar e Nutricional
Patricia Vitorio Olmedo
Paloma Sodré Cardoso
Ana Paula Zuchi
Entre as 9 diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)que abrangem
o escopo da atenção nutricional no SUS, estão a participação e o controle social e a
cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. O Programa Nacional de
Aquisição de Alimentos (PAA) promove o acesso a alimentos às populações em situação de
insegurança alimentar, e a inclusão social e econômica no campo por meio do fortalecimento
da agricultura familiar. Em Curitiba e Região funciona uma Rede de Segurança Alimentar
organizada através de um Conselho Gestor composto por cerca de 36 entidades com vistas a
atividades relacionadas a economia solidária, educação popular e segurança alimentar e
nutricional, através de atividades como o incentivo à produção de alimentos de forma
sustentável, hortas urbanas, distribuição de alimentos doados e adquiridos pelo PAA, entre
outras atividades. O objetivo desse trabalho foi relatar a experiência intersetorial de formação
popular nos temas que compreendem a Soberania Alimentar e a Segurança Alimentar e
Nutricional desenvolvida entre os setores de Vigilância e Assistência à Saúde com algumas
entidades que compõem o Conselho Gestor do PAA de Curitiba e Região. Mensalmente
ocorrem reuniões no Conselho Gestor do PAA com representantes de todas as entidades,
onde viu-se a necessidade da aproximação das famílias que são atendidas por essa rede de
segurança alimentar com os produtores de alimentos, e também de abordar os temas de
soberania alimentar, educação em saúde, educação alimentar e nutricional, aproveitamento
integral dos alimentos, formas de produção, qualidade dos alimentos, boas práticas de
manipulação, etc. Com isso, desenvolveu-se a parceria com profissionais da Secretaria de
Saúde de Curitiba do NASF e da Vigilância Sanitária, e da Secretaria do Abastecimento. As
atividades foram programas e desenvolvidas conforme as demandas do grupo, durante uma
parte das reuniões. Como principal demanda do grupo obteve-se a realização de um curso, o
qual foi elaborado em conjunto por nutricionistas do NASF e da Vigilância Sanitária de duas
regiões de Curitiba, por representantes da entidade Terra Viva (associação de produtores
familiares que fornecem os alimentos), e alguns representantes do conselho. No total foram
realizadas 9 oficinas no ano de 2013 e 4 em 2014. Os temas foram abordados por meio de
mística, músicas, dinâmicas, vivências, rodas de conversa, valorizando a metodologia da
educação popular. Ao final, foram realizadas avaliações. Essa experiência permitiu a vivência
de atividades intra (assistência e vigilância sanitária) e intersetoriais entre as secretarias de
Saúde e Abastecimento de Curitiba e com as entidades do Conselho, os produtores de
alimentos e as famílias; a construção coletiva do conhecimento acerca dos temas de interesse
relacionados à Segurança Alimentar e Nutricional, bem como permitiu a aplicação de
metodologias que favoreceram o aprendizado e a participação de todos os envolvidos.
Curitiba, Paraná.
patriciaolmedonutricionista@gmail.com
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O ser humano diabético no SUS busca de novos saberes e entendimentos e
as praticas intersetoriais!
Versiane Janaina Heinzen
O presente relato aconteceu na cidade de São Bento do Sul, S.C. na Secretaria de Saúde
(Centro de Especialidades, Centro de atendimento ao diabético e o serviço de Nutrição) em
parceria com a Secretaria de Educação. A experiencia aconteceu por meio de reuniões nas
escolas aonde estudam pacientes diabeticos, geralmente criança ou adolecentes insulinizados,
os quais são diagnosticados e tem na escola a continuidade (ou não) de seus cuidados. A
escola entendendo sua participação nesse processo do cuidar, faz o contato com as
Nutricionistas da Secretaria de Educação e estas por sua vez nos convidam para ir até a
escola, a fim de juntos (familiares, paciente, professor, diretor, coordenador, cozinheira,
nutricionistas, enfermeira) desenvolver e despertar saberes sobre o cuidado com este ser que
estará manuseando insulina no periodo escolar, se alimentando, ou necessitando de auxilio.
Nesse momento a nutricionista da escola apresenta os alimentos disponiveis no cardapio da
escola, em conformidade com a PNAE, explica sobre o cardápio e a possibilidade deste
paciente precisar comer fora do horario e tudo o que diz respeito a alimentação na escola. Os
profissionais da escola aprendem sobre a insulina e ou sintomas que o paciente possa vir a
apresentar e o que fazer. A enfermeira passa este conhecimento. Eu confesso que muito me
angustiava trabalhar com diabeticos no inicio e hoje observo um campo com uma lacuna rica
de oportunidades e entendimentos que se somam para melhor ajudar o paciente no manejo
dos sintomas e da glicemia. Entendo cada dia mais a magia da escuta, observando os
sintomas como informações importantes para a escolha do plano alimentar mais adequado.
Perceber que encontramos respostas diferentes diante do mesmo alimento. Acolher a
subjetividade da fala ou da quietude, conhecer o metabolismo do paciente, associado ou não
aos hipoglicemiantes ou insulinas, somados a fatores ambientais e emocionais, estes se
revelam cada vez mais o nosso desafio. Aconteceram 5 reuniões em 5 escolas e/ou creches
diferentes, a primeira surgiu para que pudessemos aproximar as falas e entendimentos entre
nos, profissionais e o serviços envolvidos, entender o olhar que cada uma tinha sobre este
cuidado e sobre o ser. Me encanta perceber a evolução na nossa percepção do cuidado com o
ser humano diabetico, migramos de uma fala prescritiva, academica, as vezes desconectada
do dia a dia da escola ou da familia, para uma roda de conversa humanizada e compartilhada,
aonde as falas e praticas se aproximam a cada novo encontro. Entender o paciente que comia
sozinho na hora do lanche e responde que não pode comer o lanche da escola, ou que sua
comida deve ser diferente, mas ele não é diferente... entender a paciente que prepara e leva
um bolo para uma atividade escolar e a profe não a deixa comer e/ou participar. Ainda há muito
que se conquistar nestas praticas humanizadas mas estamos no caminho.
São Bento do Sul, Santa Catarina.
nutri.jana@hotmail.com
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Participação social e intersetorialidade na construção da Cartilha Educativa
da Vigilância Sanitária de Itajaí – SC
Elinia da Silva Mateus
Luiz Antônio Spinosa
Introdução/justificativa: A alimentação e a nutrição são princípios básicos para a promoção
e a proteção da saúde, e a qualidade sanitária dos alimentos deve ser prioridade nas ações de
saúde pública. A maior causa de contaminação nos alimentos é sua manipulação inadequada,
sendo assim, é imprescindível orientar a população quanto aos procedimentos para garantir
alimentos seguros. A educação nutricional com a participação da sociedade vai de encontro às
Diretrizes 2 e 5 da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que estabelecem a Promoção
da Alimentação Adequada e Saudável, bem como a Participação e Controle Social. Objetivo: O
presente trabalho relata o processo de elaboração da cartilha educativa “Pescados: Segurança
Alimentar e Nutricional – Dicas para o manipulador e o consumidor”, realizado pela Diretoria de
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí, de modo intersetorial e com a
participação social. Metodologia: Para elaboração da cartilha educativa houve a articulação
entre o governo e a sociedade civil. Foram realizadas várias atividades para viabilizar a
construção do material educativo com a participação de todos os envolvidos, ou seja, os
manipuladores de pescados, bem como os consumidores. Para levantamento das dúvidas dos
consumidores, foram realizadas entrevistas nas peixarias. As dúvidas dos manipuladores foram
apuradas em um encontro educativo realizado com os manipuladores de pescados dos
Mercados de Peixe de Itajaí. Também foi realizado um concurso gastronômico à base de frutos
do mar, sendo avaliadas as boas práticas, a composição nutricional e as características
sensoriais. O texto final da cartilha foi elaborado pela nutricionista da VISA de Itajaí e incluiu as
dúvidas dos manipuladores e dos consumidores de pescados, além das receitas vencedoras
do concurso gastronômico. Foram reproduzidas 5.000 unidades que foram distribuídas
gratuitamente à população. Já os manipuladores receberam a cartilha após treinamento
específico sobre boas práticas na manipulação de pescados. Novidades: Esta experiência
possibilitou a articulação entre o governo e a sociedade civil para a elaboração de um material
educativo. A população foi ouvida antes da elaboração do material, o que favoreceu atender às
necessidades do público-alvo, tornando o processo de educação nutricional mais efetivo. O
planejamento desta atividade rendeu à autora o Prêmio Talento Profissional SENAC 2013.
Resultados: O processo de educação sanitária com o envolvimento da população fortaleceu o
vínculo da VISA com os manipuladores e os consumidores de pescados. A população e os
manipuladores foram orientados em relação aos cuidados essenciais para evitar a
contaminação de frutos do mar e possíveis casos de doenças transmitidas por alimentos.
Itajaí, Santa Catarina.
eliniamateus@gmail.com
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Projeto Prato mais colorido no Programa Bolsa Família
Melina Copatti
Sonara Maria Girardi
Izabel Cristina Fabris Mar
Após a realização de um estudo sobre a problemática alimentar e nutricional vivenciada
pelos beneficiários do Programa Bolsa Família do Loteamento Novo Horizonte, município de
Machadinho, RS, iniciou-se uma articulação junto aos diversos setores públicos municipais a
fim de buscar estratégias para melhorar as condições de alimentação e nutrição dessa
população. O principal objetivo era aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, visto
que este consumo era muito restrito, por falta de hábito, mas principalmente por dificuldade
financeira. Então, observou-se a possibilidade de realizar ações de Educação Alimentar e
Nutricional com a construção de hortas caseiras, podendo a partir daí desenvolverem-se várias
outras ações. Contando com a participação da Emater, Secretaria de Agricultura, Educação,
Saúde e Assistência Social, realizou-se um encontro com as famílias, a fim de explicar os
problemas alimentares verificados, a importância de melhorá-los e como isso seria possível.
Neste momento, foi apresentada a proposta das hortas caseiras de solo ou suspensas,
verificando o interesse das pessoas em aderir ou não ao projeto, buscando saber, quais seriam
os alimentos que essa população gostaria de produzir em casa, dentre algumas opções
viáveis. O próximo passo foi a realização de visita nas casas de cada participante, com o
objetivo de observar o melhor local para a construção das hortas, pois algumas famílias
poderiam optar pela horta em solo (as que tinham espaço, sem circulação de animais) e outras
pela horta suspensa. Com a aquisição de todos os materiais necessários, doados pela
Prefeitura Municipal, realizou-se a distribuição de calcário, adubo orgânico e químico para
todas as famílias que teriam a horta em solo, com orientação técnica quanto à preparação dos
canteiros. Alguns dias mais tarde foram distribuídas as primeiras mudas e sementes, e
realizada a construção dos canteiros suspensos em garrafas pet, com utilização de insumos
adequados para um bom plantio, sempre orientando quanto os cuidados com as hortas. Para
continuidade do projeto, estão acontecendo, ao longo do ano, outras atividades, como: visitas
às hortas, com instrução técnica quanto aos cuidados e manutenção, controle alternativo de
pragas, evitando a utilização de agrotóxicos; realização de oficinas de culinária, orientando
quanto às formas de preparo dos alimentos produzidos nessas hortas, com aproveitamento
integral e, enfatizando o valor nutricional de cada alimento e sua importância para a saúde.
Com o trabalho ainda em andamento, pretende-se abordar ainda: técnicas adequadas de
higienização e armazenamento dos legumes e verduras; relacionar o trabalho das hortas
caseiras com as hortas escolares, envolvendo as crianças nesses cuidados, estimulando assim
o maior consumo e, por fim, criar possibilidades e expectativa de que as famílias interessadas
possam ampliar suas hortas, podendo inclusive comercializar alguns produtos, incrementando
assim, a renda familiar.
Machadinho, Rio Grande do Sul.
meli_nutri@hotmail.com
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Sustentabilidade na alimentação de um hospital do SUS de Alta e Média
complexidade no Oeste do Pará
Adrea Maria Ferreira Moreira
Pedro Aparício Torres Queiroz de Souza
O Projeto de Compostagem e Horta Orgânica é desenvolvido no município de Santarém,
estado do Pará, no Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna que atende
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em casos de média e alta complexidades,
fortalecendo as diretrizes do PNAN de promoção de alimentação adequada e saudável, gestão
das ações de alimentação e nutrição e cooperação e articulação para segurança alimentar e
nutricional. A organização do processo de implantação do Projeto de Compostagem e Horta
Orgânica surgiu de uma parceria criada entre a empresa gestora do HRBA – Pró-Saúde – e a
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). A proposta inicial partiu da gestão
de Hotelaria Hospitalar do hospital para a Emater, solicitando apoio técnico em virtude de o
HRBA possuir uma área externa ampla e ter sido detectado uma quantidade elevada de
resíduo orgânico (4 ton.) proveniente do Serviço de Nutrição e Dietética (SND). Após a
realização da parceria entre as duas instituições, outros setores do HRBA foram envolvidos no
desenvolvimento do projeto, como a Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), que providenciou
estagiários dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal de duas instituições de ensino
superior: Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e Universidade Federal do Oste do Pará
(Ufopa). Nesse momento, também foi envolvida toda a diretoria do HRBA: Diretoria Geral,
Financeira e Administrativa, Apoio e SADT e Ensino e Pesquisa, além do Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar (SCIH), Assessoria de Comunicação (Ascom) e Núcleo de Qualidade e
Segurança do Paciente (NQSP). Antes de iniciar as atividades, foram consultados os setores
de Vigilância Sanitária do município e do estado e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(Semma). As atividades iniciaram no dia 13 de outubro de 2015. Um dos primeiros desafios foi
eliminar pragas do terreno que impediriam o desenvolvimento do projeto, como formigas
cortadeiras e cupins de solo. Outro desafio foi a falta de estagiários no período de férias para
acompanhamento do desenvolvimento da horticultura. No final de novembro de 2015 iniciou-se
o processo de compostagem. Em dezembro, aconteceu o plantio das primeiras mudas de
batata doce e macaxeira. De janeiro a meados de fevereiro, manutenção. Após esse período,
retomou-se a compostagem e iniciou-se o plantio de cará e careru. Em março, foram plantadas
mudas de ervas medicinais e plantas ornamentais. Em abril, milho, jambu, abóbora, maxixe e
quiabo. A partir de junho, iniciaram-se as primeiras colheitas de batata doce. Em julho foi o
período com maior colheita de abóbora, careru, jambu, maxixe, quiabo, batata doce e milho.
Esses alimentos foram servidos tanto na dieta do paciente como na alimentação dos
colaboradores. O projeto continua com novos desafios de diminuir a quantidade de resíduo
orgânico gerado, aumentar a quantidade e a variedade produzida e fazer concurso
gastronômico com os produtos produzidos pelo próprio hospital.
Santarém, Pará.
adrea-moreira@uol.com.br
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Avaliação antropométrica e dietética de adolescentes no início da gestação
Maira Pinho Pompeu
Fernanda Garanhani de Castro Surita
Marina Yumi Crubelatti
Daiane Sofia Paulino
João Luiz Pinto e Silva
Introdução: Na gestação de adolescentes, as necessidades nutricionais se encontram
aumentadas, para dar suporte ao crescimento e desenvolvimento materno e fetal. Avaliação
antropométrica e dietética no início do pré-natal permite o diagnóstico de gestantes em risco
nutricional, com ganho de peso gestacional inadequado e carências nutricionais, prevenindo
complicações maternas e neonatais associadas a alimentação. Objetivo: Avaliar a composição
corporal e o perfil dietético de adolescentes no início da gestação. Metodologia: Estudo de
corte transversal, no CAISM (UNICAMP), com gestantes adolescentes em sua primeira
consulta de pré-natal, com avaliação antropométrica por peso, altura, índice de massa corporal
(IMC), análise da porcentagem de gordura corporal (%GC) por bioimpedância (BIA) e dobras
cutâneas (DC), e avaliação dietética, através de Recordatório de 24 horas. Para a avaliação da
adequação dietética e da estimativa de gasto energético total, seguiu-se as recomendações da
Dietary Reference Intakes, 2006. Dados sócio demográficos foram coletados através de
questionário. Foram calculadas as médias, desvio padrão e frequências. Resultados: Foram
incluídas 87 adolescentes primigestas, com idade média de 15(±1.4) anos, e IMC médio prégestacional 22.2Kg/m²(±4.2), sendo 13.8% baixo peso, 59.9% eutrófico, 18.4$ sobrepeso e 8%
obeso. Na primeira consulta de pré-natal o IMC médio foi 22.9 Kg/m2 (±4.2), sendo 4.6% baixo
peso, 63.2% eutrófico, 20.7% sobrepeso e 11.5% obeso. A variação média de peso entre os
dois momentos foi de 1.7Kg (±4.4). A %GC média por DC e BIA foi 31.9%(±4.4) e 28.7%(±4.6),
respectivamente, com forte correlação entre os métodos (r=0.77372). O consumo energético
médio foi 116.8% (±67.2) da recomendação diária média (1805.5Kcal/dia; ±67.2). O consumo
excessivo de carboidrato e lipídio foi visto em 36.8% e 31% das adolescentes,
respectivamente. O consumo insuficiente de cálcio foi observado em 94.3% das adolescentes,
zinco em 34.5% e ferro e ácido fólico, ambos em 98.8%. O consumo de proteína e zinco
tiveram correlação negativa com a %GC por ambos os métodos (r=-0.3096 e r=-0.2363). Das
gestantes, 45% (39) suplementavam ácido fólico e 18% (16) sulfato ferroso. Cinco gestantes
(6%) faziam o uso de multivitamínicos. Conclusão: O uso concomitantemente das técnicas
antropométricas, permite um diagnostico nutricional preciso. A %GC por DC apresentou boa
correlação com BIA. Entretanto, baixa correlação quando utilizada em gestantes com baixo
peso e obesidade. As gestantes adolescentes apresentam em média IMC eutrófico, porém,
com alto %GC, que pode se justificar pelo consumo inadequado de proteína e zinco. Estes
resultados mostram a importância de uma assistência de pré-natal multidisciplinar, que
associada ao diagnóstico nutricional adequado, pode ser a chave para a redução de desfechos
neonatais negativos.
Campinas, São Paulo.
mairapinho@gmail.com
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Avaliação do estado nutricional em relação a presença de cárie dentária em
crianças de 4 a 6 anos no município de Cajamar
Hellen Daniela de Sousa Coelho
Marluci Mendes dos Santos
Fabiana Rodrigues Lameira Belchior
Mario Renato Bravo
Ana Paula Taveira dos Santos
Luiz Felipe Scabar
Introdução: O aumento do consumo de açúcares e gorduras cada vez mais cedo por
crianças contribui para elevação dos índices de obesidade e sobrepeso e também intensifica a
chance do surgimento da cárie dentária. Este estudo objetiva avaliar o estado nutricional de
crianças e associar com a presença de cáries, considerando sexo e faixa etária. Métodos:
Estudo transversal em crianças (4 a 6 anos, n=1642), acompanhadas pela Saúde do Escolar
do Município de Cajamar – São Paulo em parceria com a Universidade Paulista. A
classificação do estado nutricional foi baseado no índice de Massa Corporal e para avaliação
das condições bucais e qualificação dos dados foi adotado índice ceo-d. A Análise do estado
nutricional, faixa etária e sexo conforme o número de cáries existentes, foi feito por meio dos
testes não paramétricos de Mann – Whitney U e Kruskal - Wallis, adotando-se o nível de
significância de 5%. Resultados: O valor médio e mediana de cáries segundo sexo foi de 0,84 e
0 respectivamente para meninas e de 0,86 e 0 para meninos, p=0,754. Entre os que tinham de
4 a 5 anos, 5 a 6 anos, 6 ou mais a média e mediana foram de 0,78 e 0; 0,91 e 0; 0,86 e 0
(p=0,515) respectivamente. Em relação ao estado nutricional a média e mediana foram de 2,17
e 2 para magreza, 0,93 e 0 para eutrofia, e 0,65 e 0 para excesso de peso (p<0,01). Discussão:
Segundo Costa et al (2010) a desnutrição pode afetar a estrutura dentária, contribuindo para a
formação de cáries, o que corrobora com os resultados aqui apresentados. Outros estudos
também encontraram maior prevalência de cáries nas crianças que apresentavam baixo peso
(Pinto, 1990; Oliveira, 2006). Conclusão: A prevalência de cáries na população estudada não
foi associada ao gênero e faixa etária, porém esta associada ao estado nutricional, aos índices
de score Z mais baixos. É essencial o processo de educação em saúde em crianças,
promovendo a alimentação saudável e condições de saúde bucal adequadas. Referências
bibliográficas. COSTA, Dijane Pereira et al. Desnutrição energético-protéica e cárie dentária na
primeira infância. Rev. Nutr., Campinas , v. 23, n. 1, p. 119-126, Feb. 2010. OLIVEIRA, L. B.
Experiência de cárie dentária em crianças de 5 a 59 meses de idade e sua associação a
fatores socioeconômicos e estado nutricional: Diadema, São Paulo. 2006. 92 f. (Doutorado) Departamento de Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
PINTO, B. de M. Avaliação da relação entre o estado de nutrição e cárie dentária, de préescolares de diferentes níveis sócio-econômicos em Belo Horizonte. 1990. 108 f. (Mestrado) Departamento de Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 1990. WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO Child Growth Standards:
length/height- for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass
index-for- age: methods and development. Geneva: WHO, 2006.
Cajamar, São Paulo.
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Avaliação da alimentação de participantes do grupo “Mais com Menos” no
Núcleo de Apoio à Saúde da Família do Município de Itabaiana – SE
Crislayne Môra da Cunha
Silvia Maria Voci
Andhressa Araújo Fagundes
Adriana Maria Figuêredo
Introdução: A mais importante e desafiadora epidemia dos tempos atuais é o excesso de
peso, que tem a população adulta de mulheres como um grupo de elevada vulnerabilidade
(OMS, 2011).Dentre as ações realizadas na Atenção Primária à Saúde pelo Núcleo de Apoio à
Saúde da Família(NASF), estão as de alimentação e nutrição que busca dentre seus objetivos
conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis(BRASIL, 2009).O
aumento da obesidade é devido às modificações observadas na dieta do brasileiro nos últimos
30 anos(MS, 2009). Assim, visou-se aplicar uma intervenção nutricional para o grupo de
mulheres obesas atendidas pelo NASF de Itabaiana-SE, de modo a identificar os erros e
orientá-las para adoção de hábitos alimentares saudáveis. Metodologia: Estudo longitudinal
com grupo "Mais com Menos"(n=10),caracterizado por mulheres com excesso de peso.No 1º
encontro foi aplicada a dinâmica “Recordando”, em que as participantes aplicaram uma a outra
o Recordatório de 24h e ao final cada uma avaliou sua colega. Além da aplicação do Teste:
“Como está sua alimentação?” do MS. E no 2º encontro perguntou-se sobre a melhora de
alguns hábitos alimentares e reaplicou-se o teste. Resultados e Discussão: Durante a dinâmica
observou-se que as participantes comiam no desjejum biscoito com café;ausência de
lanches;alto consumo de alimentos ricos em carboidratos simples;frequente consumo de
embutidos e preparações de carnes fritas; bem como baixo consumo de fruta. Relatos
confirmados pelo teste aplicado, que ainda identificou a realização média de 4-5 refeições/dia
No encontro após a intervenção, as participantes melhoraram em todos os pontos e
permaneceu a realização média das refeições/dia.Os resultados do 1º encontro se
assemelham aos descrito por Levy et al., 2012. Já os resultados do 2º encontro assemelhamse com o de Silva et al. (2013), que após uma intervenção obteve melhora nos hábitos
alimentares. Alterações importantes que contribuem no favorecimento da melhora do perfil de
saúde das participantes.Assim, a intervenção nutricional adotada possibilitou mudança nos
hábitos alimentares,mostrando a importância de trabalhar em grupos e da inserção dessas
ações pelo NASF. Referências: BRASIL.Ministério da Saúde.Secretaria de Atenção à
Saúde.Departamento de Atenção Básica.Saúde na escola/Ministério da Saúde,Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica.– Brasília:Ministério da Saúde,2009. LEVY
RB,CLARO RM,MONDINI L,SICHIERI R,MONTEIRO CA.Distribuição regional e
socioeconômica da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil em 2008-2009.Rev Saude
Publica
2012;46(1):6-15.
SILVA,C.P.;CARMO,A.S.;HORTA,P.M.;SANTO,L.C.Intervenção
nutricional pautada na estratégia de oficinas em um serviço de promoção da saúde de Belo
Horizonte,Minas Gerais. Rev. Nutr., Campinas, 26(6):647-658, nov./dez.,2013 WORLD
HEALTH ORGANIZATION. Global status report on noncommunicable diseases 2010. Geneva:
World Health Organization; 2011 [cited 2013 Nov 10].
Itabaiana, Sergipe.
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Avaliação do estado nutricional de três Equipes de Saúde da Família em uma
Unidade de Saúde do município do Rio de Janeiro
Camila Eduardo Cardoso
Grace Kelly Camillo da Conceição
Volerita Fernandes Tavares Oliveira
Daniele Osório Pacheco
Simone Augusta Ribas
Renata Santos Pereira Machado
O estilo de vida atual, representado pelo consumo alimentar inadequado e a diminuição da
atividade física, têm contribuído para o excesso de peso entre os indivíduos, incluindo os
profissionais de saúde. Nesse contexto, o propósito do presente trabalho foi diagnosticar o
perfil nutricional dos profissionais vinculados a Equipe de Saúde da Família e traçar propostas
de Educação Nutricional que contribuam para a promoção de hábitos alimentares, estilo de
vida saudáveis e para prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas. Foram elegíveis
para este estudo descritivo, prospectivo e transversal, 15 profissionais pertencentes as 3
equipes de Saúde da Família de um Centro Municipal de Saúde do município do Rio de
Janeiro, com idade entre 24 a 63 anos, de ambos os sexos, no período de novembro e
dezembro de 2015. Foram realizadas a aferição de medidas antropométricas: peso, estatura,
circunferência (cintura, abdominal e do quadril) e avaliação dietética, por meio de questionário
adaptado do SISVAN (2015), sendo o consumo alimentar representado por meio de
marcadores de consumo alimentar saudável ou não saudável. Também foram coletados dados
referentes à atividade física e lazer passivo. Do total da amostra, a maioria dos participantes
apresentaram excesso de peso (86,7%), eram inativos (73%), apresentavam mais 4 horas
diárias de lazer passivo (53%). Quanto à alimentação, constatou-se que grande parte realiza
apenas 3 refeições por dia (40%). A refeição diária mais realizada é o almoço, enquanto que, a
ceia e o lanche da manhã são as refeições mais omitidas. A maioria dos estudos relatam que
realizar três refeições ou menos por dia aumenta as chances para sobrepeso e obesidade.
Quanto aos marcadores, observou-se um elevado percentual dos profissionais de saúde que
não consomem salada e legumes diariamente, sendo 80% e 53%, respectivamente e baixa
ingestão de guloseimas e doces (53%) com o consumo de apenas 1 dia. Observou-se que 60%
realizam refeições utilizando equipamentos (televisão, computador e celular). Verificou-se que
7% são fumantes e 47% relataram consumo de bebidas alcoólicas. A principal proposta do
projeto é a realização de um ciclo de palestras quinzenais no período de 3 meses com a
participação dos profissionais do NASF para incentivar a adoção de hábitos de vida saudáveis
por esses indivíduos. De acordo com os resultados obtidos, apontaram a gravidade da situação
de saúde com maior quadro de sobrepeso e obesidade, sendo um fator de risco para o
aparecimento de outras comorbidades. Desta forma, ressalta-se a necessidade de
intervenções com o objetivo de diminuir a prevalência dessas doenças, e consequentemente,
melhorar o rendimento no ambiente do trabalho, além de proporcionar benefícios à saúde
desses funcionários.
CMS Prof Masao Goto, Rio de Janeiro.
renata_nut@hotmail.com
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Caracterização e conhecimento dos agentes comunitários de saúde sobre
alimentação complementar em Pelotas, RS
Francine Silva dos Santos
Gicele Costa Mintem
Denise Petrucci Gigante
Introdução: Práticas alimentares inadequadas nos primeiros anos de vida estão
relacionadas à morbimortalidade infantil1-2, ressaltando a necessidade de introdução
apropriada de alimentos de 6 a 24 meses de vida1. Metodologia: Estudo transversal foi
realizado em todas as unidades básicas da zona urbana em Pelotas/RS, com Estratégia Saúde
da Família (ESF) ou Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), para descrever o
conhecimento dos ACS sobre a alimentação complementar. O instrumento foi organizado em
duas partes, uma aplicada por entrevistador treinado contendo dados sociodemográficos e
sobre alimentação complementar na rotina de trabalho e outra autoaplicável, composta por um
teste de conhecimento dividido em dois módulos: i. aleitamento materno (AM) e ii. alimentação
complementar (AC) que somados resultam no módulo iii. geral que foram obtidos pela razão
entre número de acertos e número de questões em cada módulo que culminou no escore de
conhecimento. Resultados: Participaram 246 ACS. Houve associação positiva entre os escores
de conhecimento geral e sobre AC com idade, tempo de profissão, visitas domiciliares a
crianças com até 24 meses, realizar orientações, buscar informações sobre alimentação
complementar e receber treinamento apresentou associação somente com o geral (p<0,05). O
conhecimento sobre AM apresentou escore maior do que sobre AC, com médias de 0,88 e
0,62, respectivamente (p<0,05). Discussão: Não foram encontrados na literatura estudos que
avaliassem o conhecimento dos ACS sobre AC, mas pesquisas com outros profissionais de
saúde sobre alimentação infantil constataram maior domínio do assunto AM3-4 conforme
achados deste estudo. Maior ênfase da AC nos treinamentos de ACS é necessária na medida
em que foi verificado melhor conhecimento sobre AM naqueles que receberam treinamento,
corroborando o objetivo da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que visa capacitação dos
profissionais na atenção básica. Conclusão: Os ACS podem ter importante papel na promoção
da alimentação infantil adequada e saudável no âmbito da atenção básica, mas a capacitação
é fundamental. Referências: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação
complementar. 2 ed. Brasília, 2015. 2. World Health Organization. Infant and young child
feeding: model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals.
Geneva, 2009. 3. Toma, T. Alimentação de crianças do Programa Saúde da Família (PSF):
fatores associados à amamentação plena e impacto de um curso de aconselhamento em
alimentação infantil nos conhecimentos de trabalhadores de saúde. 2008.157 f. Tese
(Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade Federal de São
Paulo, São Paulo, 2008. 4. Bassichetto KC, et al. Infant and young child feeding counseling: an
intervention study. Jornal de Pediatria. 2008; 84 (1): 75-82.
Pelotas, Rio Grande do Sul.
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Educação Alimentar e Nutricional em grupos de idosos de Unidades de
Saúde da Família em Aracajú/Sergipe
Quezia da Silva Francisco de Araujo
Amanda Aparecida de Farias Souza
Silvia Maria Voci
Andhressa Araújo Fagundes
Introdução: A atenção primária em saúde é de alta relevância para a redução da
prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), uma vez que, com o
fortalecimento da promoção da saúde e prevenção de doenças, principalmente em relação ao
cuidado nutricional, é possível obter para o Estado, economia, agilidade e sustentabilidade,
uma vez que a partir da educação sobre alimentação saudável é possível prevenir diversos
tipos de doenças associadas aos hábitos de vida errôneos (BRASIL, 2008). Assim, o objetivo
deste estudo foi avaliar o efeito da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) sobre os hábitos
alimentares e perfil antropométrico de grupos de idosos. Métodos: Trata-se de um estudo de
intervenção, no qual, num período de quatro semanas, avaliou-se o estado nutricional,
interveio-se com ações de nutrição e avaliaram-se possíveis mudanças em dois grupos de
idosos de duas Unidades de Saúde da Família (USF) situadas na cidade de Aracaju, Sergipe.
Os parâmetros antropométricos avaliados antes e após as ações de intervenção foram peso,
estatura e as circunferências da cintura, quadril e panturrilha. Avaliou-se também Índice de
Massa Corporal (IMC) e relação Cintura-Quadril (RCQ). Para avaliação da ingestão dietética
aplicou-se antes e após as ações de intervenção um mini Questionário de Frequência
Alimentar (mini-QFA). A “Oficina da Saúde e Nutrição” foi composta por quatro ações de EAN,
organizados em forma de roda de conversa, oficinas, dinâmicas e palestras. De forma
expositiva, dinâmica e lúdica, os encontros abordaram os principais pontos relacionados à
saúde na senescência, visando atingir boa parte das necessidades, no que tange informação
nutricional do público idoso acompanhado. As ações de intervenção aconteceram
semanalmente nas dependências das USF. Resultados e Discussão: Foram acompanhadas ao
todo 18 idosas do sexo feminino. Após as ações de EAN foi possível observar reduções de
circunferência da cintura e melhoras na ingestão alimentar dos grupos de frutas, verduras,
legumes e hortaliças, amêndoas e castanhas além da redução substancial de ingestão de
açúcares e doces. Observou-se também que em relação à compreensão do assunto proposto,
a extensa maioria das participantes mostrou apropriação sobre o tema, a partir das pontuações
obtidas no momento pós-intervenção. Embora para Hubert et al., (2005) mudanças no estilo de
vida entre adultos e idosos tendem a ocorrer com maior dificuldade, pois nessa fase da vida os
indivíduos estão com os seus hábitos fortemente enraizados, no presente estudo foi possível
observar uma importante mudança nas escolhas alimentares bem como na criação de novos
hábitos saudáveis nos participantes após as ações de EAN. Conclusão: O estudo em questão
atingiu o seu objetivo de por meio da intervenção, promover práticas alimentares saudáveis em
grupos de terceira idade da atenção básica, observando-se por fim, melhora em alguns
parâmetros associados à redução de riscos para DCNT em idosos.
Aracajú, Sergipe.
queziiaraujo@hotmail.com
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Intervenção Nutricional: sódio presente em alimentos industrializados
Fernanda Weber Bordini
Thielen Borba da Costa
Anna Müller Pereira
Mabel Nilson Alves
Introdução: Segundo Ibiabpina et al, (2013) em adultos uma diminuição de 1,3g na
quantidade de sódio consumida diariamente resulta em redução de 20% na prevalência de
hipertensão arterial. O objetivo deste trabalho foi descrever uma ação de conscientização sobre
o consumo de alimentos ricos em sódio. Métodos: Foi confeccionado material visual com
imagens de embalagens de alimentos processados e industrializados dispostas junto a pacotes
de plástico com as quantidades de sal de cozinha equivalentes ao teor de sódio de cada
alimento. Esse material foi comparado com um cardápio exemplo de 1800Kcal com quantidade
de sódio conforme recomendação de 5g/dia para adultos (MS, 2008). Foram utilizadas as
informações nutricionais dos rótulos. Alguns dos alimentos utilizados para a exposição foram:
tempero completo, molho de tomate pronto, macarrão instantâneo, salgadinho de pacote,
tablete de caldo de carne, molho shoyo, pizza congelada e nuggets. Esses materiais
produzidos pela nutricionista da UBS e estagiárias de Nutrição da UFPel, foram compilados
para confeccionar um quadro expositivo, que foi utilizado como instrumento de aconselhamento
nutricional durante as consultas individuais e nos grupos de hipertensos e diabéticos da
Unidade Básica de Saúde Vila Municipal de Pelotas/RS. Resultados: A partir das
apresentações do material produzido, e consequentes reação e relatos dos pacientes e
participantes dos grupos, foi notada a falta de conhecimento deles acerca do sódio intrínseco
nos alimentos e a surpresa com sua presença em grandes quantidades nos alimentos
industrializados. Discussão: Os recursos de ensino levam o indivíduo a observar e prestar mais
atenção e permiti-lhe melhor compreensão das informações expostas. Mas é preciso saber
qual o melhor material, onde e como selecioná-lo e ainda como usá-lo com máximo de proveito
(FERREIRA, 2007). Conclusão: A partir dos resultados obtidos com este trabalho, percebe-se a
importância de esclarecer à população, especialmente aos pacientes hipertensos, a quantidade
excessiva de sódio presente nos alimentos industrializados. Novos modelos de ensino podem
ser desenvolvidos para estimular, por meio da leitura dos rótulos, o pensamento crítico sobre o
consumo de sódio e outras substâncias e compostos adicionados nos alimentos em processos
industriais. Referências: FERREIRA, S. M. M. Os recursos didáticos no processo de ensinoaprendizagem. Monografia. Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. 2007 IBIAPINA, D.F.N.;
SANTOS, A.N.; OLIVEIRA, L.N.R. Conhecimento dos pacientes com hipertensão arterial sobre
a quantidade de sódio presente nos alimentosRevista Interdisciplinar, v.6, n.4, p.75-85, 2013.
MS.Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.Departamento de Atenção Básica.
Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável / Ministério da
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: 2008.210 p. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes Acesso em: abril/2016.
Pelotas, Rio Grande do Sul.
f_ernanda_weber@hotmail.com
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Orientação nutricional e seu impacto na mudança dos hábitos alimentares
em pacientes atendidos em uma Unidade Básica de Saúde no Município de
Joinville – SC
Tania Regina B. S. Jacob
Maira Luiza Machado
Bruna Alves da Rosa
Débora dos Santos
A manutenção da saúde e controle das doenças, os hábitos de vida, e principalmente, os
hábitos alimentares, são de fundamental importância. Dessa forma, a orientação nutricional e a
elaboração de um plano alimentar adequado, fornecem os nutrientes necessários para o
indivíduo. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a mudança nos hábitos alimentares
dos usuários que frequentam uma unidade básica de saúde, após orientação nutricional. O
método utilizado para este estudo, portanto, foi do tipo retrospectivo. Neste, foram utilizados
dados secundários, observados nos prontuários dos pacientes atendidos através de no mínimo
três consultas com nutricionista, no período de 2008 a 2014. O presente estudo, então, foi
realizado em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Joinville - SC. Os dados
investigados foram: consumo e frequência alimentar, gênero, idade, patologias e perda
ponderal. Através do inquérito alimentar de 24 horas anteriores, foram comparados os dados
relatados na primeira consulta com os dados da segunda consulta de retorno. Utilizou-se para
a análise como parâmetro de adequação o Guia Alimentar da População Brasileira (Brasil,
2014). Como resultado, este estudo apresentou uma amostra de 198 pacientes e observou-se
que o gênero feminino predominou na mesma, encontrando-se na faixa etária de adultos. Em
relação às patologias mais apresentadas foram obesidade, seguida de diabetes. Os demais
resultados da amostra foram observados que em 68% dos avaliados, houve perda de peso,
74% atingiram o objetivo de realizar diariamente 5 a 6 refeições, e o consumo de vegetais no
almoço e jantar aumentou em 36%. Para aqueles que não comiam vegetais, 42% aderiram ao
consumo. Em relação as frutas, 52% relataram que passaram a consumi-las.Também, 42%
dos avaliados que não utilizavam cereais integrais aderiram ao consumo. Em contrapartida, em
relação ao consumo dos alimentos ultraprocessados, houve um aumento de 11% em relação
aos que já consumiam. O estudo demonstrou que através dos dados relatados pelos pacientes,
houve uma melhora significativa para escolhas alimentares mais saudáveis. Assim, observouse a importância da orientação e do acompanhamento alimentar e nutricional junto à equipe
multidisciplinar na Unidade Básica de Saúde. Este processo, demonstra que o profissional
nutricionista exerce um papel modificador na qualidade de vida dos usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS), colaborando para a Segurança Alimentar e Nutricional.
Joinville, Santa Catarina.
tjnutri@gmail.com
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Perfil nutricional e consumo alimentar de gestantes adolescentes no sul de
Santa Catarina
Tayná Magagnin
Daniely Daros Ana
Paula Rosane Vieira Guimarães
Cecília Marly Spiazzi dos Santos
Rita Suselaine Vieira Ribeiro
Segundo a Organização Mundial da Saúde é adolescente o jovem de faixa etária entre 10
e 19 anos. No Brasil, 17 milhões de pessoas pertencem ao sexo feminino com idade entre 10 e
19 anos e nascem mais de um milhão de crianças de mães adolescentes por ano. O consumo
alimentar de adolescentes grávidas tem sido considerado inadequado em relação à energia e a
diversos nutrientes. Outro fator importante na gestação da adolescente é a sua percepção
sobre aleitamento materno e alimentação complementar. Este trabalho teve como objetivo
avaliar o consumo alimentar e estado nutricional de gestantes adolescentes, atendidas em uma
unidade de saúde de referência em pré-natal de risco na cidade de Criciúma, Santa Catarina,
Brasil. Metodologia. Pesquisa descritiva, qualitativa e transversal. A população a ser
investigada são gestantes adolescentes de 12 a 18 anos, atendidas em uma Unidade Materno
Infantil de Referência de Criciúma, SC. Esta é uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Com
coleta de dados primários, com as variáveis socioeconômicas, tabus e mitos alimentares,
frequência de consumo alimentar, percepção do aleitamento materno e alimentação
complementar da criança e estado nutricional. Participaram 33 gestantes. A idade das
gestantes variou entre 13 e 18 anos. Observa-se que houve uma preeminência de GAs que
pararam de estudar, classe social mais frequente foi a D-E. Em relação ao consumo alimentar
a maior parte das gestantes adolescentes faziam as refeições mexendo no celular ou
assistindo televisão, as adolescentes consumiam alimentos como feijão, frutas e verduras, mas
também consumiam alimentos pouco nutritivos como bolachas recheadas, sucos artificiais e
doces em geral. Quanto ao estado nutricional, frequentes foram baixo peso e peso adequado,
apenas 3 apresentaram sobrepeso. Todas as gestantes adolescentes afirmaram que o
aleitamento materno é importante, mas não foram todas as gestantes que relataram ser
importante amamentar exclusivamente até os seis meses de idade; sobre a alimentação
complementar as gestantes afirmaram que feijão, carnes, frutas e verduras devem ser
oferecidos ao bebe, mas também relataram que doces, sucos e chás também podem ser
oferecidos. Sobre os tabus alimentares a maior parte das gestantes afirmaram que não existem
alimentos que não possam ser ingeridos na gestação, e que existem alimentos benéficos para
serem ingeridos, sobre o consumo de mais de um alimento juntos a maioria afirmou que não
devem ser misturados leite com frutas e verduras. Sobre os desejos 26 gestantes afirmaram
serem verdadeiros. Concluímos que é de extrema importância a efetivação de uma equipe
multiprofissional, na Unidade de Saúde para uma atenção humanizada as gestantes
adolescentes e suas famílias. A Unidade de Saúde disponibiliza vários serviços importantes,
mas ainda outros aspectos do pré-natal devem ser implementados, como o trabalho em grupo,
e atenção ao puerpério.
Criciúma, Santa Catarina.
tayna_magagnin@hotmail.com
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Práticas alimentares em escolares do Sul do Brasil
Camile Boscaini
Milena Artifon
Introdução: O hábito alimentar é estabelecido nos primeiros anos e repercute nas práticas
alimentares e no estado de saúde e nutrição ao longo da vida. Analisar as práticas alimentares
em escolares. Metodologia: Estudo transversal envolvendo 612 escolares com idades entre
cinco e 13 anos, matriculados em escolas públicas da cidade de Garibaldi, Rio Grande do Sul.
Avaliaram-se as práticas alimentares através do questionário de frequência alimentar,
elaborado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). O nível de significância
adotado foi de 5% (p≤0,05) e as análises foram realizadas no programa Statistical Package for
the Social Sciences, versão 17.0. O estudo foi submetido à avaliação e aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa do Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia. Além
disso, houve a aceitação por parte da Prefeitura Municipal de Garibaldi e os secretários de
Educação e Saúde. Resultados: Verificou-se ingestão irregular de legumes e verduras cozidas,
saladas cruas e feijão em 95,6%, 61,9%, 78,8%, respectivamente. O consumo adequado foi
verificado nas variáveis leite ou iogurte (75%), e frutas frescas ou saladas de frutas (50,7%).
Discussão: As práticas alimentares de risco para obesidade foram observadas com elevada
frequência na população estudada comparando com estudos realizados com populações de
características semelhantes. Conclusão: As práticas alimentares revelaram baixa frequência de
consumo de saladas cruas, legumes e feijão. Referências bibliográficas: Brasil. Ministério da
Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Protocolos do
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN na assistência à saúde. Brasília, DF:
Ministério da Saúde; 2008. Cimadon HMS, Geremia R, Pellanda CP. Hábitos Alimentares e
Fatores de Risco para Aterosclerose em Estudantes de Bento Gonçalves (RS). Arq Bras
Cardiol. 2010;95(2):166-72. Fall CH, Borja JB, Osmond C, Richter L, Bhargava SK, Martorell R,
et al. Infant-feeding patterns and cardiovascular risk factors in young adulthood: data from five
cohorts in low- and middle-income countries. Int J Epidemiol. 2011;40(1):47-62. Garden FL,
Marks GB, Almqvist C, Simpson JM, Webb KL. Infant and early childhood dietary predictors of
overweight at age 8 years in the CAPS population. Eur J Clin Nutr. 2011;65(4):454-62. Instituto
Brasileiro De Geografia Estatistica – IBGE. Pesquisa nacional do escolar 2012. Rio de Janeiro:
IBGE;
2013
[acesso
em
13
mar.
2014].
Disponível
em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/2012/pense_2012.pdf.
Vik
FN,
Bjornara HB, Overby NC, Lien N, Androutsos O, Maes L, et al. Associations between eating
meals, watching TV while eating meals and weight status among children, ages 10--12 years in
eight European countries: the ENERGY cross-sectional study. Int J Behav Nutr Phys Act.
2013;10(1):58.
Garibaldi, Rio Grande do Sul.
camileboscaini@hotmail.com
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A implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição em esfera
municipal cm base na intersetorialidade – um estudo de caso
Mayara Ferreira Santos
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), integrante do SUS e comprometida
com a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), está organizada em nove diretrizes e articulase ao Plano Nacional de Saúde e ao Plano Nacional de SAN. As diretrizes englobam um
conjunto de ações e programas os quais extrapolam os limites do setor saúde; nesse sentido
há a demanda pela ação intersetorial para que a implementação seja capaz de promover o
alcance dos objetivos da política. O objetivo da pesquisa foi analisar a intersetorialidade na
implementação da PNAN em nível municipal. A metodologia adotada partiu de um conceito de
intersetorialidade reelaborado pela autora a partir de pesquisa bibliográfica, considerando a
polissemia conceitual identificada. Este conceito orientou o trabalho de campo em um
município baiano de grande porte, envolvendo entrevistas semi-estruturadas com gestores
municipais, membros do Conselho Municipal de Saúde e também a análise dos resultados.
Observou-se no município estudado que o princípio da intersetorialidade não se apresentava
incorporado ao planejamento, monitoramento e avaliação das ações. Aspectos ligados a
intersetorialidade foram identificados na fase de execução das ações específicas de
alimentação e nutrição como a produção de eventos por exemplo. Alguns fatores se
apresentaram como desafios à intersetorialidade, tais como dificuldade no compartilhamento
de recursos financeiros, os entraves políticos existentes e número reduzido de técnicos nas
equipes. No início do trabalho de campo, tinha-se a hipótese que as ações de alimentação e
nutrição no município estudado tivessem caráter intersetorial, pois existe naquela realidade três
equipes técnicas, formadas por nutricionistas, que estão alocadas em três secretarias
diferentes - saúde, educação e desenvolvimento social. Entretanto esta configuração não se
mostrou suficiente para que houvesse o diálogo necessário à implementação das ações em
conjunto. Os resultados desta pesquisa foram similares a outros resultados sobre a
implementação de políticas públicas de caráter intersetorial, o que significa que implementar
ações ou programas baseado no princípio da intersetorialidade ainda não é tarefa simples.
Observa-se que o diálogo e as relações entre os setores na condução de uma política pública
podem não ser tarefas fáceis, pelo contrário, a tentativa de implementar uma política com
caráter intersetorial nos moldes atuais pode gerar muitos conflitos. Nesse sentido considera-se
que a intersetorialidade é uma estratégia complexa e sua implementação implica em enfrentar
contradições, restrições e resistências. Mesmo complexa, ainda é apreciada como
possibilidade de superação da fragmentação das políticas sociais, que objetiva a melhoria das
condições de vida da população.
PPSUS, Bahia.
mayfsantos@outlook.com
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Avaliação dos processos de trabalho e profissionais envolvidos nas
inspeções sanitárias realizadas em serviços de alimentação de Curitiba – PR
Patricia Vitorio Olmedo
Lize Stangarlin Fiori
Sila Mary Rodrigues Ferreira
O objetivo desse trabalho foi avaliar os Serviços de Alimentação de Curitiba, PR, Brasil, e
caracterizar os processos de trabalho e o perfil dos profissionais envolvidos nas inspeções
sanitárias, durante uma década de vigência da legislação nacional de Boas Práticas. A
pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira refere-se a um estudo quantitativo,
retrospectivo e analítico, de delineamento longitudinal, desenvolvido a partir dos dados das
inspeções sanitárias realizadas em Serviços de Alimentação do município, no período de 1º de
janeiro de 2005 a 1º de julho de 2015, cadastrados no Sistema Municipal de Informação de
Vigilância Sanitária e Ambiental (Simivisa), da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba – PR,
com intuito de avaliar o número de Serviços de Alimentação inspecionados, seu ramo de
atividade; o motivo das inspeções sanitárias realizadas, as condições higiênico-sanitárias dos
mesmos, as principais irregularidades encontradas e as medidas administrativas adotadas,
após as inspeções sanitárias. A segunda etapa refere-se a um estudo quantitativo, exploratório
de delineamento transversal, realizado com base em formulário composto por questões abertas
e fechadas, de conteúdo socioedemográfico, educacional e da rotina de trabalho, o qual foi
entregue aos profissionais da Vigilância Sanitária que realizavam inspeções sanitárias na área
de alimentos do município, para identificar o seu perfil e avaliar seu processo de trabalho.
Foram realizadas análises estatísticas descritivas, medidas de associação, regressão linear e
correlação de Pearson, todos com nível de significância de p<0,05, no softwares SAS. Os
dados sobre o perfil dos profissionais foram tabulados em formulário on line desenvolvido no
Google Drive®, e analisados com estatística descritiva no SAS. Os resultados demonstraram
número expressivo de Serviços de Alimentação registrados (n=14901), com ampla variedade
de segmentos, no qual destacaram-se os ramos restaurantes e similares (n= 5137);
lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (n= 3528); e minimercados, supermercados e
hipermercados (n= 2411). No período pesquisado, foram realizadas 84201 inspeções
sanitárias, com destaque às inspeções realizadas em função de solicitações dos
estabelecimentos (60,25%), seguidas por denúncias (25,66%) e, por inspeções programadas
pelas equipes (14,09%). As irregularidades registradas no sistema demonstraram que a
maioria dos estabelecimentos (70%) inspecionados apresentavam condições higiênicosanitárias inadequadas. As principais irregularidades cadastradas foram Procedimentos e
Processos de Trabalho (27,44%), Estrutura Física (20,42%) e Condições Higiênico-Sanitárias
inadequadas (11,7%). Entre as Medidas Administrativas adotadas, após a realização das
inspeções, prevaleceram Medidas Educativas (65,64%) sobre as Medidas Punitivas (9,99%). O
perfil dos profissionais revelou que a maioria são mulheres (83,72%), com idade entre 31 e 50
anos (73,75%), com formação e qualificação voltada para a área de alimentos (>30%). Porém,
a distribuição desigual dessas profissionais no município, o pouco tempo de serviço (45,24%<
5 anos) e a ausência de uma política de capacitação e formação profissional frequente voltada
à área de Visa, aliadas a inadequadas condições de trabalho e falta de visibilidade das
atividades desenvolvidas, resulta em processos de trabalho diferentes e, entre outras questões,
no não reconhecimento de sua importância perante a sociedade e o próprio Setor Saúde. Com
os resultados desse estudo foi possível estabelecer um diagnóstico do perfil dos Serviços de
Alimentação, das ações da Visa e dos profissionais atuantes, no qual constatou-se: um perfil
mais emergencial do processo de trabalho; a necessidade de capacitação dos profissionais em
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priorização de critérios de risco relacionados ao processo de produção e manipulação do
alimento em si; e práticas atreladas ao procedimento da inspeção e de responsabilização
exclusiva. Isso demonstra que a Visa do município necessita rever seu processo de trabalho,
incorporando os conceitos de territorialização, planejamento e co-responsabilização, reforçar
suas articulações com outros setores que se fizerem necessários, no sentido de superar o
desafio do conhecimento e implementação da legislação sanitária vigente, para ser
reconhecida, efetivamente, como agente transformador da saúde pública.
Curitiba, Paraná.
patriciaolmedonutricionista@gmail.com
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Oficina Culinária “Integrando Culturas”
Julia
Vanessa Ramos Kirsten
Sabrina Estelle Dullius
Vânia Ames Schommer
Emily Vicoria Leimann
Michele Silva Lachno
A melhoria da qualidade de vida dos indivíduos se dá por meio de uma alimentação
saudável. A oficina culinária é opção de ferramenta que permite a aprendizagem de uma
alimentação correta de maneira simples e descontraída, pois possuí contexto socializador e
permite que o participante vivencie na prática a elaboração de uma preparação (SOUSA et al.,
2014). A oficina teve como objetivo ensinar e estimular a reprodução de receitas culinárias aos
indivíduos que participam do Grupo de Mulheres Haitianas no município de Santa Rosa – RS,
além de desenvolver e aprimorar as técnicas culinárias dos participantes, possibilitar
alternativas simples de preparo e de baixo custo e proporcionar momento de troca de
experiências entre culturas distintas. O trabalho foi desenvolvido no período de junho de 2016,
na Unidade Básica de Saúde Jardim Petrópolis, no município de Santa Rosa, RS, local onde o
grupo foi criado pelas residentes da fundação de saúde municipal. Participaram da ação cerca
de 15 pessoas dentre elas, mulheres haitianas que residem atualmente no município e a
equipe da unidade de saúde. As atividades foram iniciadas com a entrega de touca
descartável, avental e Livro de Receitas bilíngue (Português – Crioulo Haitiano), seguido pela
explicação das receitas de torta salgada e bolo de cenoura, preparo das receitas pelos
participantes e degustação. As preparações foram escolhidas com base no baixo custo e
simplicidade de preparo, pois não demandam nenhum equipamento sofisticado, em razão de
que muitas das participantes do grupo não dispõem dos mesmos em suas residências. Ao
mesmo tempo em que se dava a explicação dos nomes dos alimentos em português, ocorria
simultaneamente explicação em crioulo haitiano pelas participantes. Destaca-se que o
aprendizado de outra cultura foi realmente vivenciado, pois todos os participantes
demonstraram interesse em aprender nomes de alimentos, como eram consumidos e de que
maneira eram utilizados nas preparações. Fato que facilitou o entendimento entre as culturas
foi o objeto materializado (alimentos), que podiam ser olhados, tocados e degustados. Segundo
Castro et al. (2007), a oficina culinária proporciona liberdade de interação entre os
participantes, que vivenciam a atividade de forma lúdica e participativa. Pode-se perceber a
notável satisfação pela aprendizagem ocorrida na oficina. Destaca-se que após alguns dias do
encontro, duas participantes enviaram à equipe fotos do bolo produzido pelas mesmas,
concluindo-se que o objetivo da atividade foi alcançado com êxito. CASTRO, I. R. R. et al. A
culinária na promoção da alimentação saudável: delineamento e experimentação de método
educativo dirigido a adolescentes e a profissionais das redes de saúde e de educação. Rev. de
Nutrição, Campinas, v.20, n.6, p.571-588, 2007. SOUSA, A. M. et al. Oficina Culinária Como
Ferramenta de Educação Alimentar e Nutricional Para Prevenção de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis. Revista Universo & Extensão, Belém, v.2, 2014.
Santa Rosa, Rio Grande do Sul.
juliadarosa@hotmail.com
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Relatório do Projeto de Intervenção: Protocolo de manejo nutricional de
pacientes cirúrgicos em um hospital geral
Luana de Oliveira Leite
Regina Souza Costa
Estela Masavitch Cabanelas
Margarida Suzane Magalhães
Introdução: O presente relatório tem como finalidade descrever o projeto de intervenção
que foi realizado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), campo de prática da Residência
Multiprofissional em Saúde da UNEB, cujo foco foi a construção de um protocolo de manejo
nutricional de pacientes cirúrgicos. Objetivou-se sistematizar o atendimento e as
recomendações nutricionais pertinentes ao cuidado desses pacientes no período
perioperatório. Metodologia: O protocolo foi construído a partir de uma revisão bibliográfica por
meio dos livros dispostos no acervo da Biblioteca Central da Universidade do Estado da Bahia
– UNEB, campus Salvador, nas bases de dados do PubMed, onde foram consultados artigos
originais e de revisão sobre o tema, além de recomendações e diretrizes nacionais e
internacionais conceituadas e atualizadas. Foi elaborado entre os meses de março e agosto de
2013, por Luana Leite e Regina Souza, nutricionistas residentes, da Residência
Multiprofissional em Saúde da Universidade do Estado da Bahia – UNEB e da Residência em
Nutrição Clínica da Universidade Federal da Bahia – UFBA, respectivamente, sob orientação
das nutricionistas e preceptoras do serviço Estela Masavitch e Margarida Suzane Magalhães.
Resultados: Foram sistematizados o atendimento e conduta nutricionais do paciente cirúrgico,
permitindo a construção de um guia de consulta para os nutricionistas, estagiários e residentes
de nutrição e outros profissionais do hospital e, dessa forma, conseqüente padronização do
manejo nutricional do paciente no perioperatório. Observou-se sensibilização dos nutricionistas
do serviço, o que proporcionou melhor atendimento nutricional, contribuindo para a diminuição
do tempo de internamento e custos hospitalares, além da redução da morbidade e mortalidade.
Discussão: Avaliando-se a utilização do protocolo, contata-se que existe uma dificuldade de
aderência, aliada à resistência de alguns profissionais em longo prazo. Talvez pelo número
reduzido de nutricionistas suficientes para suprir a demanda do hospital, observa-se um
sentimento de desmotivação. Além disso, uma parte do protocolo referente à evolução de
consistência de dieta pós-cirurgia, ainda é controverso, pois há dificuldade de encontrar
referências e falta de consenso na literatura, que soma-se a falta de interesse e desatualização
dos profissionais que por vezes ainda seguem condutas ultrapassadas. Conclusão: Com a
construção e consolidação do protocolo de atendimento e recomendações nutricionais do
paciente cirúrgico promoveu-se um guia de consulta para auxiliar nutricionistas, estagiários e
outros profissionais da unidade. No entanto, ressalta-se a importância da realização da
constante renovação e atualização das informações e recomendações do protocolo, seja por
futuros residentes de nutrição ou pelos próprios nutricionistas, para manter viva a sua
utilização. Referências: WAITZBERG, D. L. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica.
v.1. São Paulo: Atheneu, 2001.
Salvador, Bahia.
luanaleite_nutri@yahoo.com.br
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Um desafio compartilhado entre a família e o profissional de saúde: uma
alimentação complementar adequada
Luana Sales da silva
Eryka Maria dos Santos
Biana Fabrízzia de Sá Rodrigues
Thalita Milena Araújo Xavier de Amorim
Fernanda Cristina Lima Pinto Tavares
Hákylla Rayanne Mota de Almeida
Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda aleitamento materno
exclusivo (AME) até os seis meses de vida. Após esse período, o leite materno não supre as
necessidades nutricionais, havendo introdução de outros alimentos, mantendo o aleitamento
até os dois anos ou mais. Entende-se por alimentação complementar aquela ofertada nos
primeiros 2 anos de vida, em adição e/ou substituição ao leite materno. Objetivos: O estudo
objetivou avaliar a alimentação de crianças menores de 2 anos atendidas em Unidades
Básicas de Saúde (UBS) do Recife-PE. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo,
transversal.Em que a população em estudo foi composta por crianças de 0 a 24 meses de
idade. Os dados foram digitados em dupla entrada no software Epi Info 2000 versão 3.51 e
analisados no Statistical Package for Social Science (SPSS) 12. Foram verificadas as
medianas do tempo de introdução dos alimentos e avaliados hábitos alimentares das crianças
pelos marcadores do SISVAN. A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do
CCS/UFPE, com número CAAE 29078814.7.0000.5208, conforme resolução nº466/12 do
Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Foram avaliadas 141 crianças, 54,6% do sexo
feminino, 22% tinham menos de 6 meses, 21,3% tinham entre 7 a 12 meses e 56,7%, tinham
entre 13 a 24 meses de idade. Os dados para aleitamento materno total (AMT) foram mediana
de 182 dias e de AME 60 dias, inferiores ao recomendado pela OMS. A introdução da
alimentação foi aos 60 dias (95,7%), com água; 60 dias para chá (61,7%); 120 dias para
verdura batida (38,3%), 180 dias para amassada (63,1%) e 255 dias para inteira (48,2%); 150
dias para fruta batida (16,3%), 180 dias para amassada (66,7%) e 300 dias inteira (50,4%);
sopa 180 dias (77,3%); 180 dias para purê (79,4%); 180 para cereal amassado (42,6%) e 240
para inteiro (53,2%); 210 para raízes amassadas (61%) e 365 para inteira (24,8%); 180 dias
para legumes caldo (39,7%), 210 para amassados (53,2%) e 365 para inteiro (31,9%); 240
para carne triturada (71,6%) e 365 para carne em pedaços (25,5%). Ao se analisar os
alimentos consumidos nas últimas 24 horas, verificou-se a frequência de 58,9% para verduras;
14,2% para tubérculos; 59,6% para fruta; 58,2% para carne e 59,6% para feijão. Quando
investigado o consumo dos alimentos ultraprocessados no mês anterior à pesquisa, identificouse que o alimento mais consumido foi o biscoito sem recheio (82,2%), seguido por pipoca
(65,2%), biscoito recheado (52,5%), doce (51,1%), refrigerante (50,4%), suco industrializado
(47,5%), macarrão instantâneo (47,5%) e tempero pronto (45,4%). Conclusão: A alimentação
das crianças não ocorre de modo adequado, destacando-se o baixo consumo de frutas,
verduras e o alto consumo de alimentos ultraprocessados em idade precoce. Verifica-se a
importância de ampliar e aprofundar estratégias de Educação Alimentar e Nutricional para
promover a Segurança Alimentar e Nutricional desde o início da vida.
Recife, Pernambuco.
luanasalespa@hotmail.com
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Associação entre fatores socioeconômicos e obesidade em mulheres no
município de Santiago – RS
Ana Paula do Nascimento Menges
Introdução: Investigar a associação entre a obesidade e a realidade sócio-econômica de
mulheres adultas beneficiárias do Programa Bolsa Família do município de Santiago-RS, com
idade entre 20 e 60 anos, no período do 2º Semestre de 2009. Metodologia: O público alvo da
pesquisa são 421 mulheres adultas obesas entre os 20 a 60 anos de idade acompanhadas no
segundo semestre de 2009, beneficiárias do Programa Bolsa Família do município de
Santiago-RS. A avaliação antropométrica foi por determinação do Índice de Massa Corporal
(IMC) que é calculado a partir do peso e da estatura aferidos (peso em kg dividido pelo
quadrado em m). A obesidade foi classificada pelo IMC ≥ 30 kg/m2. Nesta pesquisa foram
considerados dados relacionados à faixas etárias (20-29, 30-39, 40-49, 50-59), renda per
capita em reais (≤ 50, 51 a 100, 101 a 150, 151 a 200 e > 200), estado civil (solteira,
casada/em união, separada/divorciada, viúva) e a escolaridade expressa em duas categorias:
baixa para pessoas analfabetas e com nível elementar e fundamental de instrução ≤ 8 anos e
alta para pessoas com nível médio e superior de instrução ≥ 9 anos. Resultados e Discussões:
A distribuição etária da amostra demonstra que a prevalência da obesidade concentrou-se
entre 30 a 49 anos, apresentou 43,66% (30 - 39 anos) e 35,12% (40 – 49 anos). Com relação à
variável estado civil percentagem significativa das mulheres obesas (n = 410) em torno de
60,49% vivem casadas/em união . Os dados referentes ao baixo nível de escolaridade e menor
renda per capita (≤ 50 e 51 a 100), confirma a presença da obesidade nas mulheres com
condições socioeconômicas mais desfavoráveis. Conclusão: Observou-se que existe uma forte
relação entre a faixa etária, estado civil casadas/em união, a menor renda per capita menor e
em maior potencial a baixa escolaridade com a obesidade em mulheres adultas no município
de Santiago-RS. Referências Bibliográficas: ANJOS, L.A. Obesidade e saúde pública. Cad.
Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(6):1495-1500, jun., 2007. BRASIL, Ministério da Saúde.
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Obesidade. Brasília – DF,
2006. BUSS, P.M.; PELLEGINI, A.A. A saúde e seus determinantes sociais. Physis: Rev.
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):77-93, 2007. FERREIRA, V.A; MAGALHÃES, R.
Obesidade e pobreza: o aparente paradoxo. Um estudo com mulheres da Favela da Rocinha,
Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(6):1792-1800, nov-dez, 2005.
FETT, C.A, et al. Estilo de vida e fatores de risco associados ao aumento da gordura corporal
de mulheres. Ciência & Saúde, 15(1):131-140, 2010. LIMA, L.P.; SAMPAIO, H.A.C.
Caracterização socioeconômica, antropométrica e alimentar de obesos graves. Ciência &
Saúde Coletiva, 12(4):1011-1020, 2007. OLINTO, M.T.A. et al. Epidemiologia da obesidade
abdominal em mulheres adultas residentes no sul do Brasil. Arquivos Latinoamericanos de
Nutricion, Vol. 57, Nº4, 2007. Ana Paula do Nascimento Menges– Nutricionista
Santiago, Rio Grande do Sul.
anapaulamenges@bol.com.br

2016

118
Doação de leite no Banco de Leite Humano do Hospital Regional Materno
Infantil de Imperatriz
Luana Maria Araújo Costa
Jaisane Santos Melo Lobato
Bruna Cunha Vieira
Luiza Maria Arruda Milhomem
Lívia Fernanda Siqueira Santos
Silvia Myrelly Tavares da Silva
Introdução: A doação de leite e o trabalho executado pelos Bancos de Leite Humano (BLH)
configuram-se como essenciais para crianças recém-nascidas prematuras, de baixo peso ou
hospitalizadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal, pois contribuem para
melhoria na qualidade de vida e redução da mortalidade neonatal. Objetivos: O estudo
objetivou identificar a situação de doação de leite humano, dificuldades, fatores limitantes e
estratégias no BLH do Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz (HRMI). Metodologia: O
método adotado foi de corte transversal, com dados coletados referentes às doadoras, aos
receptores, ao volume de leite coletado, tratado e distribuído nos meses de janeiro a maio dos
últimos três anos (2014, 2015 e 2016), assim como as dificuldades existentes no setor e as
estratégias utilizadas pela equipe. A pesquisa consistiu em perguntas previamente elaboradas
para o responsável do BLH. Resultados: O volume de leite coletado mensalmente varia de 28,4
a 57,5, com média de 40,06 litros. Nos últimos três anos o volume foi maior em abril de 2014. O
leite distribuído apresenta volume médio de 39,6 litros/mês. A quantidade de doadoras mensal
variou de 23 a 43, sendo o mês de abril de 2014 o maior número. A média de idade das
doadoras variou de 13 a 45 anos com média de 24,7 anos. Dentre as doadoras, a externas são
as que mais contribuem com o volume de leite doado, motivadas pela necessidade de esvaziar
a mama. Conclusão: O número de receptores/mês é superior ao de doadoras, portanto a oferta
de leite humano no BLH não atende a demanda, portanto não é possível atender o alojamento
conjunto e as solicitações de outras UTI neonatais da cidade. Destacam-se as dificuldades dos
recursos materiais e da estrutura física. As estratégias da equipe concentram-se na busca de
doadoras através de campanhas educativas nos meios de comunicação e em visitas diárias
nas enfermarias afim de sensibilizar as puérperas internadas e gestantes do pré-natal a
doarem. Diante dessa situação percebe-se a necessidade de intervenções no funcionamento
do BLH, uma vez que é notória sua relevância. Palavras-chave: Banco de Leite Humano.
Doação de leite. Leite Humano.
Imperatriz, Maranhão.
jaisanelobato@hotmail.com
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Prevalência de Aleitamento Materno em Crianças de até 12 meses de idade
no Município de Três Coroas, Rio Grande do Sul, Brasil
Isabel Lemos Clasen
Ana Carolina Terrazzan
Introdução: A lactação é uma das maneiras mais eficientes de atender aos aspectos
nutricionais, imunológicos, psicológicos e ao desenvolvimento de uma criança no seu primeiro
ano de vida (WHO, 2001). Em países industrializados e em desenvolvimento apesar do
reconhecimento geral das vantagens do leite materno sobre o artificial, as taxas de
amamentação ainda são baixas (LAUER e cols, 2004). O presente trabalho teve como objetivo
determinar a prevalência de aleitamento materno e identificar fatores que levam ao desmame
precoce e a prevalência do uso de leite de vaca no primeiro ano de vida no município de Três
Coroas-RS, Brasil. Metodologia: Estudo Transversal, cuja coleta de dados foi realizada durante
a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomelite, no dia 15 de agosto
de 2015, por meio de entrevista realizada por profissionais previamente capacitados para
aplicar questionário estruturado, aos acompanhantes de crianças menores de um ano de
idade, que compareceram aos postos de vacinação e aceitaram participar da pesquisa,
assinando o TCLE. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob número1.204.295. Análise
estatística constou de media±DP, frequência, mediana (p25-75) e Correlação de Pearson.
Considerado significativo p< 0,005. Resultados: Foram entrevistadas 69 mães. A média de
idade materna foi 27±6,6 anos e a média de idade das crianças foi 7±3 meses. Mediana de
aleitamento materno exclusivo 120 (45-150) dias. Prevalência de aleitamento materno no
momento da pesquisa foi de 60,9% (n=42). Dentre as crianças amamentadas, 16 (38%) eram
menores de 6 meses, e destes, apenas 6 (14,2%) mantinham aleitamento exclusivo. Houve
correlação inversa entre amamentação e uso de chupeta (r=-0,244, p=0,004) e uso de
mamadeira (r=-0,492, p=<0,001). Quando questionadas sobre os motivos para o desmame:
4,3% (n=3) das mães referiram nunca ter amamentado; 17,4% (n=12) referiram pouco leite/leite
fraco; 15,9% (n=11) interromperam a amamentação por retorno ao trabalho e 4,3% (n=3) não
amamentaram por motivo de hospitalização do bebê. Sobre a introdução do leite de vaca
30,4% (n=21) das mães referiram oferecer em mamadeiras e 4,3% (n=3) tinham costume de
oferecer leite com achocolatado no momento da pesquisa. Conclusão: Embora a população
desse estudo não seja uma amostra representativa do município, nossos resultados vão de
encontro com dados apresentados na literatura, acerca da baixa prevalência de aleitamento
materno exclusivo, desmame precoce, introdução precoce do leite de vaca na alimentação
infantil e relação entre desmame e uso de chupeta e mamadeira. Ainda, os resultados
encontrados possibilitam um diagnóstico rápido das práticas de aleitamento e alimentação
infantil, nos bairros atendidos pela Unidade Básica de Saúde e são ferramentas para
construção de estratégias de intervenção com intuito de apoiar, promover e proteger a
amamentação e a alimentação adequada na primeira infância em Três Coroas-RS.
Três Coroas, Rio Grande do Sul.
isaclasennutri@gmail.com
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Processo de implantação do uso dos Marcadores de Consumo Alimentar
para menores de dois anos na Atenção Básica de Porto Alegre: dados
preliminares
Annelise Barreto Krause
Carmen Lucia Salvador Stein
Introdução: Os Marcadores de consumo alimentar são ferramentas do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional para possibilitar o diagnóstico do padrão alimentar individual
ou coletivo da população. A implantação do sistema de informação eSUS-AB na rede de
atenção básica em saúde do município de Porto Alegre possibilitou o preenchimento do
formulário de Marcadores de consumo alimentar, e os gestores municipais definiram a
obrigatoriedade de seu preenchimento nos atendimentos à toda a população de zero a dois
anos, a fim de verificar os hábitos alimentares em relação à prática de aleitamento materno e
alimentação complementar saudável. Objetivo: Descrever a implantação do preenchimento dos
Marcadores de Consumo Alimentar na rede de atenção básica através do eSUS-AB.
Apresentar os dados preliminares do preenchimento do formulário pelas equipes de saúde
Método: A partir da inclusão do formulário dos marcadores de consumo no eSUS-AB, foi
determinado a obrigatoriedade de preenchimento do mesmo por todas as unidades de saúde
do município durante os atendimentos de crianças até dois anos, a partir de 01 de julho de
2016. Após a emissão de Nota Técnica referente ao assunto, foram realizadas reuniões nas
gerências distritais, a fim de sensibilizar as coordenações dos serviços sobre a relevância dos
dados e dar orientação sobre condutas a partir das respostas dos usuários. Considerando que
até momento não existem relatórios deste formulário, os dados foram coletados manualmente
e digitados em planilhas do programa excel ® para análise. Resultados: O preenchimento dos
formulários foi iniciado pelas equipes. No entanto, devido ao grande volume de registros, até o
envio deste trabalho, obteve-se as informações apenas das segundas-feiras do mês de julho,
totalizando 253 registros dos 1434 realizados ao longo do mês de implantação. Os resultados
desta amostra indicam 58% de aleitamento materno exclusivo em menores de seis meses,
15% em aleitamento materno predominante, e 27% em aleitamento materno misto. Apenas 6%
dos bebês não estavam em aleitamento materno. Em relação às crianças entre 6 e 23 meses,
56% seguiam alimentando-se de leite materno; a maioria consumiu frutas e comidas de panela
no dia anterior e 23,6% consumiu bebida adoçada. Conclusão: Ainda que os dados sejam
preliminares, os resultados indicam um número importante de preenchimentos ao longo do mês
de implantação do uso do formulário, uma taxa de aleitamento materno exclusivo acima da
média encontrada em pesquisas anteriores, para as crianças menores de seis meses. No
entanto, a prevalência de aleitamento materno em maiores de seis meses ainda é baixa, e o
consumo de alimentos ultraprocessados precisa ser desestimulada desde esta idade. A partir
destas informações, será possível desenvolver um trabalho focado na melhoria de hábitos
alimentares saudáveis e medir o impacto das ações em saúde.
Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
annelise@sms.prefpoa.com.br
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Promoção da alimentação adequada e saudável através do programa de
educação pelo trabalho para a saúde (pet saúde) - um relato de experiência
Dafne Pavão Schattschneider
Raquel Canuto
Karen Sukadolnik
O PET Saúde é destinado a fomentar grupos de aprendizagem tutorial em áreas
estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), esse programa foi dividido em grupos, no
qual o do presente trabalho foi realizado através do vínculo com a UFRGS pelo PET Saúde
intitulado “Promoção da Saúde, Prevenção e Cuidado de Doenças Crônico Degenerativas:
Atividades Físicas/Práticas Corporais & Alimentação Saudável/Cultura Alimentar Manejo do
Diabete e Hipertensão na Atenção Primária”. Seu objetivo principal é trabalhar práticas
alimentares e corporais de forma saudável e adequada, bem como a criação de uma linha de
cuidado em doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus (DM) e hipertensão
arterial sistêmica (HAS), que inicie na promoção de saúde. O presente projeto foi realizado no
território da USF Estrada dos Alpes, em Porto Alegre e teve como objetivo a realização de um
bem durável para a comunidade da USF Estrada dos Alpes e equipe de saúde durante e
posteriormente ao término do PET Saúde que promova a alimentação adequada e saudável. O
solo, o ar e os alimentos no território das comunidades, causam impactos na saúde, na
segurança alimentar, nas atividades econômicas de subsistência. Sendo assim foi realizada a
apreensão e a compreensão do território com enfoque nas práticas alimentares, aspectos
biológicos e socioculturais da comunidade através de visitas domiciliares e acompanhamento
de consultas, bem como conversas sobre alimentação, atividade física, DM e HAS com os
usuários durante a sala de espera. Também foi feita uma análise do cadastro dos usuários na
USF e pesquisa na literatura científica. De acordo com a compilação de dados e compreensão
da realidade do território percebeu-se a dificuldade dos usuários em consumir alimentos
integrais, no acesso geográfico a pontos de venda de alimentos, na compreensão de uma
alimentação adequada e saudável que promova saúde e qualidade de vida. Além disso, era
presente um grande número de usuários de álcool e tabaco, usuários com obesidade, DM e
HAS, bem como no cuidado longitudinal da equipe de saúde com os mesmos. Foi construído
um Guia sobre saúde e qualidade de vida a fim de melhorar o cuidado longitudinal com os
usuários. Nele foi abordado o Guia Alimentar para a população brasileira, 2ª edição, com
enfoque na realidade local para orientações a cerca de uma alimentação saudável e adequada,
também foi abordado orientações gerais sobre atividade física, tabagismo, álcool e obesidade,
com base na literatura científica. Ao final do guia foi trabalhado DM e HAS, abordando
questões de alimentação e saúde a cerca do tema. O guia foi aprovado pela equipe de saúde e
impresso para ser disponibilizado aos usuários interessados no mesmo. Todavia, sua utilização
possivelmente será maior pela equipe, durante as consultas e visitas domiciliares,
principalmente para uso das agentes comunitárias de saúde, como um suporte no atendimento
aos usuários.
Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
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