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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 Esta obra tem objetivo apresentar a 
reescritura da PNAN (Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição) em forma de paráfrase. 
Isso objetivando-se adotar a técnica de transcrever 
um texto com suas próprias palavras enquanto 
metodologia ativa de aprendizagem. 
 O projeto envolveu os(as) alunos(as) do 
sexto e do sétimo semestres matutinos do curso de 
Enfermagem da Unip (Universidade Paulista), 
campus Brasília/DF, que cursaram com o professor 
Jonas Rodrigo Gonçalves a disciplina PNAS II – 
Políticas de Nutrição e Assistência em Saúde II. 
 Cada grupo de alunos fez a paráfrase de 
parte da PNAN e submeteu a programas de anti-
plágio para que fosse verificada a autoria. Todos os 
capítulos que aqui se encontram conquistaram pelo 
menos 75% de texto autoral. 
 A obra não tem fins comerciais, nem 
lucrativos, constituindo apenas uma metodologia 
ativa de aprendizagem, por envolver os(as) 
alunos(as) no universo da leitura, da escrita e da 
produção acadêmica. 

 
Boa leitura! 
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1.CONSTRUÇÃO COLETIVA DE LIVRO ENTRE 
PROFESSOR E ALUNOS COMO METODOLOGIA 
ATIVA DE APRENDIZAGEM 
 

Jonas Rodrigo Gonçalves1 
 

 Cada vez mais a educação em geral tem 
sido um desafio, e no ensino superior isso não é 
diferente. Muitas vezes os profissionais que 
lecionam em faculdades não se sentem preparados 
para o novo perfil discente da atualidade. 
 Muito tem se falado acerca das metodologias 
ativas de aprendizagem, que tem como foco o 
aprender em lugar do que antes vigorava como o 
grande objetivo da educação: o bem ensinar. Sabe-
se que muitos alunos(as) podem pouco ou nada 
aprender, mesmo diante de aulas brilhantes, com 
professores(as) que ensinam com excelência. 
 Justamente porque há uma diferença entre o 
ensinar e o aprender. O aprender demanda vontade 
por parte do(a) estudante de querer desvendar, 
desvelar, ir a fundo. O ensinar, por melhor que 
possa ser, pode não atingir seu público-alvo.  

O(a) discente pode estar passando por 
problemas pessoais, pode ainda ter preocupações 

																																																													
1 Mestre em Ciência Política (Políticas Públicas); especialista 
em Letras (Linguística: Revisão de Texto); licenciado em 
Letras (Português e Inglês) e em Filosofia; habilitado em 
História, Sociologia, Psicologia e Ensino Religioso. Autor de 
39 livros técnicos e didáticos. Coordenador de políticas 
editoriais das faculdades CNA (DF) e Facesa (GO). 
Atualmente leciona nas faculdades Processus, CNA, Unip e 
Facesa. É editor-chefe da editora JRG (www.editorajrg.com).   
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que se lhe aparentam mais relevantes que o 
conteúdo daquela determinada aula, pode também 
não acreditar ter necessidade de domínio do que 
o(a) docente está ensinando. 

A posição enfileirada das carteiras na sala de 
aula convencional, a explicação com uso do quadro 
ou mesmo de projeção de slides, ou mesmo a 
escolha de livros-textos ou artigos excelentes sobre 
o tema da disciplina podem simplesmente não 
conseguir atingir o objetivo central do processo 
educacional: a aprendizagem. 

Nessa perspectiva, neste semestre fui 
incumbido de ministrar a disciplina “PNAS II – 
Políticas de Nutrição e Alimentação em Saúde II”, 
nas turmas de sexto e sétimo semestres da Unip 
(Universidade Paulista), campus Brasília/DF. 

O programa da disciplina prevê como foco 
principal do ementário o estudo da PNAN – Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição. A partir do 
plano de ensino da disciplina, foi proposta aos 
alunos e às alunas a produção de um livro que 
parafraseasse a PNAM como metodologia ativa de 
aprendizagem. 

Por estarem na fase final do curso, terem 
interesse em possuir publicações indexadas (ISBN 
ou ISSN) para disputarem vagas de residência e 
também ganharem pontos em provas de títulos em 
concursos públicos, além de quererem ter a honra 
de apresentar aos familiares e aos amigos uma 
publicação autoral, a adesão foi plena.  

Alguns desses alunos já tinham vivido 
experiência parecida comigo em uma outra 
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disciplina na mesma universidade, e isso gerou 
uma motivação maior, inclusive, aos que estavam 
diante dessa possibilidade pela primeira vez. 

Aproveitei todo esse interesse e 
envolvimento dos(as) discentes e dividi as páginas 
da PNAN (livro disponível em pdf na rede mundial) 
em grupos envolvendo as duas turmas: sexto e 
sétimo semestres. Cada grupo tinha por objetivo 
reescrever as páginas que lhes foram designadas 
com suas próprias palavras, ou seja, fazer 
paráfrase. 

Sabe-se que, no ensino tradicional, 
provavelmente, nem a leitura sequer se conseguiria 
por parte dos alunos que, muitas vezes, pautam-se 
apenas no pouco que conseguem absorver das 
enfadonhas aulas expositivas. Ou seja, só de 
tentarem parafrasear, isso já geraria, pelo menos, a 
leitura do texto principal da unidade curricular. 

Foram oportunizados dois momentos letivos 
de aprendizado de técnicas de paráfrase, a partir 
de atividades práticas, nas quais os(as) alunos(as) 
aprenderam em sala a fazer tais reescrituras, 
interagindo em grupo e sob a supervisão do 
professor. 

Convém ressaltar que também foram 
oportunizadas outras aulas de discussão dos 
demais tópicos do plano de ensino, além da PNAN, 
bem como sobre os ciclos das políticas públicas 
como um todo, inclusive as de saúde e/ou de 
alimentação e nutrição. 

Após as paráfrases, os grupos enviaram ao 
professor por e-mail que submeteu todos os 
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trabalhos a programas de farejador de plágio. 
Conforme acordado com as turmas, o percentual de 
texto autoral seria o ponto de partida da nota do 
trabalho, isso entre 75% e 100% de texto autoral. 
Para textos com mais de 25% de plágio ou de 
suspeitas de internet, a nota acordada foi zero. 

A dedicação de todos foi louvável, de forma 
que a menor porcentagem de texto autoral foi de 
82%, sem mencionar a maioria dos trabalhos que 
conquistaram 100% de texto autoral. Isso me faz 
acreditar nesta geração. Eles(as) querem ser 
provocados(as), instigados(as)! Quando recebem o 
subsídio necessário, esforçam-se e surpreendem 
positivamente. 

O trabalho valeu dez pontos, divididos nos 
dois bimestres, ou seja, houve as provas 
tradicionais sobre os demais conteúdos no 
calendário previsto valendo cinco pontos em cada 
bimestre. O resultado foi muito satisfatório! Não só 
pelas excelentes notas alcançadas tanto no 
trabalho como nas provas, mas também pela 
conquista desta publicação. 

Não houve uma preocupação maior com o 
fato de se parafrasear a PNAN, uma vez que este 
livro não tem fins comerciais, nem lucrativos. O 
arquivo digital dele em pdf será disponibilizado 
gratuitamente para download no sítio da editora, 
constituindo meramente um trabalho de reescrita 
desta lei tão importante para um(a) estudante de 
um curso superior em saúde, como é o caso da 
Enfermagem. 
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2.PRINCÍPIOS DA POLÍTICA NACIONAL DE 
NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
 

Aline Cristina Gonçalves Ramim Britto 
Caryne Cristina Santos Ferreira 

Diego Wallace Mendes Silva 
Fernanda de Oliveira Santos Rezende 

Flavio Fonseca 
Jasciara Damasceno 
Larissa Reis Heredia 

Lorena Bianca da Silva Oliveira Andrade 
 

A PNAN baseia-se no princípio de ensinar e 
organizar o sistema unificado de saúde 
(universalidade, integridade, equidade, 
descentralização, regionalização, hierarquização, 
participação comunitária) que tem o direito de 
saúde e nutrição. 

No Brasil, a evolução das características 
regionais, povos indígenas, intercâmbios culturais 
entre Portugal e África está sendo integrada através 
do movimento de migração, a prática do 
conhecimento alimentar, integrando vários 
patrimônios sociais e culturais do Brasil. 

É necessário identificar, elogiar, proteger, 
conservar e disseminar inúmeros hábitos 
alimentares e práticas alimentares relacionadas 
entre si, com base no desenvolvimento de 
comportamentos baseados na identidade do 
cidadão brasileiro e no respeito à cultura alimentar. 

É imprescindível que o indivíduo desenvolva 
a habilidade de enfrentar situações a partir do 
conhecimento de problemas que o atingem, 
enfrentando-os com reflexão crítica. As escolhas 
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nas práticas alimentares, produção, interpretação e 
análise do mundo e sobre si mesmo, governando e 
conduzindo a própria vida. Ter mais autonomia 
significa conhecer as pressões do mercado 
comercial de alimentos, práticas dietéticas em 
nome da saúde, poder experimentar, tomar 
decisões, modificar, ampliar os produtos de 
investimento relacionados a alimentação, e ser 
capaz de incluir pessoas nesse processo. 

Condutas promotoras da saúde como 
recursos e estratégias de comunicação devem 
apoiar os profissionais de saúde por deterem 
também uma função socializadora do saber e 
informação sobre alimentação e nutrição como 
esteio aos indivíduos e a coletividade afim de se 
fazer um exame frequente entre a nocividade e a 
satisfação evitando que os profissionais se 
encontrem no limite da omissão e do controle 
intensificado dos outros. 

Respondendo aos problemas na nutrição e 
alimentação que vivenciam a população brasileira, 
busca-se pela integralidade na atenção nutricional 
pressupondo a junção dos setores sociais, 
possibilitando uma superação da desintegração 
institucional, estruturas sociais e do conhecimento. 
Para construir um perfil de alimentação saudável é 
necessário conhecer a epidemiologia da população, 
os  fatores que o cercam, a identidade 
socioeconômica e costumes alimentares para que 
seja efetiva a elaboração de formas de alimentação 
saudável e acessível para cada tipo de indivíduo.  
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O acesso às necessidades básicas não pode 
ser comprometido diante da Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN), onde foi estabelecido o direito de 
todos à alimentação saudável, em quantidades 
adequadas, onde tais práticas não desrespeitem a 
diversidade cultural, mas que promovam a 
sustentabilidade, tanto ambiental como social, 
culturalmente e economicamente. 

No centro das políticas e sistemas 
alimentares, é chamado Soberania Alimentar o 
direito dos povos de determinar seu próprio hábito 
alimentar e de cultivar alimentos saudáveis e 
culturalmente cabíveis e acessíveis, de forma 
ecológica e sustentável, sendo priorizados, antes 
dos processos comerciais, aqueles que plantam, 
distribuem e consomem estes alimentos. 
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3.SISTEMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO 
NUTRICIONAL 
 

Raquel Cristina Souza do Nascimento 
Jaqueline Dias da Silva 

Luzia Luana Mesquita Pessôa 
Naiane Pereira Marques 

Naiane Felicia da Silva 
Cassia Aparecida Borges de Faria 

Karolina Tessia Mota Rodrigues 
 

A precária realidade do quadro alimentar e 
nutricional do Brasil evidencia que uma nova 
formatação dos serviços de saúde se faz 
necessária com o objetivo de suprir as carências 
oriundas dos agravos referentes à alimentação 
insuficiente, que vai desde a prevenção e a 
promoção da saúde até o seu diagnóstico e 
tratamento. Envolvem-se, também, as atuações no 
âmbito de vigilância para facilitar a identificação de 
seus condicionantes e determinantes, bem como 
das populações e regiões mais carentes. 

Neste sentido, a atenção nutricional inclui 
não só assistências relativas à nutrição e 
alimentação direcionadas à proteção e promoção 
da saúde, mas também atua no diagnóstico, 
prevenção e tratamento de agravos, promovendo 
vínculos com outras ações de cuidado à saúde do 
SUS, para comunidades, famílias e indivíduos 
facilitando assim na elaboração de uma rede 
integradora, humanizada e resolutiva. 

A atenção nutricional tem como foco 
principal os indivíduos, a família e a comunidade. 
Entre os elementos da diversidade individual se 
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encontra a fase da vida em que este se inclui, além 
disso, a família e a comunidade são elementos de 
influência nesse contexto alimentar. A atenção 
nutricional deve ser objeto de interesse em todo 
decorrer da vida, no entanto deve priorizar os 
momentos mais frágeis aos danos referentes à 
alimentação e nutrição. 

As comunidades e o meio intrafamiliar 
devem ser compreendidos como “sujeitos coletivos” 
que possuem dinâmicas, formas de organização, 
características e demandas diversas, bem como 
revelam distintas manifestações a elementos que 
possam lhes prejudicar. Além disso, as 
peculiaridades dos diversos grupos populacionais, 
povos e comunidades tradicionais, como 
quilombolas, indígenas, população negra e entre 
outros, bem como diversidades de gênero devem 
ser consideradas. 

A atenção nutricional é o cuidado completo 
e integral da Rede de Atenção à Saúde (RAS), 
dispondo a Atenção básica à coordenação do 
cuidado e a ordenação de toda rede. A Atenção 
Básica com a sua qualidade e eficácia de 
conhecimento da primordialidade de saúde 
populacional, é responsável pela contribuição para 
ordenar a Atenção Nutricional voltada para carência 
dos utilizadores. 

Nesse contexto, o método de organização e 
administração dos cuidados associados a nutrição 
e alimentação na Rede de atenção à saúde (RAS) 
será praticado por meio do diagnóstico de 
alimentação e nutrição dos indivíduos, aditada aos 
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serviços e ao pessoal de Atenção Básica. A 
vigilância alimentar e nutricional proporcionará a 
frequente análise e estruturação do cuidado 
nutricional no SUS, mencionando prioridades ao 
perfil nutricional e alimentar dos indivíduos 
acompanhados. 

Relacionado ao consumo alimentar e ao 
estado nutricional, para que seja realizada a 
identificação dos indivíduos ou grupos que 
apresentem riscos para saúde e agravos, são 
utilizados alguns sistemas de informação e dados 
em Saúde e prioritariamente o SISVAN (Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional) que  é utilizado 
para fazer o diagnóstico do estado nutricional doas 
pacientes assistidos pelo SUS. 

 É importante que esteja incluso no processo 
de territorialização das equipes de Atenção Básica 
algumas informações que possam fazer a relação 
entre hábitos alimentares da população local e o 
estado nutricional dessa, bem como se deve ter 
informações acerca da comercialização, 
distribuição e acesso aos alimentos.  
Características do território onde vivem, tradições 
alimentares regionais e identificação dos locais de 
produção também são importantes para que seja 
possível identificar determinantes e condicionantes 
da situação nutricional e alimentar da população. 

Deve ser priorizado pela atenção nutricional 
ações realizadas pela atenção básica que estejam 
em conformidade com a necessidade do usuário, 
além de incluir outros pontos de atenção como 
hospitais, serviços terapêuticos, atenção domiciliar, 
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diagnóstico, entre os diversos serviços oferecidos 
pelo SUS. Também deve ser incluídas  ações que 
auxiliam com o cuidado absoluto da saúde através 
da intersetorialidade assim como as que são 
realizadas por diferentes equipes sociais que 
pertencem ao governo e as não governamentais.                          

Na organização da atenção nutricional 
outras lógicas terapêuticas devem ser examinadas 
a fim de agregar aos cuidados correspondentes à 
alimentação e nutrição no SUS outras práticas 
integrativas e complementares. Partindo desse 
pressuposto, os processos e práticas de 
acolhimento precisam conceituar a alimentação e 
nutrição como promotor de saúde e levar em 
consideração as características e complexidade do 
hábito alimentar. O que acarreta difundir essas 
concepções entre os profissionais de saúde, 
colaborando para a qualificação do acolhimento  
técnico realizado e para a eficiência resolutiva em 
uma concepção humanizada.  

A atenção nutricional, no campo da 
Atenção Básica, deverá observar os critérios de 
risco e vulnerabilidade, considerando maior 
frequência e relevância desses, para dar respostas 
às demandas e necessidades de saúde do seu 
território. 

No contexto epidemiológico nacional são 
prioritárias as ações de prevenção e de tratamento 
da obesidade, doenças crônicas não 
transmissíveis, da desnutrição e de carências 
nutricionais correlacionadas à nutrição e 
alimentação. Outras diretrizes da atenção 
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nutricional no SUS também inclui a assistência aos 
indivíduos portadores de necessidades alimentares 
especiais, a pessoas com transtornos alimentares e 
também aquelas com erros inatos do metabolismo, 
entre outros casos. 

Os profissionais do âmbito de nutrição e 
alimentação deverão orientar os demais 
profissionais da equipe para a elaboração e 
prosseguimento de ações integrais nesse campo, 
onde o círculo de competências deverá ser 
respeitado. As equipes multiprofissionais devem ser 
fundamentadas por equipes de referência para o 
cumprimento das práticas de atenção nutricional na 
área da Atenção Básica, a partir de um processo de 
elaboração compartilhada e clínica ampliada. 

Os hospitais-maternidades contribuem na 
efetivação de programas que abordem a 
suplementação de micronutrientes, em especial, a 
suplementação com vitamina A nas puérperas em 
período pós-parto. Em resolução das normas 
técnicas dos programas de suplementação, As 
práticas de prevenção das carências nutricionais 
específicas será atribuição dos serviços de Atenção 
Básica, através da suplementação de 
micronutrientes (vitamina A, ferro, etc.) 

No ambiente hospitalar, foi necessário 
permitir a articulação entre o acompanhamento 
nutricional e o acompanhamento clínico, tendo 
como objetivo a importância da situação nutricional 
para o desenvolvimento clínico dos pacientes; tal 
como a relação destes com os serviços da 
preparação das refeições e os serviços de terapia 
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nutricional, percebendo que a distribuição de 
alimento adequado e saudável é parte fundamental 
nos processos de restauração da saúde e 
precaução de novos danos nos indivíduos 
hospitalizados. 

Nesse contexto de garantia da oferta de 
alimento saudável e adequado, destaca-se a 
grande relevância de que a Rede de Atenção à 
Saúde representa em uma rede de auxílio ao 
aleitamento materno e do alimento completo e 
saudável. Por tanto, deve-se favorecer e orientar a 
prática de amamentação (restrito até o 6º mês e 
como complemento até os 2 anos) e a doação de 
leite materno em diversas áreas da saúde, de forma 
organizada aos Bancos de Leite Humano, para 
amplificar a doação de leite materno nos casos de 
agravos maternos e infantis que impossibilitam a 
prática de amamentação. 

A agregação regulada e evolutiva da 
atenção nutricional resultara em expectativas 
positivas na saúde da nação brasileira. 
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4.A REFEIÇÃO ADEQUADA 
 

Eliane Rodrigues de Paiva 
Gustavo Thomas Lima Ferreira 

Kaliandra Alves Maciel dos Santos 
Luana Stephany de Souza Lima 

Luciene Gonçalves Bruno 
Natália Vaz do Nascimento 

Rafael Bispo dos Santos 
Walysson Henrique Veloso Mauricio 

 
A refeição adequada e saudável é 

referenciada pelo saber  nutrir e pela importância 
de grupo, família e geração deve estar em acordo 
com a conveniência  de cada estágio  de orientação 
da vivência e com carência de alguns nutrientes 
essenciais  ; proporcional em quantidade e 
qualidade; sustentado em hábitos convenientes e 
suportáveis  com quantidade insignificante  de 
contaminantes físicos, químicos e biológicos e 
alcançável  da visão estrutural e financistas . Uma 
alimentação saudável não diz respeito apenas ao 
quesito biológico e sociocultural, mas também 
preserva o uso sustentável do meio em que 
vivemos. 

Uma perspectiva com grande significado da 
Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) é a 
Promoção à Saúde. Com finalidade de focar nas 
vertentes que determinam o processo saúde-
doença no Brasil, o SUS usa como subterfúgio a 
educação de saúde, levando em consideração a 
possibilidade de haver melhores resultados. Com 
intuito de beneficiar os indivíduos e as coletividades 
onde vivem e trabalham, tendo participação popular 
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e sendo de forma intersetorial, as ações de 
promoção da saúde estabelecem amplitude maior 
de interposições sobre os condicionantes.  

Considerando que o significado de se 
alimentar vai além de suprimir necessidades 
básicas, ele também abrange o âmbito cultural, 
além do comportamental e de relacionamentos. 
Sendo assim, a PAAS abrange práticas alimentares 
respectivas a características intrínsecas de cada 
indivíduo.  

A inserção das diretrizes da PNAN é 
fundamentada com base em incentivar, apoiar, 
proteger e promover a saúde, e combina suas 
iniciativas com foco em: 

i) políticas públicas saudáveis;  
ii) implementação de ambientes que 

favorecem a saúde e que o indivíduo e a 
comunidade possam ter um comportamento 
saudável; 

iii) reforçar a ação da comunidade; 
iv) promover processos permanentes e 

participativos que estimulem o desenvolvimento 
pessoal, e  

v) reorientar os serviços em um ângulo 
que busque promover a saúde. 
 Assim, pode-se entender que um dos 
objetivos da PAAS se traduz na possibilidade de 
melhorias no padrão de vida dos cidadãos. Essas 
ações irão contribuir de maneira favorável para que 
sejam reduzidos os níveis de sobrepeso e 
obesidade (em que o Índice de Massa Corporal já 
está entre 30 a 34,9), e assim diminuir não apenas 
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as doenças crônicas associadas a isso, como a 
obesidade, a Diabetes Mellitus tipo 2 ou até mesmo 
a Hipertensão, mas também outras patologias 
associadas aos hábitos alimentícios das pessoas. 
Esses objetivos citados anteriormente podem ser 
alcançados por meio de ações intersetoriais que 
possam atender às carências no quesito saúde; 
ações essas que englobem o indivíduo em si e toda 
a sociedade, assim como o seu ambiente em geral. 

A PAAS possui um leque de estratégias que 
foram implementadas em sua política, dentre elas 
se destacam a educação alimentar e nutricional – 
que visa dar às pessoas um conhecimento 
apropriado acerca do que comem –, a devida 
rotulação dos nutrientes que compõem os 
alimentos e algum tipo de estímulo objetivando a 
criação de espaços que promovam boas práticas 
alimentares e difundam informações corretas em 
diversos tipos de ambientes, sejam eles 
relacionados à educação ou ao ambiente de 
trabalho.   

Deve-se encorajar também a prática de se 
oferecer alimentos saudáveis nos varejos e nos 
pequenos mercados da região, para que as demais 
classes também possam ter acesso à alimentação 
que seja tanto adequada como de qualidade. 

Por esse ângulo, entende-se o engajamento 
do setor saúde em expandir as ações intersetoriais 
em âmbitos governamentais distintos e unido à 
comunidade. Projetar as condutas de PAAS 
acarreta na necessidade de desenvolver métodos 
que ajudem os indivíduos a exercer hábitos 
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saudáveis, detectar e julgar de forma crítica. Além 
disso se atenta a combater questões relacionadas a 
hábitos não saudáveis. 

Um importante aspecto para se desenvolver 
habilidades relacionadas à alimentação, é o contato 
entre o profissional de saúde e os indivíduos, pois 
promove autonomia e autocuidado. Para tanto, são 
considerados o ambiente que determinada 
comunidade vive e as diferentes condições sociais 
e seus problemas enfrentados. É indispensável a 
criação de um registro que permita o progresso de 
habilidades da sociedade como um todo de 
maneira intra e intersetorial. 

Creches, assistência social, ambiente de 
trabalho, centros de atividade em grupos, espaços 
comunitários, escolas, centro de práticas corporais; 
todos esses e muitos outros são ambientes em que 
a equipe de saúde está apta a atuar para a 
implantação da PAAS, pois sua responsabilidade 
vai além das unidades básicas de saúde, de forma 
muito mais abrangente. 

A PAAS, quando aliada às práticas de 
saúde, consegue construir e contribuir com ações 
de saúde, e como consequência estimular 
alternativas que contribuam de forma inovadora 
para o progresso social, deixando para trás o 
modelo biomédico, que levava em consideração 
apenas a doença do indivíduo. A PAAS também 
conseguiu ultrapassar as seguintes barreiras:  

i) deixou de ofertar apenas detalhes 
técnico-científicos;  
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ii) conseguiu fortalecer a integração de 
informações entre pesquisadores e a população, e 

iii) passou a levar em consideração o 
quesito cultural como sendo importante 
determinante de tradições alimentares.  

Para que todos os objetivos falados 
anteriormente sejam alcançados, é preciso que a 
população seja envolvida desde a percepção do 
problema até a intervenção. É preciso que os 
movimentos sociais passem a aderir a práticas 
alimentares saudáveis como parte de sua 
estratégia – seja ela advinda do setor público ou 
privado –, capacitando, assim, uma gestão 
participativa do SUS.  
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5.VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL2 
 

Aline Ferreira do Nascimento 
André Luis de Assis da Silva 

Daniel Mesquita Carvalho 
Dreicy Marília Falcão da Silva 

Isaque Jobeth Rodrigues Pereira 
Jessica Ramalho Guimarães 

Jhulya Batista Caixeta 
Josiane Rodrigues Carvalho 

Myllian Cutrim Penha Soares 
 

O monitoramento nutricional e alimentar é a 
descrição ininterrupta e a previsão das situações 
alimentares e nutricionais dos indivíduos e suas 
causas. Devem ser levados em consideração em 
uma abordagem alargada, que inclui o 
complemento dos serviços de saúde, a agregação 
de informações de sistemas de informação de 
saúde e levantamentos populacionais da produção 
alimentar e científica.  

Reconhecendo suas conclusões, o seu 
fortalecimento institucional documentará a possível 
distribuição da grandeza e tendência da transição 
nutricional, econômicos, ambientais e decisivos 
sociais. Deverá prover dados separados para os 
diferentes âmbitos geográficos, gênero de 
categorias, idade, raça/etnia, povos específicos 
(como indígenas, populações e sociedades 
tradicionais), dinâmicas da população brasileira 
nutricional e alimentar e, outras de interesse 
abrangente para uma compreensão da pluralidade.  
																																																													
2	Andreza Silva Souza fez a revisão linguística deste capítulo.	
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O monitoramento de alimentos e nutrição 
apoiará o planejamento da assistência nutricional e 
medidas em relação à promoção da saúde e 
qualidade de regulação nutricional e na alimentação 
adequada e saudável na gerência do SUS. 
Também contribuirá para monitoramento, 
participação social e diagnóstico de segurança 
alimentar e nutricional nas localidades.  

Aplicado a partir da Atenção Básica à Saúde, 
o Sisvan dispõe como propósito principal o modelo 
alimentar, monitorando a condição nutricional dos 
indivíduos acolhidos pelo SUS em todas as etapas 
no desenvolvimento da vida.  
Terá que dá suporte aos agentes de saúde na 
observação da frequência de ingestão de alimentos 
que sejam capazes de assinalar motivos que 
possam causar riscos ou benefícios à saúde, e na 
investigação local e oportuna dos distúrbios 
nutricionais e alimentares, por exemplo, a inserção 
da alimentação suplementar e a amamentação 
materna.  

Deverá ser dado ênfase na vigilância 
nutricional e alimentar de comunidades populares, 
grupos e indivíduos que se encontram em condição 
vulnerável e desfavorecida.  
Para populações auxiliadas por programas de 
transferência de renda deverá ser inserido o apoio 
de saúde e nutrição, junto ao Sisvan, a fim de 
fomentar as ações elaboradas pelas equipes de 
saúde, informando de forma qualificada e 
dispensando a atenção nutricional para essas 
famílias.  
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No que concerne à integração e organização 
da saúde indígena, destaca-se o monitoramento da 
segurança alimentar e nutricional mediante a 
integração e operação dos sistemas de informação 
existentes, a fim de superar a extrema sensibilidade 
nutricional dessas populações. 
  Os territórios sob a verificação da Atenção 
Básica de Saúde têm como intuito uma 
investigação extensa, e é preciso a investigação 
ligada a dados de vigilância nutricional e alimentar 
com as designações sobre a natalidade, a 
morbidade, os serviços de saúde e as coberturas 
de programas e outras possíveis informações no 
sistema de saúde.  

Os dados de acompanhamento de 
segurança nutricional e alimentar, ligadas com base 
em uma visão de monitoramento de padrões 
alimentares e fatores nutricionais, trabalham com 
outros setores do governo.  

As comparências nutricionais baseiam-se em 
estudos transversais em dados estratégicos. Por 
exemplo: "Dia Nacional de Imunização", 
concentração de estudos sobre o aspecto da 
alimentação infantil e nutrição, políticas sociais para 
transferência de renda e consumo de alimentos 
direcionados a esse público. Esses dados devem 
ocorrer em distintos níveis, do local ao nacional.  

É essencial a verificação contínua e regular 
de dados que apresentam a acessibilidade de 
alimentos domiciliares, o consumo alimentar de 
cada indivíduo e a situação nutritiva da população, 
na esfera de uma investigação populacional, com 
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análises de cálculos familiares, feita pelo IBGE. A 
saúde materna infantil deverá também ser 
analisada regularmente sobre a saúde e nutrição, 
especificamente mediante as PNDS.  

Na situação de saúde dos indivíduos 
deverão ser fortificadas as ferramentas de 
acompanhamento das especificações de 
alimentação e nutrição, com a incorporação de 
centros de conhecimento em nutrição e 
alimentação, salas de situação de saúde, 
ferramentas de planejamento e pacto do SUS 
salientando-se em sua finalidade, com o desígnio 
de amparar a gestão. 
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6.GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO 

 
Thailma Alves de Jesus 

Janaina Sampaio Guerra Oliveira 
Juliana Peres Antônio 

Erica Fortuna da Rocha 
Guilherme Portela de Oliveira Carrijo 

Letícia das Neves Da Silva 
Wenddy Karolyne Guimarães Sousa 

Daiane da Costa Rodrigues 
Thamires Cardoso da Silva 

 
 

A Política Nacional de Alimentação e 
Nutirção (PNAN) visibiliza uma estratégia que 
articula os sistemas sendo eles: o (SUS) Sistema 
Único de Saúde, em que seu lugar institucional e o 
(SISAN) Sistema de Segurança Alimentar e 
Nutricional, espaço de articulação e coordenação 
intersetorial. Ora estabelece-se como uma 
referência política e normativa para a prática dos 
direitos a alimentação e saúde. 

As estruturas de gestão devem permitir a 
construção de estratégias capazes de realizar 
processos, procedimentos e fluxos de gestão, de 
acordo com suas realidades organizacionais e que 
proporcionem a formulação, efetividade e 
acompanhamento de suas ações de alimentação e 
nutrição. Assim, sua natureza transversal a outras 
políticas de saúde e seu caráter intersetorial, 
acima de tudo, colocam o desafio de articular uma 
agenda comum de alimentação e nutrição com o 
resto dos setores governamentais e sua 
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incorporação em outras políticas, programas e 
ações do SUS. 

É de responsabilidade dos gestores dos SUS 
de cada esfera fomentar e colocar em pratica o 
programa nacional alimentação e nutrição, 
proporcionando parcerias e articulações 
interinstitucionais indispensáveis para fortificar a 
junção dela com os convênios de saúde e de 
segurança alimentar e nutricional. 

O aperfeiçoamento dos processos de 
planejamento e análise das ações deve ser 
incentivado para financiar a pactuação associando 
as ações nos instrumentos de gestão. 

Para que todo o País possa contemplar a 
PNAN é necessário que todos os setores de 
governo assumam os princípios e instâncias 
executados pelo SUS. 

É necessário assegurar o custeio federal, 
estadual e municipal para a efetivação das 
diretivas da PNAN. De forma a melhorar a atual 
situação nutricional e alimentar da população 
brasileira. Para isso é  importante assegurar a 
educação contínua de profissionais, a obtenção e 
o fornecimento de suprimentos para resguardo e 
intervenção de deficiências substanciosas 
peculiares, materiais e infraestrutura na área da 
saúde para a realização das ações de alimentação 
e nutrição, a proteção de processos importantes 
para sistematização de cuidados nutricionais no 
SUS. 
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A inserção dos princípios de direito humano 
ao alimento, a imperiosidade e seguridade 
nutricional e alimentar, no fundamento de 
mecanismos de cooperação internacional poderá 
cooperar de forma voluntária para a criação de 
políticas internacionais de nutrição. 

Dessa forma, com relação aos países do 
MERCOSUL, Caribe e América Latina, a PNAN 
favorece o estreitamento das reações cooperativas 
internacionais. Levando em importância a 
prioridade dos integrantes da relação Sul-sul e a 
atenção diferenciada aos países cujo a língua 
portuguesa é oficial na África. 

As ações do Ministério da saúde em 
conjunto com as Agências da ONU, como a 
Organização Pan-Americana de Saúde, a mais 
antiga agência internacional de saúde do mundo 
que tem como objetivo favorecer a situação da 
saúde nos países das Américas, o Comitê de 
Segurança Alimentar da FAO que tem a função de 
analisar e acompanhar as políticas de segurança 
alimentar e o Comitê de Nutrição das Nações 
Unidas (SCN) devem ser estimuladas na 
expectativa de contribuírem na elaboração de 
referências e objetivos para o crescimento mundial 
relacionado à alimentação e nutrição da 
população.     

O rastreamento e a avaliação direcionados 
para a gestão da PNAN devem focar no 
aperfeiçoamento da política e de sua instalação 
nos setores do SUS. O intuito é analisar o 
resultado desta Política na qualidade de vida e na 
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saúde da sociedade, buscando a caracterização e 
entendimento de um cenário para tomada de 
decisão, bem como para a elaboração de 
parâmetros e normas que gerem impacto direto no 
funcionamento da política e seus indicadores nas 
diversas categorias de atuação. Esta Política tem 
como propósito e diretriz demonstrar a 
indispensabilidade de um processo continuado de 
acompanhamento e ponderação de sua 
efetivação. 

Com esse intuito, a formação do 
monitoramento de ações da PNAN emana dos 
processos criados pela gestão federal e da 
identificação da produção, sendo acrescentados em 
todas as esferas dos processos próprios e 
específicos de percepção e regularização das 
diretrizes originadas da política nacional. O 
estabelecimento de prioridades, estratégias e 
objetivos, bem como metas para a atenção 
nutricional serão impostos pelo processo. Será 
preciso levar em conta as questões nutricionais que 
são prioritárias, o acesso e a participação da 
comunidade às ações e programas da PNAN. 

O processo de desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do acompanhamento para um 
sistema tripartite e munido de participação de 
monitoramento da PNAN, que reflita e se atente 
para as dimensões de respeito aos direitos 
humanos e o ajuste dos serviços concedidos, será 
dado conforme os sistemas para pactuação do SUS 
e o devido planejamento. 
 



36	
	

Ao possibilitar essa analise, deverão ser 
julgados indicadores que disponibilizem apurar em 
que medidas são fundamentadas as condutas e 
ensinamentos do SUS, na  similaridade da 
descrição advinda do Artigo 7º, da Lei n° 8.080/90, 
analisando-se: 
• Os esboços, planejamentos, programas e 
tarefas que instrumentalizam a PNAN sendo 
apresentados de modo descentralizado, em razão a 
direção única e os interesses em alguma esfera de 
gestão. 
• A priorização do mais importante, a 
distribuição dos recursos de produção disponíveis e 
o guia programático estão sendo estabelecidos na 
epidemiologia; 
• A capacidade das tarefas a saúde e as 
probabilidades de  aproveitamento pelo cliente 
estão sendo propriamente anunciadas junto à 
população; 

Nesse cenário, a análise da execução dos 
engajamentos internacionais adotados pelo País, 
serão inclusos também, ao método de supervisão e 
análise desta Política. Destacam-se, no conjunto 
desses engajamentos, aqueles de iniciativa das 
Nações Unidas, retratadas por várias agências 
internacionais, como: o Alto Comissariado de Direitos 
Humanos, a OMS, a FAO, Unicef – que visam 
implementar metas, concepções, estratégias e 
objetivos de alimentação e nutrição, na agenda dos 
governos. 
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7.CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO 
 

Ana Gabriela Neves Silvano 
 Camila Martins da Silva 

 Fátima Mikaelle Querino Fontes 
 Guilherme Ripardo Lustosa 
 Jéssica Garcez de Andrade 

 Jéssica Silva Soares 
 Katiusse Tanara Alves Cruz 

 Luíse Sousa Azevedo Teixeira 
 Noelma Martins Silva 

 Patrícia Augusto Nunes 
   
A construção participativa e democrática das 

políticas públicas, no Brasil, foi marcada pelo 
SUS. A participação popular é fundamental para a 
constituição deste e, sua legislação foi definida 
através de mecanismos que garantissem o seu 
funcionamento nas três esferas do Governo, nas 
Conferências e Conselhos de saúde por meio 
do controle social. 

A criação dos planos de saúde deve surgir 
dos setores onde acontece a proximidade entre a 
elaboração da gestão descentralizada, a evolução 
da atenção integral à saúde e o encorajamento da 
participação popular com influência deliberativa 
e/ou característica consultiva. 

As concepções entre os setores da Saúde e 
da Segurança Alimentar e Nutricional autorizam 
conceituar o indivíduo no seu todo, nas suas 
precisões particulares e comunitárias, 
comprovando que atos decisórios nessas 
dimensões exigem indispensavelmente 
cooperações com demais esferas como 
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educacionais, trabalhistas, empregatícios, culturais 
e outras. Desta forma, o conjunto dos vários 
setores incentiva e busca maneiras de abranger a 
sociedade. Os processos decisórios necessitam da 
presença de organizações sociais acerca de 
qualidade de saúde e vida que apresentam. 

Desse modo, os múltiplos fóruns 
deliberativos, consultivos, reuniões, conferências e 
outros, precisam debater a PNAN considerando 
todas as suas ações para conceber oportunidades 
que validam seu propósito social e 
governamental. Para isto carecem de estímulos, 
estando os espaços dos Conselhos e Conferências 
de Saúde como prioritários para argumentação das 
práticas de alimentação e nutrição no SUS. 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
predita na Lei nº 8.080/90 tem como uma das 
funções a Comissão Intersetorial de Alimentação e 
Nutrição, esta por sua vez tem por 
finalidade: conduzir, recomendar, analisar a 
operacionalização das diretrizes e precedências da 
PNAN, proporcionar a articulação e a 
complementação de políticas, projetos e condutas 
de proveito da saúde das quais ações envolvem 
áreas não compreendidas no domínio próprio do 
SUS (BRASIL, 1990). A formação de Comissões 
Intersetoriais sobre Alimentos e Nutrição (CIAN), 
no nível estadual, distrital e municipal potenciará a 
conferencia sobre a PNAN no registro dos 
Conselhos de Saúde. Nesse contexto, o papel dos 
conselheiros de saúde deve ser fortalecido na 
expressão de ações sociais relacionadas aos 
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direitos humanos à saúde, a alimentação, 
descrição e acompanhamento das ações 
provenientes do PNAN dentro do seu campo de 
atuação. 

O fortalecimento simultâneo da fundação do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional – CONSEA, dos vários fóruns, 
conselhos das políticas e conferências nacionais 
sobre segurança alimentar e nutricional, colocam o 
CNS e o CIAN a expandir o diálogo sobre a PNAN 
valorizando todos os seus programas e políticas, 
com vista a buscar um consenso para construir 
democraticamente as demandas da sociedade 
civil. 

A sociedade brasileira necessita envolver-se 
nas atividades de rotina do SUS, cruzando uma 
linha entre as bases desse sistema e suas normas 
de procedência. Dessa forma, o povo precisa ser 
aceito e firmado como representante principal na 
busca por suas garantias ao seu bem-estar através 
da consolidação de ambientes que escutem os 
cidadãos, da cooperação em massa na conclusão 
de demandas e inserção geral de um público 
distinto. 
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8.QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO3 
 

Kheren Ruth Balbino de Souza 
Fabricia Santos de Almeida 

Indiara Kelwia dos Santos Lopes 
Kalinny  Silva Dantas 

Mateus de  Oliveira Costa 
Marisa Dias de Souza 

Nathalia Ferreira Vieira 
Patricia Freitas de Souza 

Ysadora Romanna Vaz Borges 
 
 Os trabalhadores da área da saúde que 
trabalham na agenda da nutrição e alimentação do 
SUS colhem, por meio da situação alimentar e 
nutricional dos brasileiros e do Plano Nacional de 
Saúde juntamente com a ação em defesa da 
segurança nutricional e alimentar, informações 
bastante relevantes para disciplinar e coordenar a 
formação desses especialistas. Por essa razão, é 
fundamental a qualificação dos profissionais 
conforme as necessidades de nutrição e 
alimentação com o propósito de orientar o processo 
de atividades em saúde como um pilar na 
elaboração da força de trabalho. 
 Desenvolver e fortalecer os métodos 
organizacionais para qualificar a força de trabalho 
para atenção e gestão nutricional, bem como 
mecanismos técnicos, treinamento e educação ao 
longo da vida, proteção da segurança sociais e 
direitos trabalhistas, encorajamento de vínculos de 

																																																													
3	 Thiago Ferreira Quadro fez a revisão linguística deste 
capítulo.	
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trabalho e carreiras é muito importante relacionar o 
desenvolvimento de habilidades e atividade entre a 
organização do serviço de avaliação do profissional 
de saúde direcionado e a provisão do usuário. 
 Para enfrentar os agravamentos e os 
problemas resultantes do presente panorama 
nutricional e alimentar brasileiro, o desenvolvimento 
de gestores e trabalhadores da área da saúde, terá 
grande importância para estabelecer e iniciar 
políticas, programas e ações focados na vigilância 
e segurança alimentar e nutricional bem como na 
promoção de alimentos adequados e saudáveis. 
 A principal estratégia de considerar o 
cuidados, as práticas de participação popular e 
gestão participação popular é revelada por 
intermédio de uma educação permanente baseada 
numa metodologia pedagógico que parte do 
cotidiano do trabalho envolvendo práticas de 
múltiplos valores direcionadas às pessoas 
envolvidas. Essas mudanças de gestão ganham 
maior credibilidade quando se dá maior autonomia 
aos sujeitos envolvidos que assumem entre si 
responsabilidades compartilhadas no método de 
gerir e cuidar. 
 Outro meio importante de estratégias para 
desenvolver pesquisa na Rede de Atenção á Saúde 
do SUS e de projetos de formação em serviços de 
extensão é a congruência entre gestores e 
instituições com o objetivo de práticas de zelo 
relacionados à alimentação e nutrição. Por isso, a 
formação em cursos na área da saúde de 
graduação e pós, especificamente o curso de 
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Nutrição, devem principalmente formar profissionais 
capazes de atender com maior relevância ás 
necessidades sociais em nutrição e alimentação de 
acordo com os princípios do PNAN e do SUS. 
 Por outro lado, além de melhorar as ações 
da PNAN e apoiar, são parceiros estratégicos para 
desenvolver a formação de profissionais de saúde 
mais qualificados para agenda de nutrição e 
alimentação de acordo com as necessidades do 
Sistema Único de Saúde, os Centros 
Colaboradores em Alimentação e Nutrição, 
localizados em instituições públicas e habilitadas 
pelo MS (Ministério da Saúde). 
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9.AGENDA DE EXECUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 
APROPRIADA 

 
Marcos Vinicius Vieira Barros 

Hillary Kellenn Ferreira da Silva 
Fernanda Martins Leite 

Karine Pereira dos Santos 
Victor Hugo dos Santos Costa 

Talita Araújo Cardoso 
Carla Thaina Santana Fernandes 

Mariana Alves da Fonseca 
Mônica Dias Militão 

Brendo Arruda Martins 
 

Se faz presente na agenda de execução da 
alimentação apropriada, prevenindo e controlando 
riscos à saúde o planeamento das ações que 
assegurem a qualidade nutricional e a 
inofensividade dos alimentos. O produto terminal de 
uma cadeia de procedimentos, a começar da 
produção (englobando a agricultura familiar e 
tradicional), preparação, industrialização, 
comercialização, fornecimento até a disseminação, 
é a garantia de qualidade nutricional, biológica, 
tecnológica e sanitária à população e o cuidado em 
ofertar uma alimentação saudável. 

A população brasileira está colocada sob 
novos riscos à saúde com a recente complexidade 
da cadeia produtiva alimentar, como a presença de 
aditivos, organismos geneticamente modificados, 
agrotóxicos, contaminantes e a inadequação do 
retrato nutricional dos alimentos. A maior variedade 
e oferta de alimentos no comércio e alto estágio de 
encadeamento dos alimentos industrializados foi 
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colaborado pelo avanço da tecnologia – na qual sua 
composição é afetada pelo uso exagerado de 
sódio, açúcar e gorduras, gerando comidas de alta 
densidade energética. Aliadas ao crescimento do 
consumo de pratos fora do lar, essas atuais 
formulações exigem adaptações na regulação de 
alimentos. 

Nos padrões socioculturais resultantes da 
globalização e adaptações ao modo da escala 
internacional está produzindo alimentos, a 
segurança sanitária busca a garantir o cuidado da 
saúde humana, observando assim as alterações 
ocorridas na elaboração até a ingestão dos 
alimentos, aumentando a capacidade de estado em 
proteger a saúde das pessoas, fazendo se o uso de 
instrumentos legais de controles necessários. O 
risco sanitário deve destacar a abordagem integral 
da saúde considerando o risco nutricional resultante 
desse cenário. 

Através do controle e da normatização 
sanitário de produção, comercialização e 
fornecimento de alimentos, o Sistema nacional de 
Vigilância sanitária - SNVS e a PNAM se 
convergem na função de proteger e promover a 
saúde populacional na visão do direito do ser 
humano à alimentação. 

O possível evento antagônico à saúde ocorre 
devido ao risco decorrente de perigos físicos, 
químicos ou biológicos. A análise de risco é a base 
utilizada para a criação de medidas sanitárias de 
prevenção à perigos em alimentos. À vista disso, é 
primordial a utilização do mecanismo de análise de 
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risco tendo como objetivo fiscalizar, supervisionar e 
garantir à população a oferta de alimentos 
protegidos e apropriados do ponto de vista 
nutricional, aceitando e cumprindo o direito 
particular na preferência e decisão relativos aos 
perigos aos quais ficarão desprotegidas. A fim de 
otimizar e garantir intervenções e procedimentos de 
resguardo à saúde do consumidor é necessário a 
efetivação e aplicação das Boas Práticas de 
produção, Boas Práticas de agrícolas, Boas 
Práticas alimentares e o Sistema Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC, na 
rede de produção de alimentos. 

Com essa forma, os regulamentos sanitários 
serão revisados e complementados, para guia - los 
em concordância das diretrizes nacionais PAAS, 
assegurando a alimentação, com reforço da 
capacidade de análise técnica da agencia nacional 
de vigilância. Para que seja possível que  órgãos de 
controle sanitário de alimentos, venham tornar 
viáveis as ações no qual monitoram, e realizar 
demandas apresentadas aos mesmos, será 
necessário que possuam resposta eficácia e rápida, 
e um sistema ágil no qual os permitam 
supervisionar essas ações, de modo que possam 
fazer uma nova avaliação de processos, apresentar 
informações e auxiliar nas decisões tomadas. 

A monitorização da qualidade dos alimentos 
deve considerar aspectos sanitários, como o 
toxicológico e o microbiológico, e informações do 
seu perfil nutricional, como quantidades de macro e 
micronutrientes, associando-se com as técnicas de 
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fortificação necessária de alimentos e de 
modificação do perfil nutricional de alimentos 
processados com perspectivas à diminuição de 
gordura, sódio e açúcares. 

A promoção dos alimentos comerciais não 
saudáveis deve limitar se para as crianças, desse 
modo aperfeiçoando a normatização da 
publicidade, monitorando e fiscalizando as normas 
que regulamenta a promoção de alimentos 
comerciais. A ação da monitoração desses 
alimentos deve se aperfeiçoar a informação, com 
forma precisa e clara, protegendo o consumidor das 
práticas enganosas e abusivas, promovendo 
autonomia para a escolha individual da alimentação 
saudável. 

Os consumidores devem compreender a 
percepção do risco nutricional e da saúde pois é 
fundamental para desenvolver estratégias afetivas 
para enfrentar as práticas da alimentação 
inadequada, ampliando assim o diálogo com os 
consumidores, produzindo ações constantes da 
informação e controlando medidas e regulação para 
ser compreendidas e utilizadas pela a população.  

Para o aperfeiçoamento do direito à 
informação, o uso da rotulagem nutricional dos 
alimentos tornou- se um instrumento essencial. O 
auxílio na escolha dos alimentos mais saudáveis 
com o acesso a informação, favorece a capacidade 
de analisar e decidir do consumidor, entretanto, a 
rotulagem dos alimentos deve ser evidentes. 
Podem haver informações equivocadas, apesar de 
já haver avanços normativos obrigatórios de 
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rotulagem nutricional, porém ainda é possível 
observar informações de formas técnicas e 
publicitárias. Para que seja feito o uso da normativa 
em outros setores de produção de alimentos, é 
necessário melhorar as informações obrigatórias na 
rotulagem dos alimentos, de forma que se torne 
compreensíveis. 

Devem estar planejadas e integradas as 
ações associadas à regulação de alimentos 
assegurando a inocuidade e qualidade nutritiva dos 
alimentos, os setores empenhados com a saúde 
pública e a clareza do processo regulatório se 
fortalecem institucionalmente - especificamente dos 
agrotóxicos em alimentos aditivos, e alimentos 
direcionados a população com necessidades 
alimentares exclusivas. 

Neste momento, o Brasil faz parte do 
Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, que a partir 
da incorporação e harmonização de leis 
internacionais, determina as políticas de 
regulamentação, assegurando práticas imparciais 
de comercialização de produtos alimentícios. As 
políticas e os programas públicos de cada país 
debatem de forma abrangente essas normas, com 
o intuito de garantir a segurança alimentar e livre 
circulação de alimentos saudáveis. O Brasil 
compõe outro fórum internacional de 
regulamentação relativo à alimentos, o Codex 
Alimentarius, que leva em consideração as 
orientações desse espaço visando defender a 
saúde e alimentação da população brasileira. 
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10.A TECNOLOGIA NO CAMPO DA 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
 

Weseleny Souza Leite                                                                                                        
Julyana Silveira  Carvalho                                                                                                       

Cinthia Bispo de Melo                                                                                                       
Adelina Pamplona da Silva                                                                                                            

Graziely Oliveira Sousa                                                                                                     
Marlúcia de Souza Melo 

Mirele Cristina Hermínio de Araújo                                                                                                            
Jaqueline Ferreira  Santana                                                                                                           

Alessandra Rodrigues da Silva                                                              
Caline Lemos Alves dos Santos 
 

O incentivo à pesquisa para melhoria da 
tecnologia no campo da alimentação e nutrição na 
saúde coletiva promove o progresso e gera 
evidências necessárias para realização da PNAN. 

O Brasil conta no momento com o sistema 
de informação em saúde  o SISVAN que 
regularmente busca pesquisa para direcionar e , 
tratar os assunto nutricionais baseando-se em 
pesquisa com a população local e nacional. 
Sendo assim, exige uma grande importância que as 
pesquisas sejam realizadas de acordo com o 
registro nutricional e alimentar dos cidadãos 
brasileiros, realizando-se através dos gêneros, 
cores, raças, etnias, escolaridade, grupos 
populacionais entre outros recortes que visualizem 
a situação social do fenômeno. 

É importante manter e investir em estudos de 
delimitação e verificação de novas intervenções de 
desempenho dos programas e das práticas 
propostas por o PNAN contudo a gestão possa 
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dispor do apoio solido para planejar as decisões 
nutricionais do SUS. 

Portanto, deve-se priorizar uma agenda de 
pesquisa atualizada tendo que priorizar a 
alimentação e a nutrição no ambiente regional 
e nacional da saúde. 
Tendo em vista a importância da extensão do 
suporte técnico, financeiro e científico, as vertentes 
aliadas às ações dos serviços de saúde que 
ampliem métodos e recursos aplicados à execução, 
gestão e verificação das atuações ligadas à PNAN. 

Contribuindo para fortalecer e aprimorar os 
centros de colaboradores, o CECAN agrega 
formando uma rede prestadora interinstitucional de 
cooperação técnico-científica produzindo 
comprovações que favoreçam a consolidação da 
atenção e gestão nutricional na Rede de Atenção a 
Saúde do SUS. 
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11. COLABORAÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
 

Cleubiane de Sousa Lima  
Daryanny Batista Marra Moura Silva                                 

Elizete Teles Fonseca 
Jéssica Helaine Gomes Nascimento Beserra                    

Maria Adriana Lauriano Cavalcante                                               
Mônica de Araújo dos Santos                                             

Vanessa Rodrigues dos Santos                                           
 

A prática de segurança alimentar e 
nutricional (SAN) se dá quando todos tem o direito 
de acesso regular e permanente à alimentação 
saudável, sem que se comprometam outras 
necessidades. Tem como pilar a promoção de 
saúde através da alimentação saudável, devendo 
respeitar cultura, economia, região, e estabilidade. 
Portanto, a SAN é basicamente promoção de saúde 
por meio do contexto socioeconômico, saúde e 
nutrição. 

A responsabilidade da Saúde Alimentar 
Nutricional adequado à sociedade, tal como a 
proteção do direito à saúde, não é dependente 
somente do setor saúde, mais tem importante 
atribuição no processo de conexão entre os 
setores. 

A intersetorialidade torna possível a 
elaboração de espaços comuns de decisões entre 
instituições e várias repartições governamentais, 
responsáveis por promover saúde e a segurança 
alimentar nutricional, através da criação, efetivação 
e supervisão de políticas públicas que ocasionem 
bons impactos na saúde da população. Sobretudo 
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em aspectos referentes ao diagnóstico e á 
vigilância do quadro de alimentação e nutrição e à 
promoção da alimentação saudável e apropriada, a 
política Nacional da Alimentação e Nutrição deve 
relacionar-se com a Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional e demais políticas de 
desenvolvimento socioeconômico utilizando um 
papel importante na técnica de desenvolvimento 
das políticas da SAN. 

O fortalecimento das atividades de 
alimentação e nutrição na rede de saúde é 
assegurado por meio da articulação e cooperação 
entre o SUS e o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SISAN), veiculado as 
demais ações do SAN visando o enfrentamento á 
inseguridade alimentar e nutricional e dos 
agravamentos em saúde, considerando as 
condições econômicas e sociais que afetam a 
saúde da população. 

Devem ter destaque, as ações direcionadas: 
(i) a ampliar o acesso dos serviços de saúde a 
famílias que se beneficiam de programas de 
transferência de renda, oferecendo melhorias na 
saúde e nutrição; (ii) ao diálogo com setores 
encarregados pela produção agrícola, 
fornecimento, distribuição, e comércio local de 
alimentos, com objetivo de aumentar o acesso a 
alimentos saudáveis; (iii) a promover a alimentação 
saudável e adequada em meios institucionais 
como: escolas, hospitais, presídios, creches, locais 
de trabalho, restaurantes comunitários, dentre 
outros; (iv) a promover nutrição e educação 
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alimentar por meio das redes educacionais e 
parcerias assistenciais de formas articuladas; (v) a 
regular a qualidade dos alimentos processados 
juntamente à vigilância sanitária, apoiar a 
produtividade de alimentos oriundos da agricultura 
realizada por pequenos produtores, das terras 
cedidas aos trabalhadores rurais para o cultivo das 
comunidades conhecidas como tradicionais, com o 
intuito de integrá-los à dinâmica produtora de 
alimento do território brasileiro. 
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12.RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS  
 

Andressa da Silva Alves  
Ana Paula Raquel de Oliveira Santos  

Edilma Carneiro Peixoto  
Elizabete Pereira Lana Fiuza  
Edivaldo Pereira de Oliveira 

Giselle Ferreira Batista Monteiro  
Osdeilson Lopes da Silva  

Samia Thais Rodrigues Vieira 
 
Os gestores de saúde, pautados pelos 

princípios do SUS, nas três esferas de governo, 
articuladamente e cumprindo suas atribuições, 
tanto comuns quanto específicas, atuarão com a 
finalidade de alcançar o propósito desta Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição.   
 
Responsabilidades do Ministério da Saúde 
 

Proceder à elaboração do plano de ação, 
baseando-se nos instrumentos de planejamento e 
gestão, com objetivo de implementar a PNAN, 
tendo como referência os aspectos prioritários e as 
singularidades regionais de modo coeso e 
articulado com o Plano Nacional de Saúde e 
demais sistemas de planejamento e pactuação do 
SUS.   

Convencionar prioridades, estratégias, 
objetivos e metas, na Comissão Intergestores 
Tripartite, visando à implementação de ações e 
programas alimentícios e de nutrição na Rede de 
atenção à Saúde, preservados os fundamentos e 
as orientações da PNAN.   
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Assegurar fontes de recursos federais para a 
composição do custeio de ações e programas 
alimentícios e de nutrição na RAS nos entes da 
Federação.   

De acordo com as particularidades de cada 
região e o seu cenário epidemiológico, analisar e 
inspecionar os propósitos nacionais de alimentação 
e nutrição para o âmbito da saúde. 

Aos programas e ações de alimentação e 
nutrição na rede de atenção à saúde, devem ser 
prestados auxílio técnico e ajuda institucional no 
processo de gerenciamento, elaboração, 
efetivação, acompanhamento e análise. 

Subsidiar a coordenação entre instituições, 
em cooperação com as Secretarias das três esferas 
de governo, a fim de capacitar e educar 
permanentemente os profissionais de saúde, para 
gerir, planejar, executar, monitorar e avaliar, no 
âmbito do SUS, as ações e programas de 
alimentação e nutrição.  

Fornecer aos estados, aos municípios e ao 
Distrito Federal assessoramento técnico no que diz 
respeito à implementação de sistemas de 
informação dos programas de alimentação e 
nutrição, bem como outros sistemas de informação 
em saúde que englobem indicadores de 
alimentação e nutrição. 

 Fornecer apoio organizacional a uma rede 
de centros que colaborem com o aspecto 
alimentício e nutritivo, estimulando o conhecimento 
e a construção de evidências no aspecto alimentar 
e nutritivo para o SUS; 
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Fornecer apoio e fomento para a realização 
de pesquisas de caráter estratégico no âmbito 
desta Política, preservando a atualização da 
agenda de prioridades de pesquisas alimentares e 
nutricionais para o SUS;      

Incentivar a articulação institucional e 
intersetorial, na esfera de sua competência, com 
vistas a implementar as diretrizes do PNAN e 
promover a articulação entre o SUS e a SISAN;  

Fornecer apoio e estímulo ao processo de 
discussão relacionado às ações e aos programas 
alimentares e de nutrição da RAS, com a 
participação dos setores estruturados da 
comunidade nas esferas colegiadas e de controle 
social, especialmente no que diz respeito à CIAN 
do Conselho Nacional de Saúde e ao Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.   

Dar viabilidade ao estabelecimento de 
parcerias com instituições internacionais, 
organizações não governamentais e do governo e 
com a iniciativa privada, orientadas pelas carências 
da população e pelo interesse público, de modo a 
avaliar os riscos para a coletividade, com 
independência e obediência às normas éticas, para 
que os direitos à saúde e à alimentação sejam 
garantidos, objetivando a segurança nutricional e 
alimentar da população brasileira.  
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13.ATRIBUIÇÕES DAS SECRETARIAS DE 
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL 
 

Camille  Andrzejewski da Silva 
Caroline Yasmim Pereira Silva 
Larissa Yorrana da Conceição 

Leilivan Soares Cordeiro 
 

O aspecto do estudo epidemiológico e as 
características regionais e locais devem ser 
implementadas pelo PNAN, no perímetro da sua 
região, respeitando suas diretrizes e ocasionando 
os ajustes necessários.                    

Políticas e diretrizes do PNAN devem ser 
mantidas ao acordar na CIB e nos comitês 
intergestores locais; preferência, propósito, 
estratégias e meta para a execução de projetos e 
condutas de alimentação e nutrição na atenção à 
saúde.    

Preparar o projeto de ação para a execução 
da PNAN, atendendo os assuntos prioritários e as 
características locais de forma ininterrupta e 
proferida com o projeto estadual de saúde e 
ferramentas de organização e comprometimento do 
SUS.  

Destinar soluções estaduais para a 
composição do financiamento tripartite das 
atuações de alimentação e nutrição na Rede de 
Atenção á Saúde na área estadual. 

Avaliar ações destinadas à alimentação e 
nutrição, contribuir com apoio de municípios e 
locais de saúde a fim de promover um auxilio 
técnico nas diversas áreas de gestão do 
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planejamento, executando e monitorando as ações 
estabelecidas.  

Ampliar estratégias de organização para 
capacitar e educar de forma permanente os 
colaboradores da saúde para atuar na gestão, 
executar, fiscalizar e qualificar projetos em 
alimentação e nutrição a nível estadual, sempre 
levando em consideração as particularidades locais 
que concordem com a política nacional.  

No domínio de sua função, possibilitar o 
vínculo do SISAN com o SUS na esfera estadual e 
a articulação interinstitucional e intersetorial 
essencial á execução das diretrizes da PNAN.  

Possibilitar e apoiar parcerias as mais 
diversas esferas de serviço do setor privado, 
organizações internacionais, organizações não 
governamentais e organizações  governamentais, 
traçadas pelo interesse público e necessidades 
para a população   da região do DF e demais 
municípios, tendo em conta a garantia nutricional e                  
alimentar, garantindo os direitos a saúde e a 
alimentação, com respeito dos princípios éticos e 
independência, sendo avaliados os perigos para o 
público.  
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14.DEVERES DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO 
FEDERAL  
 

Francisca Maria Gonçalves dos Santos 
Geandra da Silva Bertoldo Pereira 

Janaína Nobrega de Freitas Queiroz 
Sâmara Rosa de Souza Marçal 

Verônica da Silva Leal Reis 
 

Colocar em prática a PNAN em toda sua 
localidade respeitando seus critérios e 
impulsionando os ajustes fundamentais, conforme o 
estudo da propagação de doenças e as 
particularidades locais, considerando padrões de 
ameaça e instabilidade. 

Organização de ações para execução da 
PNAN nas comunidades, com exposição de 
prioridades, propósitos, técnica e objetivos, de 
maneira constante com a diretriz municipal da 
saúde e organização regional integrada e se 
preciso, com utensílios de elaboração e 
combinação do SUS. 

Na rede de cuidado à saúde, compor o 
financiamento tripartite das intervenções de 
nutrição e alimentação concedendo recursos 
municipais. 

Avaliar, controlar, acordar os indicadores de 
nutrição e alimentação de forma ininterrupta, com 
dados produzidos no sistema local de saúde, dar 
sustento aos sistemas de informação da saúde.  

Ampliar procedimentos técnicas, método 
organizacionais de qualificação, instrução 
permanente doa funcionários da saúde para a 
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gerência, preparação, desempenho, 
acompanhamento, observação de projetos, ações 
de refeição e nutrição na Câmara Municipal ou na 
nas localidades de saúde. 

Deve-se fortificar o envolvimento, o controle 
social na organização, realização, fiscalização, 
análise de programas, as práticas alimentares e 
nutricionais na esfera do Conselho Municipal de 
Saúde e demais solicitações de controle social. 

Estimular, o vínculo intersetorial e 
interinstitucional, no seu campo de ação, 
necessário para a prática das diretrizes da PNAN e 
o vínculo do SUS com o SISAN no âmbito 
municipal. 

Tornar possível e firmar cooperação com 
organizações de diversos países, ONGS setor 
público e privado, dirigidas pelos anseios dos 
cidadãos brasileiros e pelo interesse social, 
considerando os impactos de maneira ética e 
autônoma. Assegurando o justo acesso à 
alimentação e saúde, objetivando a garantia 
alimentar e nutricional. 
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15.OBESIDADE INFANTIL NO BRASIL:  O 
MAIOR PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO 
SÉCULO XXI 

 
Deyvid Henrique Costa Medeiros4 

Renata Costa Fortes5 

 
Aspectos Epidemiológicos e Etiológicos da 
Obesidade Infantil  

 
A obesidade infantil é um dos maiores 

desafios de saúde pública do século XXI tanto nos 
países desenvolvidos quanto nos países em 
desenvolvimento como o Brasil. Estima-se que, 
entre 42,5 e 51,8 milhões de crianças de zero a 19 
anos de idade, sejam acometidas pelo excesso de 
peso ou obesidade (DA CUNHA et al., 2018). 
Existem, atualmente, 41 milhões de crianças com 
excesso de peso em todo o mundo, o que 
representa um aumento de 11 milhões desde o ano 
de 2000. O surgimento de sobrepeso e obesidade 
foi moldado, pelo menos em parte, pelo marketing 
industrial e maior acesso a alimentos processados 
e ultraprocessados, juntamente com níveis 
reduzidos da prática de atividade física (UNICEF; 
WHO; GROUP, 2017). 

																																																													
4 Discente do Curso de Graduação em Nutrição da 
Universidade Paulista (UNIP), Campus Brasília – Distrito 
Federal. 
5 Docente e Coordenadora do Curso de Graduação em 
Nutrição da Universidade Paulista (UNIP), Campus Brasília – 
Distrito Federal. 



61	
	

O excesso de peso e a obesidade na 
infância e adolescência estão associados a 
consequências adversas para a saúde ao longo da 
vida. A nutrição adequada tem um impacto positivo 
por meio de hábitos alimentares saudáveis 
iniciados desde a infância e capazes de 
proporcionar um perfeito desenvolvimento físico e 
mental dos indivíduos e/ou populações. Em 
contrapartida, a má nutrição exerce um impacto 
negativo na saúde e no desenvolvimento das 
crianças e dos adolescentes, como baixo peso, 
sobrepeso ou obesidade, podendo estender até a 
fase adulta, gerando aumento na prevalência de 
doenças crônicas não transmissíveis - DCNT 
(DEREń et al., 2018). 

As taxas de obesidade mundial, em crianças 
e adolescentes, aumentaram de menos de 1% 
(equivalente a cinco milhões de meninas e seis 
milhões de meninos) em 1975 para cerca de 6% 
em meninas (50 milhões) e 8% em meninos (74 
milhões) em 2016. O número de obesos com idade 
entre cinco e 19 anos aumentou mais de dez vezes, 
ou seja, de 11 milhões em 1975 para 124 milhões 
em 2016 (OPAS/OMS, 2017). 

Evidências demonstram que até 2022 
existirão a níveis globais um maior número de 
crianças e adolescentes com obesidade, o que irá 
superar o quadro de pessoas com desnutrição 
moderada e grave na mesma faixa etária. Isto 
representa o reflexo do aumento no consumo de 
alimentos altamente energéticos, especialmente 
carboidratos simples, alimentos processados e 
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ultraprocessados, ácidos graxos saturados e trans, 
repercutindo no aumento de peso, das 
comorbidades associadas e danos à saúde geral ao 
longo da vida (GÓMEZ et al., 2017). 

No Brasil, o aumento da prevalência de 
obesidade é bastante preocupante e alarmante. De 
acordo com as estimativas, aproximadamente, 20% 
das crianças apresentam sobrepeso ou obesidade 
e, de acordo com a pesquisa realizada em 2008 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), uma a cada três crianças com idade entre 5 
e 9 anos estão com o peso acima do recomendado 
pela OMS e pelo Ministério da Saúde (MACHADO 
et al., 2018). 

 
Obesidade infantil e seu Impacto no Indivíduo  

 
A obesidade - excesso de tecido adiposo no 

organismo – constitui uma doença multifatorial com 
consequências potencialmente diversificadas e 
várias complicações que exigem a atenção dos 
profissionais da área de saúde. A obesidade está 
associada a diversas doenças, como: hipertensão 
arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus 
(DM), inflamação crônica, placas de ateroma no 
sangue, disfunção endotelial e hiperinsulinemia. Ela 
constitui um dos principais fatores de risco para as 
doenças cardiovasculares, tendo a resistência à 
insulina como um dos principais desencadeadores. 
Um estudo de coorte Britânico comprovou que o 
excesso de peso durante a infância aumentou o 
risco de morte por doença cardíaca isquêmica na 
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fase adulta e o dobro em indivíduos com idade 
superior a 57 anos (CHESI; GRANT, 2016). 

O diabetes mellitus tipo 2 está diretamente 
relacionado a obesidade na adolescência e 
corresponde a cerca de quase 50% de todos os 
novos diagnósticos. O estado pré-diabético, por sua 
vez, está relacionado a intolerância à glicose e 
resistência à insulina, demostrando uma alta 
prevalência entre crianças gravemente obesas, 
independente do grupo étnico. O aparecimento de 
DM tipo 2 na infância comprova um 
desenvolvimento negativo gerado por fatores 
multifatoriais, incluindo os ambientais (CHESI; 
GRANT, 2016).  

A obesidade pode ser classificada de duas 
maneiras: obesidade exógena - que está 
diretamente relacionada com fatores externos 
(socioambientais), sendo correspondente a 95% 
dos casos e a obesidade endógena – fatores 
neuroendócrinos ou genéticos, sendo 
aproximadamente 5%. A obesidade exógena é 
decorrente de uma alteração nutricional e 
multifatorial. Está diretamente relacionada com a 
existência de sobrepeso na família, baixo nível 
socioeconômico, obesidade dos pais, baixa 
escolaridade, obesidade materna no período 
gestacional, elevado peso ao nascer e desmame 
precoce (MACHADO et al., 2018).  

O diagnóstico do estado nutricional em 
crianças e adolescentes com sobrepeso e 
obesidade pode ser obtido por meio da 
classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) 
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específico para idade e sexo, sendo classificadas 
como sobrepeso e obesidade, respectivamente, 
quando maior ou igual a +1 e +2 escores Z-IMC, 
após os 5 anos de idade, conforme ilustra a tabela 
1 (ABESO, 2017).  

 
Tabela 1 – Classificação da Organização 

Mundial da Saúde das condições de nutrição em                                                                   
crianças e adolescentes baseada em no IMC 
para idade (Escore Z do IMC).   

 

 
 

Fonte: ABESO (2017). 
 
 

Importância do Tratamento da Obesidade 
Infantil e das Políticas Públicas  

 
A obesidade constitui, no Brasil, um 

alarmante problema de saúde pública. Nesse 
sentido, as políticas públicas brasileiras de 
intervenção na obesidade infantil enfatizam suas 
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ações através do estímulo à uma vida atual e futura 
mais saudável no intuito de prevenir a doença e 
suas comorbidades por meio da adoção de 
medidas relacionadas às ações de educação, 
orientação e estímulo à prática de atividade física e 
alimentação saudável (PIMENTA; ROCHA; 
MARCONDES, 2015). 

Na década de 90, deu-se início a Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) que 
determinou as diretrizes para sistematizar as ações 
de prevenção e tratamento da obesidade, sendo 
revisada em 2012. O Ministério da Saúde, no ano 
seguinte, elaborou uma linha de cuidado para 
obesidade como parte da Rede de Atenção à 
Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Já, no 
ano de 2006, inseriu-se o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) que 
sistematiza as ações executadas por diferentes 
ministérios, abrangendo desde a produção até o 
consumo de alimentos. O Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), as 
Conferências Nacionais e a Câmara Interministerial 
de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) 
integram o SISAN. No período entre 2011 e 2014, a 
CAISAN determinou as ações para formulação do 
plano intersetorial de combate à obesidade com 
medidas capazes de estimularem os indivíduos a 
transformações nos ambientes obesogênicos (DIAS 
et al., 2017). 

As ações que vem sendo realizadas com 
efetividade na prevenção da obesidade são 
intersetoriais e demostram o fortalecimento de 
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sistemas alimentares promovendo, de forma 
simultânea, a equidade, prosperidade, 
sustentabilidade ambiental e saúde; a regularidade 
da publicidade de produtos ultraprocessados 
designado ao público infantil; a melhoria da 
rotulagem de alimentos; a elaboração de medidas 
fiscais que desalentam o consumo de produtos 
ultraprocessados gerando um aumento na procura 
por alimentos in natura ou minimamente 
processados; a promoção de ambientes 
alimentares saudáveis; do aleitamento materno e 
da alimentação complementar adequada; o 
desenvolvimento de ações de Educação Alimentar 
e Nutricional gerando, por sua vez, um estado 
nutricional adequado e uma melhora na saúde dos 
indivíduos e/ou populações (CASTRO, 2017).  

Nos últimos anos, o Brasil tem demostrado 
explicitamente sua vontade política de combater a 
obesidade, seja através da assinatura de acordos 
internacionais ou por meio da criação de metas em 
planos nacionais, conforme as estabelecidas no 
Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (PLANSAN), 2016-2019. Dentre elas 
estão: impedir o crescimento da população adulta; 
reduzir em pelo menos 30% o consumo de 
refrigerantes e suco artificial; aumentar o consumo 
de frutas e hortaliças regularmente. Entretanto, os 
compromissos assumidos internacionalmente, as 
metas estabelecidas e os pactos realizados pelo 
governo brasileiro não têm demostrado um ponto 
positivo, visto que o reflexo atual demostra a 
epidemia da obesidade no país (CASTRO, 2017).  
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O Sistema de Vigilância Alimentar e. 
Nutricional - SISVAN tem como objetivo a melhoria 
da qualidade e assistência a população, 
contribuindo para a avaliação da natureza e 
magnitude dos problemas de nutrição em diferentes 
grupos sociais de risco, o que fornece informações 
para a formulação de políticas e estabelece os 
programas e as intervenções. O SISVAN 
disponibiliza questionários para avaliação da 
alimentação das crianças com mais de cinco anos 
de idade; visa verificar a prática do aleitamento 
materno por meio da identificação de qual tipo de 
alimentação crianças entre seis meses e dois anos 
de idade recebem com o objetivo de verificar a 
introdução da alimentação complementar;  visa 
também investigar o consumo alimentar de 
indivíduos com cinco anos de idade ou mais, além 
de identificar com que regularidade a criança 
consumiu alguns alimentos e bebidas nos últimos 
sete dias (GARCIA et al., 2014) .   

Com o desenvolvimento da sociedade civil, o 
Brasil estabeleceu na última década a Segurança 
Alimentar e Nutricional – SAN, compreendida como 
uma conquista do direito de todos ao acesso 
definitivo a alimentos de qualidade, em quantidade 
adequada, práticas alimentares promovendo saúde 
e respeitando a sua a diversidade cultural. Garante 
a SAN que o direito à saúde seja respeitado e 
executado para a concretização de uma 
alimentação e nutrição adequada (ALVES; JAIME, 
2014).  
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A Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (PNAN) foi instituída pela Portaria nº 
710/199916, origina-se dos esforços da 
Organização Mundial de Saúde no sentido de 
combater os avanços de doenças causadas por má 
alimentação e nutrição com objetivo de buscar a 
garantia a SAN. A PNAN teve a sua versão 
atualizada e orientada pelos princípios norteadores 
do SUS, quais sejam a universalidade, a 
integralidade e a equidade, acrescidos de princípios 
próprios, como (PIMENTA; ROCHA; 
MARCONDES, 2015):  

1) alimentação como elemento de 
humanização das práticas de saúde;  

2) respeito à diversidade e à cultura 
alimentar;  

3) fortalecimento da autonomia dos 
indivíduos;  

4) determinação social e a natureza 
interdisciplinar e intersetorial da alimentação e 
nutrição; e  

5) segurança alimentar e nutricional com 
soberania.  

O Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) tem como objetivo garantir aos 
escolares o acesso de uma alimentação de 
qualidade definitiva e, assim, contribuir na melhora 
do desempenho escolar. O PNAE tem como 
atuação a promoção da segurança alimentar e 
nutricional nas escolas na formação de bons 
hábitos alimentares entre os beneficiários (REIS; 
VASCONCELOS; BARROS, 2011).  
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O Programa Saúde na Escola – PSE foi a 
criação de uma ação específica no combate da 
obesidade infantil. Criado pelo governo brasileiro, 
em 2007, mediante o decreto presidencial nº 
6.286/2007 o PSE, uma ação interministerial entre 
os Ministérios da Saúde e Educação integrante dos 
planos específicos da PNPS, tem como finalidade o 
desenvolvimento de ações de prevenção, 
promoção e atenção à saúde de crianças e 
adolescentes de cinco a dezenove anos no 
ambiente escolar. Os altos índices de prevalência 
de sobrepeso e obesidade em crianças e 
adolescentes em idade escolar, no Brasil e no 
mundo, alertaram um quadro de urgência na 
implantação de ações de promoção de saúde 
alimentar. O programa prioriza as ações nos alunos 
das escolas da educação básica da rede pública de 
ensino e na contribuição na formação desses 
alunos. A ação intersetorial governamental na 
busca da integração e articulação definitiva nas 
políticas e ações de educação e saúde, são 
compostas de sete objetivos específicos que 
buscam atender as estratégias do PSE que são 
(PIMENTA; ROCHA; MARCONDES, 2015):  

1) promover a saúde e a cultura da paz, 
reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem 
como fortalecer a relação entre as redes públicas 
de saúde e de educação;  

2) articular as ações do SUS às ações das 
redes de educação básica pública, de forma a 
ampliar o alcance e o impacto de suas ações 
relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando 
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a utilização dos espaços, equipamentos e recursos 
disponíveis;  

3) contribuir para a constituição de condições 
para a formação integral de educandos;  

4) contribuir para a construção de sistema de 
atenção social, com foco na promoção da cidadania 
e nos direitos humanos;  

5) fortalecer o enfrentamento das 
vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 
comprometer o pleno desenvolvimento escolar;  

6) promover a comunicação entre escolas e 
unidades de saúde, assegurando a troca de 
informações sobre as condições de saúde dos 
estudantes; e  

7) fortalecer a participação comunitária nas 
políticas de educação básica e saúde, nos três 
níveis de governo. 

Conclui-se, portanto, que as políticas 
públicas de nutrição necessitam de uma 
regulamentação e implementação de leis para que 
possa ser controlada a obesidade infantil, no Brasil, 
e a promoção e o acesso facilitado à alimentação 
saudável que envolva não apenas o público infantil, 
mas a sociedade como um todo. Cabe ressaltar 
que mesmo com o funcionamento de medidas no 
combate da obesidade infantil o quadro atual 
demostra um crescimento descontrolado desse 
agravo nutricional, tanto no Brasil quanto no 
mundo, o que enfatiza a necessidade de políticas 
públicas mais efetivas e da priorização do 
profissional nutricionista.  
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16.DIABETES MELLITUS NO BRASIL:  UM 
SÉRIO E ALARMANTE PROBLEMA DE SAÚDE 
PÚBLICA 

 
Mateus Camara Dias6 
Renata Costa Fortes7 

 
Aspectos Epidemiológicos e Etiológicos do 
Diabetes Mellitus  
 

Nos últimos 20 anos, diante do aumento da 
prevalência de sobrepeso e obesidade, surgiram 
diversas comorbidades, destacando-se o diabetes 
mellitus (DM). O DM é uma doença de 
característica metabólica e não transmissível que 
está intimamente relacionada com o aumento da 
ingestão energética advinda de produtos 
industrializados, ricos em açúcares refinados, 
ácidos graxos saturados, trans e colesterol, sódio e 
baixo teor de fibras (DE SOUZA, 2017). 

 De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), estimativas revelaram que 135 
milhões de pessoas no mundo apresentavam DM 
em 1.995 e 240 milhões possuíam a doença em 
2.005.  Observa-se uma projeção para o alcance de 
366 milhões em 2.030, sendo que dois terços 
habitarão países em desenvolvimento (Figura 1). 
																																																													
6 Discente do Curso de Graduação em Nutrição da 
Universidade Paulista (UNIP), Campus Brasília – Distrito 
Federal. 
7 Docente e Coordenadora do Curso de Graduação em 
Nutrição da Universidade Paulista (UNIP), Campus Brasília – 
Distrito Federal. 
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Figura 1 – Evolução do Diabetes Mellitus no Mundo 

entre 2.000 e 2.030. 
Fonte: www.int/diabetes/facts/world_figures/en/. 

 
Outras estimativas mostram que, cerca de, 

642 milhões de pessoas no mundo terão DM no 
ano de 2.040; destes, 75% dos indivíduos serão de 
países em desenvolvimento. Dados de 2.015 
apontam que 415 milhões de indivíduos com idade 
entre 20 a 79 anos convivem com essa doença. O 
Brasil está na 4a colocação de países com maior 
número de pessoas com DM, em torno de, 14,3 
milhões de indivíduos (ATLAS, IDF 2013). 

O DM representa 14,5% da taxa de 
mortalidade mundial, sendo a doença 
cardiovascular (DCV) a principal causa de morte de 
indivíduos diabéticos. O DM por si só não é o fator 
causal principal, mas as complicações inerentes a 
essa doença - nefropatias, neuropatias, retinopatias 
e cardiopatias - constituem os principais fatores de 
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risco de mortalidade. O estado brasileiro que possui 
maior número de casos de morte por DM é o 
Nordeste, sendo o público mais vulnerável acima 
de 60 anos de idade (ATLAS, IDF 2015). 

A DCV representa a primeira causa de 
mortalidade de indivíduos diabéticos; a retinopatia 
constitui a principal causa de cegueira adquirida; a 
nefropatia é uma das maiores responsáveis pelo 
ingresso do paciente aos programas de diálise 
peritoneal, hemodiálise e transplante; o pé diabético 
representa uma causa importante de amputações 
de membros inferiores (MS, 2013). Sendo assim, o 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constitui uma das 
maiores epidemias mundiais do século XXI e 
representa um sério problema de saúde pública, 
tanto nos países desenvolvidos quanto nos países 
em desenvolvimento, como o Brasil.  

Todos esses dados epidemiológicos são 
atribuídos ao processo de envelhecimento 
populacional, aos avanços terapêuticos da doença 
e, principalmente, ao estilo de vida atual, 
caracterizado por sedentarismo e hábitos 
alimentares que predispõem ao acúmulo de 
gordura corpórea. Logo, a obesidade, o tabagismo, 
o etilismo e o sedentarismo são os principais 
fatores de risco para o desenvolvimento do DM2, 
sendo a obesidade visceral ou abdominal ou 
androide o principal fator causal, haja vista que o 
excesso de tecido adiposo está relacionado a um 
processo inflamatório de baixo grau, porém, 
crônico, o que leva a importantes alterações 
endócrinas (PETERS et al., 2014). 
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 Dados da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF) revelaram que, nos últimos 36 
anos, a prevalência de sobrepeso (IMC > 25 kg/m2) 
aumentou de 16% para 50% no sexo masculino e 
de 28% para 48% no sexo feminino. Da mesma 
forma, ao considerar os últimos seis anos, pode-se 
constatar que a prevalência de obesidade (IMC >30 
kg/m2) implicou no aumento de 8.9% para 12,5% 
em homens e de 13,1% para 16,9% nas mulheres 
(IBGE, 2010). 

Em relação à análise de hábitos de vida da 
população brasileira associados ao DM e DCV, 
proporções preocupantes foram encontradas no 
que concerne à ingestão de refrigerante (38,1%), 
carne gorda (34,2%), etilismo (18%), tabagismo 
(15%), consumo de frutas e verduras (15%) e 
atividade física em tempo livre (18%). As 
frequências desses fatores de risco foram 
associadas a sexo, idade e nível educacional, 
indicando a necessidade de levar em consideração 
essas variáveis nos programas de promoção de 
saúde e estratégias de prevenção (VIGITEL, 2010). 

Evidências científicas também apontam uma 
correlação entre o hábito de fumar cigarros, 
charutos ou similares e o DM. Cerca de 30% a 40% 
dos fumantes possuem uma tendência maior a 
desenvolver DM2 em comparação aos não 
fumantes (UDHHS et al., 2014). O fumo está 
relacionado a resistência periférica à insulina. Isto 
pode ser parcialmente explicado porque o tabagista 
tende a ter uma alimentação mais pobre em 
nutrientes, bem como possuir maior acúmulo de 
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gordura central devido ao sedentarismo (KALRA et 
al., 2016).  

As células do tecido adiposo (adipócitos) 
produzem inflamação de baixo grau, e 
principalmente, sintetizam adipocinas, como a 
resistina que atua diretamente na resistência à 
insulina, assim como, a gordura ectópica que atua 
promovendo acúmulo de gordura em órgãos e 
tecidos, como o fígado, artérias e músculo 
(WEISBERG et al., 2003). 

O consumo excessivo do álcool é capaz de 
promover um descontrole da glicose sanguínea, o 
que acarreta a destruição das células responsáveis 
por secreção de insulina no pâncreas, podendo 
levar a pancreatite alcóolica, bem como, estimular o 
acúmulo de gordura no fígado, propiciando a 
esteatose hepática alcóolica, o que dificulta o 
metabolismo da glicose (MS, 2003). 

 
Diabetes Mellitus e seu Impacto no Indivíduo  
 

O DM apresenta duas formas principais, a 
saber: o DM tipo 1 (DM1), que surge principalmente 
na infância ou na adolescência e o DM2, a forma 
mais frequente, que corresponde a cerca de 85%-
90% dos casos, surgindo de forma insidiosa, 
principalmente em adultos. Formas menos 
frequentes de DM também podem estar presentes, 
como a gestacional e outros tipos que ocorrem em 
detrimento de defeitos genéticos funcionais das 
células beta pancreáticas e na ação da insulina, 
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induzidas por fármacos, agentes químicos ou 
infecções (GUIDONI et al., 2009).  

O DM2 inicia com uma resistência periférica 
à insulina, em que o hormônio responsável por 
regular a quantidade de glicose sanguínea não 
consegue ter efetividade em colocar a glicose 
dentro da célula, promovendo assim um estado 
hiperglicêmico constante. Caso o indivíduo continue 
com hábitos alimentares e estilo de vida 
inadequados, isso propiciará uma baixa síntese de 
insulina e, em consequência, culminará com DM2 
(SILZER; PHILLIPS, 2018). 

O DM1 é caracterizado por ser menos 
prevalente e está relacionado a doença autoimune, 
ou seja, o indivíduo já nasce com essa doença e, 
neste caso, o pâncreas não tem a capacidade de 
liberar insulina, pois o próprio sistema imunológico 
promove destruição das células beta pancreáticas, 
responsáveis por produzir e secretar insulina para a 
corrente sanguínea (CAÑIBANO-HERNÁNDEZ et 
al., 2018). 

Na ausência de controle adequado da 
doença, os principais sintomas do DM incluem o 
excesso de micção (poliúria) durante o dia e no 
período noturno, a sede excessiva (polidipsia) e a 
fome exacerbada (polifagia). Além disso, caso o 
indivíduo não faça o controle adequado da glicemia, 
este poderá desenvolver morbidades relacionadas 
a doença como, neuropatia, nefropatia e 
cardiopatias (KALRA et al., 2016). 

Outros sintomas decorrentes de 
insulinopenia ou déficit na ação da insulina, 
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incluem: emagrecimento, fraqueza, parestesias, 
turvação e diminuição da acuidade visual. As 
complicações agudas são: cetoacidose diabética, 
estado hiperosmolar hiperglicêmico, hipoglicemia, 
acidose lática. Dentre as complicações crônicas 
microvasculares, destacam-se: retinopatia, 
nefropatia, neuropatia e, dentre as 
macrovasculares: amputações, disfunção sexual, 
doenças cardiovasculares, vasculares periféricas e 
cerebrovasculares (GUIDONI et al., 2009). 
 
Importância do Tratamento no Diabetes Mellitus 
e das Políticas Públicas 
 

A mudança no estilo de vida é o fator 
primordial para melhora do quadro clínico de 
indivíduos que convivem com DM. Deve-se, nesse 
sentido, incentivar os indivíduos com DM a iniciar 
alguma atividade física, reduzir o peso corporal na 
vigência de sobrepeso ou obesidade, fazer o 
controle da glicemia, principalmente após as 
refeições, dentre outras medidas comportamentais 
(MCLELLAN et al., 2007). 

 Considera-se uma dieta adequada para 
indivíduos com DM aquela que atende aos 
seguintes quesitos:  baseada em alimentos naturais 
ou in natura; restrita em alimentos processados, 
ultraprocessados e industrializados; rica em frutas, 
hortaliças e verduras, além de adequada ingestão 
hídrica; reduzida em colesterol; restrita em ácidos 
graxos saturados e trans, com adição de ácidos 
graxos insaturadas e poli-insaturados, como azeite 
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de oliva extravirgem e oleaginosas; com priorização 
do consumo de carnes magras, frango e peixe; 
restrita em carboidratos simples (SEIB et al., 2018). 

Observa-se, na população brasileira, que o 
alto índice de desnutrição foi substituído pelo alto 
índice de obesidade. Esse quadro demográfico, 
epidemiológico e nutricional acarretou em aumento 
dos gastos públicos com doenças relacionadas à 
alimentação, como DM, dislipidemias, hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), dentre outros agravos à 
saúde. Salienta-se que as principais características 
da população com DM são adultos jovens, com 
baixo nível de escolaridade e socioeconômico. 

O Estudo Multicêntrico sobre a Prevalência 
do Diabetes no Brasil constatou que a idade exerce 
influência na prevalência de DM, ou seja, observou-
se um aumento de 2,7% na faixa etária entre 30 e 
59 anos para 17,4% entre 60 e 69 anos, o que 
representa um aumento de 6,4 vezes (MALERBI; 
FRANCO, 1992). 

O gasto total com DM é de cerca de 5% a 
20% da arrecadação para a saúde. Esse gasto é 
devido, principalmente, às complicações causadas 
pelo DM, tais como: doença renal crônica, 
retinopatia, pé diabético, o que conduz a um grande 
tempo de internação hospitalar e, 
consequentemente, elevados gastos com saúde 
pública. No Brasil, no período de 1999 a 2001, a 
quantidade de indivíduos hospitalizados por causa 
do DM foi em torno de 6,4 por cada 10 mil 
habitantes (ROSA et al., 2007). 
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Vale ressaltar que os procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos, como cateterismo, 
bypass coronariano, fotocoagulação retiniana e 
transplante renal; além de hospitalizações, 
absenteísmo, invalidez e morte prematura 
aumentam significativamente os custos diretos e 
indiretos da assistência à saúde da população 
diabética. Além disso, deve-se considerar que o DM 
é normalmente acompanhado de outras 
morbidades que podem onerar substancialmente os 
custos totais.  

No ano de 2002, a sociedade científica e o 
Ministério da Saúde (MS) realizaram o plano de 
reorganização da atenção à HAS e DM. Esse plano 
visa reduzir o tempo de hospitalização e 
internações, minimizar os gastos com o tratamento 
de complicações crônicas e melhorar a qualidade 
de vida dessa população. A nutrição com o foco 
nas políticas públicas de saúde, voltada ao DM, 
visa, por meio da educação nutricional, utilizar-se 
da ciência da nutrição para ensinar a população a 
como fazer controle da glicemia por meio de uma 
alimentação saudável, bem como, prevenir os 
agravos da doença (SANTOS et al., 2016). O 
autocuidado no DM é imprescindível, pois está 
associado com melhora do controle glicêmico, da 
qualidade de vida, além da redução dos sintomas 
relacionados ao estado hiperglicêmico (LIMA et al., 
2016). 

Sendo assim, para o tratamento do paciente 
com DM, é fundamental que ele seja vinculado às 
unidades de saúde de atendimento, o que garantirá 
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o diagnóstico e o acesso às formas terapêuticas, 
aliado ao atendimento por profissionais 
capacitados. O diagnóstico precoce e o controle da 
doença são capazes de evitar as complicações 
e/ou retardar a progressão das complicações 
preexistentes, além de garantir maior contato com o 
serviço de saúde e, consequentemente, maior 
adesão do paciente ao tratamento (GUIDONI et al., 
2009). 

A atenção primária no paciente com DM tem 
como propósito a prevenção e a redução dos 
agravos a saúde, podendo ser feito por meio de 
grupos de diabéticos, com a atuação do 
nutricionista, médico, enfermeiro e demais 
profissionais da área de saúde. Na atenção 
secundária, o indivíduo tem a assistência em 
tratamentos focados nas alterações físicas que o 
DM pode ocasionar (pele ressecada, pé diabético, 
dentre outros). Há também a necessidade de 
oficinas para atualização dos profissionais que 
atuam na atenção primária, englobando todos os 
aspectos sobre a doença na vida do paciente, 
incluindo as alternativas de tratamento, o melhor 
conhecimento sobre a doença e os diagnósticos 
(GUIDONI, 2009). 

Estudos mostram, em relação à prevenção 
secundária, que o controle metabólico tem papel 
importante na prevenção do surgimento e/ou da 
progressão das complicações crônicas, com foco 
especial na HAS e dislipidemia; prevenção de 
ulcerações nos pés e de amputações de membros 
inferiores; rastreamento para diagnóstico e 
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tratamento precoce da retinopatia, bem como da 
microalbuminúria no intuito de prevenir ou retardar 
a progressão da insuficiência renal, dentre outros 
aspectos (OMS, 2002). 

Conclui-se, portanto, que o manejo do DM 
deve ser feito dentro de um sistema hierarquizado 
de saúde, sendo o nível primário a sua base por 
constituir a “porta de entrada” dos pacientes 
diabéticos. Salienta-se que o panorama atual do 
DM, na população brasileira, reflete a necessidade 
da implementação de medidas preventivas 
baseadas em evidência científica em todos os 
níveis de complexidade, com o intuito de 
instrumentalizar o profissional de saúde na prática 
clínica, bem como os órgãos governamentais para 
estabelecimento de adequadas e eficazes políticas 
públicas. 
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17. O CONTEXTO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE E DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
 

Mayara Candida Pereira 
Danielle Ferreira Silva 

Leila Batista Ribeiro 
 

O conceito de promoção da saúde é 
referenciado pela Carta de Ottawa a busca da 
redução das desigualdades em saúde, tem como 
objetivo ampliar as possibilidades de indivíduos e 
comunidades para atuar sobre os fatores que 
afetam sua saúde e a qualidade de vida. É uma 
abordagem integrada sobre os fatores de riscos 
evitáveis como: tabagismo, alcoolismo, inatividade 
física, alimentação não saudável e obesidade. Além 
de proporcionar benefícios aos demais grupos 
(MALTA, et. al, 2014; BRASIL, 2014). 

A alimentação saudável, além de se 
constituir como um importante determinante social 
e de saúde, juntamente com outras ações, tem 
como propósito a redução dos fatores de risco 
evitáveis já citados (PIRES, 2017). 

Informa o mesmo autor, que são realizadas 
estratégias de diferentes âmbitos para a realização 
de ações articuladas entre a vigilância e a oferta de 
serviços e ações de saúde para o enfrentamento do 
atual quadro epidemiológico, como: pesquisas para 
o monitoramento da situação alimentar e 
nutricional, os principais agravos que acometem a 
população, e formulação de programas 
intersetoriais. 
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Supracitado pelo mesmo autor, de acordo 
com o cenário de transição epidemiológica, 
demográfica e nutricional, estratégias de grande 
amplitude que possam alcançar o maior número de 
pessoas possível são as mais indicadas. 

Desde 2009 em parceria com o IBGE e o 
Ministério da Educação (MEC), foi criado uma 
estratégia de monitoramento da situação alimentar 
e nutricional é a Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar (PENSE), realizada com escolares 
adolescentes, com objetivo de subsidiar o Sistema 
de Monitoramento de Fatores de Risco e Proteção 
à Saúde em Escolares do Brasil, atualizando os 
dados de prevalência e distribuição dos fatores de 
risco e proteção à saúde dos estudantes (BRASIL, 
2013).  

O Programa de Saúde na Escola (PSE) é um 
programa intersetorial de parceria do Ministério da 
Saúde (MS) e Ministério da Educação com o 
objetivo de fortalecer a Promoção da Saúde, cultura 
de paz nas escolas e a prevenção de doenças dos 
estudantes brasileiros, monitorado pelo PENSE. É 
um programa composto por 4 módulos:  

1. É a apreciação das condições de saúde e 
psicológica do estudante; 

2. Trata da promoção da saúde e da prevenção 
voltadas para a construção de uma cultura 
de paz e combate as diferentes exposições 
de violência, consumo de álcool e drogas, 
abordagem sobre educação sexual e 
reprodutiva e o estímulo a atividade física e 
práticas corporais; 
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3. É o bloco que se destina à educação 
permanente e à capacitação de profissionais 
e jovens.  

4. Prevê o controle e a análise de saúde dos 
estudantes por intermédio de pesquisas 
(PORTAL MEC, 2017). 
Em agosto de 2016 o PENSE divulgou os 

resultados mais recentes que revelaram o consumo 
semanal igual ou superior a cinco dias de alimentos 
Marcadores de Alimentação Saudável (MAS) de 
estudantes brasileiros do 9º ano, em 2015, atingiu 
60,7% para feijão, 37,7% para legumes e 32,7% 
para frutas frescas. 

Para os alimentos Marcadores de 
Alimentação não Saudável (MANS), os percentuais 
chegaram a 13,7% para salgados fritos, 41,6% para 
guloseimas, 26,7% para refrigerantes e 31,3% para 
ultraprocessados salgados. Indicando uma melhora 
no perfil do consumo dos escolares residentes nos 
municípios capitais do mesmo período, o 
crescimento de 16,0 % no relato de consumo de 
salgados fritos, redução nas proporções de 
consumo de guloseimas (-17,9 %) e refrigerantes (-
22,6%) (IBGE, 2016). 

Sobre estilo de vida, os indicadores 
avaliados nessa pesquisa relacionados a 
alimentação estiveram: frequência de consumo de 
frutas e hortaliças cinco ou mais vezes ao dia, 
consumo regular de feijão em cinco ou mais vezes 
por semana, consumo de carnes com excesso de 
gordura ao menos uma vez por semana e consumo 
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regular de refrigerante em cinco ou mais dias por 
semana (PIRES, 2017). 

Promovida pelo MS e IBGE, no ano de 2013 
a sua mais nova edição da PNS (Pesquisa Nacional 
de Saúde) reuniu um conjunto de informações de 
abrangência nacional de grande relevância como 
subsídio à formulação, monitoramento e avaliação 
das políticas públicas de saúde, para o alcance da 
maior efetividade de suas ações (BRASIL, 2013). 

Os resultados das pesquisas apontam um 
cenário que demandam esforços para reverter os 
principais riscos à saúde dos brasileiros e o 
fortalecimento de políticas e programas que 
colaborem com esse propósito são necessários 
(PIRES, 2017).  

De acordo com o mesmo autor, a fome, 
obesidade, doenças associadas à má alimentação, 
consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou 
prejudicial à saúde, preços abusivos e imposições 
de padrões alimentares que não respeitem a 
diversidade cultural são situações de insegurança 
alimentar e nutricional que podem ser expressadas 
desta maneira. 

Relata ainda, que outras maneiras que 
podem influenciar o consumo alimentar dos 
brasileiros são as transformações da sociedade 
moderna, aumento da urbanização, a melhora do 
poder aquisitivo das famílias, aumento das 
refeições fora de casa. 

A relação entre a PNAN e as Políticas de 
Promoção da Saúde e de Segurança Alimentar, 
fazendo-se necessário compreender seus laços no 
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intuito de uma análise mais abrangente sobre a 
organização da atenção nutricional no SUS.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 Esta obra teve objetivo apresentar o estudo 
da PNAN (Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição) em forma de paráfrase. Isso se 
objetivando adotar a técnica de transcrever um 
texto com suas próprias palavras enquanto 
metodologia ativa de aprendizagem. 
 O projeto envolveu os(as) alunos(as) do 
sexto e do sétimo semestres matutinos do curso de 
Enfermagem da Unip (Universidade Paulista), 
campus Brasília/DF, que cursaram com o professor 
Jonas Rodrigo Gonçalves a disciplina PNAS II – 
Políticas de Nutrição e Assistência em Saúde II. 
 Cada grupo de alunos fez a paráfrase de 
parte da PNAN e submeteu a farejadores de plágio 
para que fosse verificada a autoria. Todos os 
capítulos que aqui se encontram conquistaram pelo 
menos 75% de texto autoral. 
 A obra não tem fins comerciais, nem 
lucrativos, constituindo apenas uma metodologia 
ativa de aprendizagem, por envolver os(as) 
alunos(as) no universo da leitura, da escrita e da 
produção acadêmica. 
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