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TEXTO DE SISTEMATIZAÇÃO 02:
COMO ARTICULAR AS AÇÕES DE NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE?
Apresentação
Durante janeiro de 2010 a REDENUTRI realizou sua segunda rodada de discussões que teve como tema
central “experiências de articulação das ações de nutrição na Atenção Primária à Saúde”. Nesta etapa
tivemos a participação ativa de profissionais que executam suas atividades nos municípios brasileiros! A
sistematização é composta por um apanhado de comentários. Muitos deles são transcrições fiéis às
sugestões e opiniões dos integrantes da rede. Ao final desta sistematização segue um resumo de algumas
experiências exitosas que foram apresentadas na REDE.

Sistematização
Para a efetiva inserção das ações de Alimentação & Nutrição na Atenção Primária em Saúde de forma
integrada e articulada precisamos atuar nos espaços da macro e da micro política. Ou seja, à nível da
macropolítica precisamos reforçar a luta pela regulamentação da EC 29, criação do Plano de Carreira
Cargos e Salários do SUS, implementação do Pacto pela Saúde, realização da intersetorialidade com
reforço das ações de promoção à saúde, com ênfase na promoção da alimentação saudável. No que se
refere à micro política precisamos atuar para a valorização do trabalho em equipe, respeito às
diversidades e saberes, ampliando a comunicação e interlocução entre os diversos serviços que
constituem os diferentes espaços de produção de saúde.
Para tanto, não basta investirmos em equipamentos e insumos, considerando que o trabalho em saúde é
essencialmente relacional. Precisamos construir estratégias que possibilitem o desenvolvimento de
habilidades para trabalhar com as subjetividades, para criar, inovar, trocar experiências e garantir a
comunicação e integração cotidianamente nos serviços. Não existem receitas. Essa inserção não se dá ou
dará por "Decreto" e de forma homogênea, considerando as diferenças regionais e singularidades de cada
município/Estado.

NUTRIÇÃO NA APS E INTERSETORIALIDADE
•

•
•

A inserção da nutrição nos NASFs será concretizada através da nossa participação nos conselhos
municipais de saúde. Temos a prática na participação nos conselhos, nas conferências municipais
de saúde?
Os NASF´s podem ser articulados em consórcios nos municípios com menos de 8 equipes da ESF,
conforme a portaria nº 154, portanto, todas as regiões do país podem ter NASF´s e nestes contar
com o profissional nutricionista.
Os aspectos colocados relativos à intersetorialidade são importantes. A garantia do DHAA só se
concretizará se houver um envolvimento compartilhado com todos os setores. A área da nutrição
abrange o bem estar, a saúde, o prazer e assegura a vida desde sua formação, deve ter uma
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valorização especial e precisamos ter as orientações corretas e o acompanhamento necessário
em nossa rede de serviços e atendimentos.

FINANCIAMENTO
•
•
•

Necessidade do incentivo financeiro direto para implementação das ações de nutrição para todos
os municípios brasileiros.
Não há saída razoável caso não sejam definidos, definitivos e suficientes os recursos públicos para
a saúde e destes o maior percentual na organização da atenção básica.
São três grandes problemas:
(1) Recursos para a saúde são insuficientes (totalmente em descompasso com o
desenvolvimento econômico brasileiro e em relação aos parâmetros de outros países);
(2) Os gastos efetuados ainda (parece que vai ser assim por todo sempre no Brasil...) são na
área hospitalar e ambulatorial, em torno de 50%, e na atenção básica 17%;
(3) Financiamento público em relação ao dispêndio privado em saúde está diminuindo,
segundo Gilson Carvalho em 2007 o financiamento público foi de 49% do total gasto em
saúde no Brasil.

•

Nos países que buscam atendimento em saúde universal, integral, equitativo e principalmente
como direito do cidadão e não como mercadoria, os gastos totais públicos, no montante geral
atingem mais de 70%.

SISVAN COMO FERRAMENTA PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE NUTRIÇÃO NA APS
•

SISVAN é uma ferramenta para consolidação de informações sobre as condições nutricionais
populacionais (a nível de consumo alimentar e estado nutricional).

PAPEL DOS PROFISSIONAIS NA APS
•

•

Reverter o modelo de atenção em saúde. Ainda o processo de trabalho é concentrado em
ações/procedimentos diretamente relacionados com doença....“transferimos” o modelo
hospitalar (centrado em procedimentos – consultas, exames, medicamentos, centrado no
diagnóstico‐terapêutica‐avaliação do médico). A inserção do nutricionista deveria focar‐se em um
modelo promotor da saúde, da cidadania, da autonomia e também de uma clínica individual que
considere as pessoas inseridas em seu contexto socioeconômico.
Qualificar as equipes de referência (Equipes da estratégia saúde da família e de unidades básicas
tradicionais). Promover educação permanente em serviço, com o intuito de qualificar/preparar
todos os membros da equipe para realizar atenção alimentar e nutricional em relação aos
agravos/situações mais relevantes e freqüentes. Por exemplo, habilitar a equipe para que durante
o processo de trabalho, ela oriente sobre o aleitamento materno e a introdução correta e em
tempo oportuno dos alimentos complementares. Ainda, instrumentalizá‐las para operacionalizar e

2

3
•

•

utilizar os sistemas de informação em saúde, entre outras ações relacionadas ao perfil da
demanda e do serviço local.
Aumentar quantitativamente a presença do nutricionista na atenção básica. Considerando que
sua atuação deve pautar‐se pelos princípios da Saúde Pública/Segurança Alimentar e
Nutricional/Direito Humano à Alimentação Adequada. É necessário discutirmos parâmetros
adequados para a inserção de nutricionistas e outros profissionais de saúde imprescindíveis para
melhorar as condições de saúde das pessoas. A apropriação de conceitos de territorialização,
acolhimento, participação popular, planejamento em saúde, apoio matricial, clínica ampliada,
projeto terapêutico singular, intersetorialidade, multiprofissionalidade/interdisciplinaridade,
promoção da cidadania e construção de autonomia são fundamentais.
Dentro dos NASF´s o nutricionista deve priorizar o atendimento coletivo, fazendo uso das
orientações constantes na Matriz de ações em Alimentação e Nutrição publicada pelo MS (2009),
de maneira intersetorial. A educação nutricional não pode ficar limitada ao ambiente escolar, a
integração deve ocorrer através da pactuação com todos os setores: industrial, comercial,
agropecuário, poder executivo, legislativo, judiciário, associações de moradores, assoc. de bairros,
clubes de idosos, APM´s, Professores, Profissionais da Saúde.

NUTRICIONISTA X ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES
•

•

É essencial a realização de atividades interdisciplinares! Só o trabalho conjunto, com a inserção
das mais diversas áreas do conhecimento poderá lograr num resultado eficaz. A pesquisa em
antropologia e sociologia, por exemplo, fornece ferramentas que nos permitem conhecer melhor
nossas comunidades, de forma que possamos traçar diretrizes, programas e projetos que sejam
efetivos para atender suas reais necessidades. Não há como falar em nutrição sem falar em
habitação, emprego, saneamento, atendimentos básicos em saúde, cultura, etc. A visão do todo e
o trabalho conjunto, uma receita do sucesso. E trazer para a saúde o slogan da Agenda 21 : "‐
Pensar global, agir local"
“... Desde que iniciei meu trabalho sempre busquei atuar em equipe, envolvendo inúmeros
profissionais, mas a maior dificuldade que encontrei foi justamente com os colegas
nutricionistas... não sei se por estar começando agora, mas já ter uma experiência anterior em
outras áreas... Mas o fato é que na Alimentação escolar consegui envolver várias pessoas, o que
acredito ser a razão do sucesso desse Programa. No entanto ainda tenho dificuldade em
desenvolver ações que envolvam outros nutricionistas do município, como do NASF, e do
SISVAN...”

NUTRIÇÃO NA APS E ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA
“... Lembro aos colegas de profissão e de atuação, que o PBF (Programa Bolsa Família) encontra‐se
inserido em praticamente em todo o território nacional. Vinculado ao programa, existe um recurso
destinado as ações de alimentação e nutrição que devem estar sendo realizadas pelas secretarias
municipais de saúde e educação. É o famoso IGD que deve sim estar sendo utilizado pelas secretarias
envolvidas no programa...”
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Experiências exitosas!
(1) Município de São Vicente
Apresentação da experiência da nutricionista do Departamento de Segurança Alimentar da Diretoria de
Assistência Social de Mongaguá/SP
• Grupo de adolescentes que é acompanhado semanalmente. Os adolescentes são avaliados
nutricionalmente, participam de palestras e dinâmicas de grupo.
• As gestantes também são acompanhadas e recebem frutas, verduras e legumes para levarem para
casa. Estes alimentos são fornecidos através do Banco de Alimentos do Município.
• Nos encontros são realizadas oficinas culinárias, onde são ensinadas receitas que contém os
alimentos fornecidos.
• O sucesso deste programa em São Vicente despertou o interesse de autoridades municipais
vizinhas e hoje estou no Município de Mongaguá/SP, implantando os mesmos projetos.
(2) Município de Guarani/MG
Apresentação da experiência da nutricionista da prefeitura de Guarani/MG
• Atendimentos nos PSF´s, além de palestras em grupos de gestantes, hipertensos e diabéticos com
o tema corpo saudável.
• Guarani apresenta um planejamento anual ótimo na atenção a saúde... Triagem das crianças de 0
a 5 anos nos postos para cadastramento no SISVAN, pesagem nas escolas municipais, trabalhos
nas escolas de educação nutricional, montagem de cardápios.
• O município ainda realiza em alguns meses caravanas da saúde, para toda população que quiser
participar com pesagem, cálculo do IMC, medida da pressão arterial, teste de glicose,
escovação....dentre outras atividades.

(3) Município de Cabedelo/PB
Apresentação da experiência da nutricionista da secretaria municipal de saúde de Cabedelo
• Trabalho na ESF do município de Cabedelo, na Paraíba. Em nosso município há 10 nutricionistas
atuando nos 19 PSF's que cobrem a cidade. Cabedelo foi um dos primeiros municípios do país a
ter o profissional nutricionista nos PSF's e trouxe para o município um grande avanço no
desenvolvimento dos programas da Atenção Básica, no entanto nós que estamos diretamente em
contato com a realidade do usuário, vemos não só a importância, mas, as demandas necessárias
para efetivar a participação do profissional nas políticas de saúde.
• Não basta que os gestores incluam o profissional da nutrição na estratégia, é preciso que
hajam políticas públicas direcionadas para a garantia dos direitos a alimentação e a segurança
alimentar. Sem isso nosso trabalho é apenas pontual!
• Há várias dificuldades e também houve grandes avanços no que se diz respeito à nutrição na APS,
vejo isso claramente com a chegada dos NASFs, a inserção do profissional nutricionista mudou
sim o olhar para assuntos que anteriormente eram tratados de forma "simples". É gratificante
trabalhar em grupos com os usuários temas nunca "trabalhados" na saúde e que estão dentro das
diretrizes do SUS.
• Visitas domiciliares ‐ importante ferramenta de trabalho! Quando você entra em um domicílio
consegue avaliar perfeitamente todo o contexto familiar.
• Penso que temos que fortalecer o SISVAN nos distritos. Sabendo do diagnóstico fidedigno as
estratégias seriam melhores. Articular e integrar as ações é uma aproximação maior entre as
esferas de governo.
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(4) Alvorada/RS
Apresentação da experiência da nutricionista da secretaria municipal de Alvorada
• Alvorada tem aproximadamente 220 mil habitantes, mas aos poucos estamos construindo a
Política de Alimentação e Nutrição no município... Mas, como todos já sabemos... Não é fácil.
Além de coordenar todos os Programas relacionados à Nutrição participamos de grupos nas
Unidades Básicas de Saúde (Hipertensos, Diabéticos, Reeducação Alimentar e outros).
Organizamos também anualmente atividades na semana da alimentação (orientação nutricional,
antropometria, atividades lúdicas para crianças).
• Realizamos capacitação com a rede, mutirões de pesagem (Programa Bolsa Família e SISVAN‐
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional).
• Nosso município faz parte da 1ª Coordenadoria de Saúde do RS e mensalmente, os 24 municípios
que fazem parte desta coordenadoria se reúnem para a discussão de assuntos sobre alimentação
e nutrição, bem como apresentamos para os colegas o trabalho que desenvolvemos.
• A nossa coordenação estadual de nutrição organiza mostras regionais de experiências exitosas em
nutrição, geralmente de 2 em 2 anos. Assim temos contato com várias experiências desenvolvidas
em todo o RS. Tudo isto com o objetivo de trocar experiências!
• Meu município é contemplado com os recursos do FAN (Fundo de Alimentação e Nutrição).
Municípios com mais de 200 mil habitantes recebem fundos para desenvolverem ações em
alimentação e nutrição. Conseguimos evoluir! Realizamos eventos, compramos equipamentos,
confeccionamos materiais como folders, banners.
• Nossa perspectiva é que em 2010 desenvolveremos um evento na semana de semana da
alimentação em Outubro: Teremos palestras, sessão de filmes com discussão com nutricionistas,
distribuição de brindes, folders, orientação nutricional, estímulo à prática de atividade física,
confecção de mascote para o evento... Dessa forma também acabamos por sensibilizar os
gestores e mostrar que a Nutrição é de extrema importância. Oportunidades existem, precisamos
é trabalhar!
(5) Petrolândia/PE
•

No município de Petrolândia temos um programa municipal que é totalmente financiado com
recursos próprios, já que é um município com apenas 31 mil habitantes e não recebe recursos do
FAN. O programa chama‐se criança nutrida e tem o objetivo de recuperar crianças e gestantes em
risco nutricional, a partir da oferta de uma alimentação balanceada preparada por nutricionistas
diariamente. As crianças e mães tem seu peso monitorado pelo SISVAN, além de participarem de
atividades educativas. O projeto está em pleno funcionamento por 10 anos e os resultados são
muito bons! Hoje consideramos uma ferramenta importantíssima para o combate à desnutrição.

(6) Funasa‐Coordenação Regional São Paulo
• Atendemos em torno de 7000 indígenas de 5 etnias diferentes e distribuídos entre 18 múnicípios
do Estado de São Paulo. A saúde indígena é um sub‐sistema do SUS, criado em 1999. A execução
das ações de alimentação e nutrição depende efetivamente da articulação intersetorial.
• Nossas Equipes de Saúde Indígena procuram realizar sempre articulações, principalmente para
garantir o direito a alimentação desta população. Temos algumas parcerias com assistências
sociais de municípios, algumas universidades desenvolvem trabalhos de prevenção aos distúrbios
nutricionais. Conseguimos algumas parcerias com secretarias de abastecimento e agricultura,
auxiliando os indígenas na produção de hortas e plantações. Porém ainda o papel destas
articulações está 'tímido', principalmente na visão dos profissionais que atuam na ponta.
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(6) Manaus/AM
•

O papel do nutricionista como multiplicador e incentivador de uma alimentação saudável, prática,
de baixo custo associada à valorização de sua cultura é de suma importância. Aqui em Manaus,
nossas oficinas atuam sempre com esse objetivo.

(7) Natal/RN
• Projeto de criação dos NASF em Natal foi aprovado na reunião da CIB no final de 2009, ainda não
temos nenhum NASF implantado. Apesar das dificuldades relatadas, várias experiências
interessantes vêm sendo desenvolvidas pelos profissionais de diferentes categorias na rede básica
de saúde. Algumas inerentes as ações de alimentação e nutrição até já apresentadas na I e II
Mostra de Alimentação e Nutrição do SUS e vários Congressos Nacionais. Nos últimos anos
estamos realizando os Fóruns Municipais de Nutrição na APS, promovidos pelo Núcleo de
Alimentação e Nutrição para apresentação e troca de experiências, inserimos o tema SAN e DHAA
em um dos Fóruns de Atenção Básica direcionado a todos os profissionais da APS.
• Aqui no município (Natal) vivenciamos a experiência de inserção do profissional nutricionista na
equipe multiprofissional desde a criação da Secretaria Municipal de Saúde, em 1986, no auge do
movimento pela Reforma Sanitária no país. Então, a Secretaria já nasceu incorporando a idéia do
trabalho em equipe, planejamento local, modelo de vigilância à saúde. Lembro que, nesta época,
os nutricionistas que atuavam na atenção básica, além das atividades relativas ao cuidado
nutricional (consulta de nutrição, atividades educativas), uma vez por semana realizavam
atividades de vigilância sanitária nos estabelecimentos que lidavam com alimentos, em conjunto
com o técnico de saneamento, considerando as micro áreas de risco. Entretanto, várias mudanças
conjunturais aconteceram e hoje, os profissionais que desenvolvem as ações de vigilância sanitária
estão na sede dos Distritos Sanitários e no nível central (Núcleo de Controle de Alimentos da
Vigilância Sanitária). Temos também nutricionistas atuando no nível de gestão (Auditoria, Núcleo
de Alimentação e Nutrição, Setor de Promoção à Saúde, Supervisão Territorial) e atenção
(Unidades com modelo tradicional ‐ demanda aberta e com ESF), porém, apesar de apoiarem as
equipes da ESF os profissionais nutricionistas, bem como, psicólogos e assistentes sociais, não
recebem a gratificação específica, como os que estão inseridos na equipe mínima da ESF.

Equipe REDENUTRI
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