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Resumo

Objetivo: Relatar experiência de aproximação ensino-serviço-comunidade e 

educação permanente de nutricionistas, vivenciada em seis unidades de saúde da Estratégia 

de Saúde da Família de Maceió, Alagoas. Metodologia: Relato da implementação de ações 

de educação permanente, por meio de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, 

tendo como principal referencial teórico a problematização desenvolvida pela Faculdade 

de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) entre 2009 e 2012. Principais 

resultados: Foram realizados 13 encontros cujos temas foram definidos pelos gestores e 

profissionais das unidades, destacando-se os instrumentos legais que organizam o trabalho 

na atenção básica e as políticas de alimentação e nutrição. Foram elaborados planos de 

trabalhos incorporando diretrizes estabelecidas nos documentos normativos e suas 

prioridades. Conclusões: A ação indica que o modelo proposto é capaz de sensibilizar os 

envolvidos sobre a temática e incentivar mudanças na prática profissional e na execução das 

políticas de alimentação e nutrição, fortalecendo o Sistema Único de Saúde no município.

Palavras-chave: Nutrição em saúde pública. Educação continuada. Atenção primária à saúde. 

Aprendizagem baseada em problemas.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: A EDUCAÇÃO PERMANENTE 

COMO INSTRUMENTO DE APROXIMAÇÃO ENSINO-SERVIÇO

Risia Cristina Egito de Menezesa 

Maria Alice Araújo Oliveiraa 

Emilia Chagas Costab 

Giovana Longo-Silvaa

Juliana Souza Oliveirab

Vanessa Sá Lealb

aUniversidade Federal de Alagoas – UFAL – Maceió (AL), Brasil.
bUniversidade Federal de Pernambuco – UFPE – Recife (PE), Brasil.
Endereço para correspondência: Risia Cristina Egito de Menezes – Avenida Lourival Melo Mota, s/n – Tabuleiro dos 
Martins – CEP: 57072-900 – Maceió (AL), Brasil – E-mail: risiamenezes@yahoo.com.br



1052

FOOD AND NUTRITION IN BASIC CARE:  PERMANENT EDUCATION AS A WAY OF 

 PROMOTING TEACHING-SERVICE APPROACH

Abstract

Objective: To report the experience in teaching-service-community 

approach and continuing education of nutritionists, experienced in six health units of 

the Family Health Strategy of Maceió, Alagoas, Brazil. Methodology: Experience report 

on the implementation of actions for continuing education through active teaching 

and learning methodologies, having the questioning developed by the Nutrition Scholl 

of the Universidade Federal de Alagoas (UFAL) between 2009 and 2012 as the main 

theoretical framework. Main results: Thirteen meetings were held on topics defined 

by managers and professionals of the units, especially the legal instruments that 

organize work in primary care and policies on food and nutrition. Work plans were 

developed, incorporating guidelines established in normative documents and local 

priorities. Conclusions: The action indicates that the proposed model is able to sensitize 

stakeholders on the theme and to encourage changes in professional practice and in 

the implementation of policies on food and nutrition, strengthening the National health 

System (SUS) in the city.

Keywords: Nutrition, public health. Education, continuing. Primary health care. Problem-

based learning.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA ATENCIÓN BÁSICA A LA SALUD: LA EDUCACIÓN 

PERMANENTE COMO INSTRUMENTO DE APROXIMACIÓN ENSEÑANZA-SERVICIO

Resumen

Objetivo: Relatar experiencia de aproximación enseñanza-servicio-comunidad y 

educación permanente de nutricionistas, vivencias en seis unidades de salud de la Estrategia de 

Salud de la Familia de Maceió, Alagoas. Metodología: Relato de la implementación de acciones 

de educación permanente, por medio de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, 

que tiene como principal referencial teórico la problematización desarrollada por la Faculdade 

de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) entre 2009 y 2012. Principales 

resultados: Se realizaron 13 encuentros cuyos temas fueron definidos por los gestores y 

profesionales de las unidades, señalándose los instrumentos legales que organizan el trabajo en 

la atención básica y las políticas de alimentación y nutrición. Se elaboraron planes de trabajos 
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incorporándoles directrices establecidas en los documentos normativos y sus prioridades. 

Conclusiones: la acción indica que el modelo propuesto es capaz de sensibilizar a los involucrados 

sobre la temática e incentivar cambios en la práctica profesional y en la ejecución de las prácticas 

de alimentación y nutrición, fortaleciendo el Sistema Único de Salud en el municipio.

Palabras clave: Nutrición en salud pública. Educación continuada. Atención primaria a la 

salud. Aprendizaje basada en problemas.

INTRODUÇÃO 

A instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) inaugura no Brasil uma nova 

lógica de organização do sistema público de saúde, cujas diretrizes constitucionais de 

descentralização, participação da comunidade e atendimento integral contribuem para a 

implementação de um novo modelo assistencial, migrando de um modelo médico-centrado 

e baseado em especialidades para outro, que privilegia a Atenção Básica à Saúde (ABS), 

caracterizada pela promoção e prevenção da saúde, sem entretanto, esquecer-se das ações de 

caráter assistencial.1,2 

No que diz respeito à organização da ABS, a proposta no Brasil concentra-se 

na instituição de serviços de saúde locais e se materializa com a proposta Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), implantada desde 1994 e fundamentada numa nova ética social e cultural 

com vistas à promoção da saúde e qualidade de vida dos indivíduos, famílias e comunidades. 

Dentre os desafios inerentes a essa estratégia, persiste a necessidade de articulação das ações 

desenvolvidas, expansão da cobertura e desenvolvimento de uma política de formação e 

educação permanente das equipes.2-4

Nesse contexto, a função precípua da ESF é reorganizar a atenção básica e, a 

partir dessa, reorganizar todo o sistema de saúde no país, rompendo com o paradigma 

médico-centrado e especializado, para atuar em equipe privilegiando a promoção da saúde e 

reconhecendo o paciente como indivíduo atuante.5,6

O enfrentamento desse novo desafio implicou a necessidade da educação 

permanente em saúde, entendida como um processo de aprendizagem no serviço a partir da 

reflexão sobre o método de trabalho, percepção dos problemas e necessidades de natureza 

pedagógica, partindo do pressuposto da aprendizagem significativa que promove e produz 

sentidos. Esse procedimento sugere que a transformação das práticas profissionais esteja 

baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais, de profissionais reais em ação na rede de 

serviços, também reais.7-9 
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Outra estratégia que vem sendo adotada para adequar o perfil dos 

profissionais de saúde às necessidades da ABS é a adoção das novas diretrizes 

curriculares para os cursos da área da saúde. Para tanto, o aprender fazendo e a 

vivência da prática profissional no âmbito do serviço de saúde e das comunidades 

adscritas é essencial, oportunizando a inserção e vivência prática dos estudantes de 

graduação nos serviços, com destaque ao Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (Pet-Saúde). 

O Pet-Saúde consiste em um projeto de educação tutorial, no qual um 

profissional de saúde e um grupo de estudantes tutorado por um docente vinculado a uma 

universidade realizam ações de educação, extensão e pesquisa sempre respeitando as 

necessidades e realidades locais, assim como as prioridades elencadas pela Política Nacional 

de Atenção Básica e de Saúde.5 Dessa forma, o programa pode ser considerado como 

condutor da integração ensino-serviço-comunidade. 

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) participa do Pet-Saúde desde 

sua primeira edição.  Atualmente as equipes são compostas por profissionais da rede e 

estudantes e professores de sete cursos que atuam de forma interdisciplinar no âmbito da 

ESF de Maceió, Alagoas.

Nesse sentido, a contrapartida do ensino para os serviços deve se dar na 

colaboração para a reorientação da prática de atenção à saúde, de um modelo centrado 

na produção de procedimentos para um modelo centrado nas necessidades e demandas 

sociais. Assim, a aproximação dos serviços de saúde como opção consciente e oficial da 

academia deve ser conduzida para que o local do desenvolvimento das atividades dos 

estudantes seja o mesmo onde os profissionais atuam.7,8,10 

Diante do exposto e das necessidades de aprimorar os conceitos e condutas, 

sobretudo nutricionais, de acordo com os dispositivos legais que organizam a ABS e ainda 

considerando as demandas da população, este trabalho tem por objetivo relatar a experiência 

vivenciada em um projeto de extensão da Faculdade de Nutrição da UFAL, que tem como 

propósito qualificar os nutricionistas que atuam nesse nível de atenção, de forma a promover 

a aproximação ensino-serviço-comunidade e contribuir com a implementação das ações de 

alimentação e nutrição no município de Maceió, Alagoas.

MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um relato, de caráter descritivo, de uma experiência de aproximação 

ensino, serviço e comunidade, com início no ano de 2009, envolvendo a educação 
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permanente em saúde, vivenciada em 6 unidades de saúde da ESF do município de Maceió, 

Alagoas, que compõem o cenário de prática das disciplinas de Nutrição em Saúde Pública do 

Curso de Graduação em Nutrição da UFAL.

Para o desenvolvimento da ação, foram considerados critérios de inclusão 

para formar o grupo de estudo: nutricionistas que atuavam na ABS, interesse desses 

profissionais e disponibilidade dos mesmos de serem realocados para atuar em unidades 

de saúde da ESF.

No processo de seleção do campo de atuação da estratégia desenvolvida 

vale ressaltar que, compondo a rede de apoio envolvida no processo de implantação e 

fortalecimento da ESF em Maceió, pode-se destacar a UFAL, que desenvolve projetos para a 

melhoria das condições de saúde dessa população. 

No sentido de atender a normatização do projeto pedagógico do curso 

envolvido e do Pet-Saúde, que priorizam as unidades de saúde da ESF como cenário 

de prática; e considerando o escasso número de nutricionistas nesses locais, os 

participantes envolvidos neste projeto foram oriundos de seis unidades de saúde da 

cidade: Pitanguinha, São Vicente de Paula, Carla Nogueira, João Moreira, Dr. Paulo Leal 

e Reginaldo. 

As informações relativas às condições de saúde, situação de moradia e de 

saneamento da população atendida nas unidades envolvidas foram verificadas a partir 

dos dados disponíveis no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e analisadas 

utilizando o programa estatístico EPI Info, versão 6.04 (CDC, Atlanta), tendo sido 

apresentadas em tabelas as frequências absolutas, em percentuais, segundo sexo, idade e 

condições sanitárias. 

A ação delineada suscita uma reflexão sobre o desenvolvimento das políticas 

de alimentação e nutrição e os dispositivos legais que organizam o sistema de saúde 

brasileiro com ênfase na atenção básica, fundamentais ao enfrentamento dos problemas 

decorrentes da inconclusa transição nutricional no país. Assim, a atividade desenvolvida 

adotou como referenciais teóricos os marcos legais do SUS, que dão sustentação às ações 

de vigilância e do cuidado nutricional a ser prestado nesse nível de atenção.11-15 

No intuito de articular esses referenciais aos cuidados nutricionais desenvolvidos 

na rede local, elegeu-se a educação permanente, promovendo uma aproximação entre 

ensino, serviço e comunidade, com vistas à elaboração de planos de intervenção a serem 

implantados nas unidades de saúde como eixo estruturante da proposta. O processo de 

trabalho contemplou as seguintes etapas: identificação do grupo de interesse (nutricionistas 
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que atuavam na ABS do município); estabelecimento de parceria entre os gestores municipais 

e a unidade acadêmica; realocação dos nutricionistas de unidades de saúde tradicionais para 

unidades de saúde da ESF; diagnóstico das ações de alimentação e nutrição desenvolvidas 

nas unidades de saúde; estruturação da ação de educação permanente como uma atividade 

formal de extensão e estratégia de aproximação ensino, serviço e comunidade; elaboração, 

análise e revisão de planos de intervenção na atenção e cuidado nutricional a serem 

desenvolvidos nas unidades.

Para as atividades relativas à educação permanente foram utilizadas 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, tendo como principal referencial teórico 

a pedagogia da problematização, que consiste na observação da realidade com a 

possibilidade de se relacionar com esta e, principalmente, modificá-la. Essa metodologia 

valoriza o aumento da capacidade do aluno — participante e agente da transformação 

social — para detectar os problemas reais e buscar soluções originais e criativas. 

A primeira etapa foi a observação, onde foram levantadas as informações sobre os 

problemas abordados. A partir daí, produziu-se uma explicação primária, com base no 

senso comum, onde foram identificados os pontos chaves. Em seguida, foi realizada 

uma troca de informação e conhecimento entre os envolvidos, onde se comparava 

a explicação primária às informações disponíveis (teorização). Nesse ponto o grupo foi 

incentivado a fazer uma síntese dessa nova compreensão, na perspectiva de elaborar 

possíveis soluções para os problemas observados (hipóteses de solução). 

Após elencar os principais aspectos problemáticos identificados, as equipes 

os classificaram por ordem de importância utilizando critérios de prioridade, a fim de 

definir quais seriam inicialmente abordados e com que profundidade. Concluída essa 

análise, os grupos foram estimulados a refletir sobre os pontos passíveis de intervenção 

buscando-se, para tanto, os embasamentos científicos, técnicos e legais disponíveis, 

oportunidade de aprendizagem efetiva no contato e no confronto direto com a realidade 

(aplicação à realidade).16

Participaram do projeto 6 nutricionistas que atuavam na ABS do 

município, 5 docentes e 30 graduandos do curso de nutrição que integravam o Pet-

Saúde. Somaram-se a esses, em determinados momentos, outros profissionais de 

nível superior e agentes comunitários de saúde (ACS) das unidades envolvidos com 

as políticas de alimentação e nutrição, além de estudantes da disciplina de estágio de 

Nutrição em Saúde Pública. O convite aos profissionais foi feito por contato pessoal, 
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com encaminhamento posterior de documento formal, onde foi solicitada a liberação 

das suas atividades de rotina de acordo com o cronograma de ações previstas. 

As atividades foram desenvolvidas no período de 2009 a 2012 nas instalações 

da UFAL e nas unidades de saúde dotadas de espaços para reuniões. Foram realizadas 

avaliações junto aos participantes, durante o desenvolvimento das atividades, com o objetivo 

de readequar métodos, conteúdos e estratégias utilizadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E POPULAÇÃO CADASTRADA

As unidades de saúde localizam-se em regiões caracterizadas por condições 

de vida e de saúde heterogêneas. A despeito desse panorama, todos os territórios possuem 

uma significativa parcela da população em vulnerabilidade socioeconômica e sanitária, 

critérios pelos quais foram consideradas áreas prioritárias para implantação das equipes da 

ESF no município de Maceió, Alagoas (Tabela 1).

De acordo com as informações do SIAB, as 6 unidades de saúde comportam 

um total de 13 equipes de saúde da família, que atendem em média 9.939 famílias e 

perfazem um total de 39.886 pessoas cadastradas. A população atendida é composta, em 

sua maioria, por indivíduos do sexo feminino (53%) com a idade entre 15 e 39 anos (46% 

em média), possuindo menos de 1% de crianças menores de 1 ano (Tabela 1).

Unidades de 

Saúde

Equipes 

ESF
Famílias* Pessoas*

Sexo Faixa etária (anos)

Masculino Feminino <1 1–14 15–39 ≥40

n % n % n % n % n % n %

Pitanguinha 02 1362 5440 2582 47,46 2858 52,54 40 0,74 1489 27,37 2432 44,71 1479 27,19

São Vicente 03 1892 7615 3497 45,92 4118 54,08 19 0,25 1457 19,13 3603 47,32 2536 33,30

Carla Nogueira 03 2361 9604 4584 47,73 5020 52,27 58 0,60 3002 31,25 4279 44,55 2265 23,58

João Moreira 02 1670 6551 3129 47,76 3422 52,24 21 0,32 1592 24,30 3083 47,06 1855 28,32

Dr. Paulo Leal 01 836 3444 1623 47,12 1821 52,88 15 0,44 769 22,33 1659 48,17 1001 29,06

Reginaldo 02 1818 7232 3418 47,26 3814 52,74 35 0,48 1982 27,41 3290 45,49 1925 26,62

Total 13 9939 39.886 18.833 47,20 21.053 52,80 188 0,47 10291 25,8 18346 46,0 11.061 27,73

ESF: Estratégia de Saúde da Família; *cadastradas.

Tabela 1 – Caracterização da população adscrita às unidades de saúde, segundo sexo e 
idade. Maceió, 2012
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Tabela 2 – Caracterização da população adscrita às unidades de saúde, segundo 

condições sanitárias. Maceió, 2012

Variáveis
Total Pitanguinha São Vicente

Carla 

Nogueira
João Moreira

Dr. Paulo 

Leal
Reginaldo

n % n % n % n % n % n % n %

Tratamento de água no domicílio

Filtração 2818 28,35 432 31,72 961 50,79 254 10,76 435 26,05 246 29,43 490 26,95

Fervura 118 1,19 11 0,81 32 1,69 25 1,06 31 1,86 7 0,84 12 0,66

Cloração 879 8,84 106 7,78 259 13,69 41 1,74 84 5,03 202 24,16 187 10,29

Sem tratamento 6125 61,63 813 59,69 641 33,88 2041 86,45 1.120 67,07 381 45,57 1129 62,10

Abastecimento de água

Rede pública 9.272 93,29 1.338 98,24 1.860 98,31 1.982 83,95 1.608 96,29 827 98,92 1.657 91,14

Tipo de casa

Tijolo 9524 95,82 1317 96,70 1.829 96,67 2211 93,65 1642 98,32 791 94,62 1734 95,38

Taipa 276 2,78 43 3,16 63 3,33 56 2,37 28 1,68 42 5,02 44 2,42

Outros (madeira/

material reaproveitado)
139 1,40 02 0,15 – – 94 3,98 – – 03 0,36 40 2,20

Destino do lixo

Coleta pública 9420 94,78 1165 85,54 1.884 99,58 2304 97,59 1660 99,40 671 80,26 1736 95,49

Queimado/enterrado 31 0,31 04 0,29 02 0,11 18 0,76 03 0,18 03 0,36 01 0,06

Céu aberto 488 4,91 193 14,17 06 0,32 39 1,65 07 0,42 162 19,38 81 4,46

Destino fezes/urina

Sistema de esgoto 1602 16,12 59 4,33 416 21,99 675 28,59 157 9,40 13 1,56 282 15,51

Fossa 5977 60,14 974 71,51 1417 74,89 1597 67,64 1010 60,48 553 66,15 426 23,43

Céu aberto 2360 23,74 329 24,16 59 3,12 89 3,77 503 30,12 270 32,30 1.110 61,06

Acesso à energia elétrica
9807 98,67 1354 99,41 1835 96,99 2316 98,09 1663 99,58 833 99,64 1806 99,34

A maioria da população assistida tem acesso à energia elétrica (98,7%) e 

possui abastecimento de água da rede pública (93,3%), embora uma grande parcela 

não adote tratamento para a água no domicílio (61,6%). As casas, em sua maioria, são 

de tijolos (95,8%). Quanto ao destino do lixo, destacam-se as unidades de saúde da 

Pitanguinha e Dr. Paulo Leal, com maior percentual de lixo jogado a céu aberto, 14,2 

e 19,4%, respectivamente. Apenas 16,1% dessa população tem acesso ao sistema de 

esgoto, tendo como principal destino dos dejetos a fossa séptica (60,1%) e a céu aberto 

(23,7%) (Tabela 2).

Em relação às condições de saúde e perfil epidemiológico da população 

estudada, destacam-se entre os principais problemas de saúde referidos a hipertensão 

(8,3%) e o diabetes mellitus (2,3%), contando também com significativas prevalências 

de agravos como alcoolismo, hanseníase, tuberculose, dentre outros.
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ETAPAS DO PROCESSO DE TRABALHO 

Dessa forma, foi realizada a observação da realidade mediante a 

identificação das ações de alimentação e nutrição desenvolvidas nas unidades. 

Em seguida, para a teorização e elaboração das possíveis hipóteses de solução, foram 

desenvolvidos 13 encontros planejados e adaptados, no sentido de atender às demandas 

relativas às atividades já desenvolvidas e em andamento nos serviços. Os temas 

abordados foram definidos pelos gestores e profissionais das unidades de acordo com 

as necessidades locais, destacando-se os instrumentos legais e políticas que orientam a 

organização e gestão dos processos de trabalho na ABS. Após melhor compreensão dessa 

realidade e na perspectiva de influir na práxis da realidade foram elaborados planos 

de trabalho, considerando as demandas locais existentes e incorporando as diretrizes, 

estratégias e prioridades estabelecidas nesses dispositivos legais.11-15 Para as atividades 

práticas, os participantes foram agrupados de acordo com a unidade de saúde em que 

atuavam, na perspectiva da aplicação onde a ação se concretizaria.

Identificação do grupo de interesse e parceria entre os gestores municipais 

da área e a unidade acadêmica

Com vistas à consolidação do novo projeto pedagógico do curso de nutrição 

da UFAL em fase de implantação, em especial na área de saúde pública, e à ampliação dos 

seus cenários de prática, em meados de 2009 um grupo de docentes do Laboratório de 

Nutrição em Saúde Pública iniciou um processo de mobilização no sentido de identificar 

os nutricionistas que atuavam na ABS do município, definindo-se dentre outras questões: 

quantos eram, onde estavam e principalmente quais as atividades de alimentação e nutrição 

e de cuidado nutricional desenvolviam, com o intuito adjacente de rever e elaborar uma nova 

proposta de trabalho.

Os nutricionistas foram identificados com a colaboração de gestores da 

Secretaria Municipal de Saúde de Maceió (SMS). Diante de um cenário desfavorável, onde 

apenas duas unidades da ESF contavam com a presença desse profissional, foi estabelecida 

uma parceria entre os gestores municipais das políticas de alimentação e nutrição e a unidade 

acadêmica, solicitando-se à SMS que realocasse os nutricionistas lotados em unidades de 

saúde tradicionais para unidades de saúde da ESF. Dessa forma, firmou-se um acordo de que 

os profissionais realocados dividiriam sua carga horária entre a unidade de saúde de origem 

e a unidade de saúde da ESF, de forma a permanecer nestas por 20 horas semanais. Essa 

decisão política foi determinante para a viabilização da proposta do projeto pedagógico do 
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curso de nutrição, em relação à ampliação dos cenários de prática com ênfase no SUS, mais 

especificamente na atenção básica de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Nutrição.14 

Atendida a demanda e realizada a seleção dos nutricionistas que passariam a 

atuar nas seis unidades de saúde da ESF que compõem o cenário de prática das disciplinas de 

Nutrição em Saúde Pública do curso de Nutrição da UFAL, os docentes envolvidos firmaram o 

compromisso de colaborar com a educação permanente desses profissionais, entendendo ser 

fundamental que se qualifiquem e aperfeiçoem os responsáveis pelas ações de alimentação e 

nutrição e do cuidado nutricional na ABS.

Diagnóstico das ações de alimentação e nutrição

A partir daí realizou-se o evento “Práticas de Ensino-aprendizagem de 

Nutrição na Atenção Básica” ainda no ano de 2009, reunindo professores, representantes 

do Conselho Regional de Nutricionistas, gestores da SMS, nutricionistas e estudantes de 

nutrição para uma reflexão sobre o papel do nutricionista nesse nível de atenção. Essa 

ação, aqui considerada a primeira aproximação oficial dos nutricionistas da rede básica 

do município com a academia, teve como fio condutor o conhecimento e a escuta ativa. 

Essa etapa permitiu a identificação do perfil desses profissionais, principais desafios e 

potencialidades apontadas por eles, no sentido de tornarem-se cogestores das ações 

de alimentação e nutrição nas unidades de saúde em que estavam inseridos. Dentre 

os relatos, os profissionais referiram desconhecer, no geral, os dispositivos legais que 

organizam esse nível de atenção, inclusive a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN) e suas diretrizes.11-15 

O evento, imbuído de caráter investigativo, além de possibilitar um 

delineamento inicial sobre o perfil desses profissionais e a definição da demanda específica 

de atualização e de alinhamento conceitual, permitiu em resposta aos encaminhamentos 

do encontro, firmar o compromisso de expandir os cenários de prática da Faculdade de 

Nutrição da UFAL para as unidades em que esses passariam a atuar, e ainda garantir a 

adesão do curso de nutrição ao Pet-Saúde.

Assim, com o propósito explícito de dar continuidade à articulação ensino-

serviço através de estratégias de ensino-aprendizagem interdisciplinares, iniciou-se em 2010 o 

processo de construção do Pet-Saúde, com foco na redução da mortalidade infantil, controle 

social, humanização do atendimento, bem como atividades específicas dos cursos e profissões 

envolvidas contribuindo para a formação de profissionais generalistas, humanistas e críticos. 
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Desse modo, o grupo tutorial de nutrição deu início às atividades relativas ao Pet-Saúde/

UFAL, composto por um tutor docente, 6 preceptores nutricionistas que simultaneamente 

exerciam a atividade de orientação dos 30 estudantes do programa e de estagiários nas 6 

unidades de saúde da ESF que compõem o cenário de práticas da área de nutrição em saúde 

pública já referidos.

A partir daí, foi realizado um levantamento das ações de alimentação e 

nutrição nas diversas fases do curso da vida, desenvolvidas nesses locais.  Considerando 

que a observação atenta da realidade permitiria que as equipes percebessem os aspectos 

problemáticos da realidade, realizou-se uma oficina composta por 5 momentos (quatro 

encontros presenciais na UFAL, para alinhamento conceitual e construção de um instrumento 

de coleta de dados, e um encontro nas unidades de saúde, para a aplicação do referido 

instrumento), totalizando 24 horas. Estes encontros precederam as atividades de educação 

permanente propriamente ditas, vivenciadas no projeto de extensão aqui relatado, a serem 

melhor narradas a seguir.

Na ocasião, foram consultados documentos normativos que organizam 

a ABS e suas interfaces com a alimentação e nutrição. O grupo construiu um instrumento 

de diagnóstico sobre as ações de alimentação e nutrição na ABS, considerando as ações 

desenvolvidas para a população nas diversas fases do ciclo da vida, os sujeitos da abordagem 

(individual, família e comunidade) e os níveis de intervenção (diagnóstico, promoção da 

saúde, prevenção de doenças e assistência à saúde).11-13,15

Com a aplicação desse instrumento nas unidades foi possível identificar as ações 

de alimentação e nutrição desenvolvidas pelos nutricionistas e/ou pelos demais profissionais, 

bem como as demandas reais de atualização desses profissionais e as expectativas das equipes 

e gestores em relação ao trabalho a ser realizado. 

Algumas ações de alimentação e nutrição já fazem parte da agenda programática 

das unidades de saúde, embora ainda implantadas de forma fragmentada e não universal, 

longe do necessário para lidar com a realidade,2 tendo como foco a assistência ambulatorial 

de caráter individual, em detrimento das ações de ordem coletiva propostas pelo Ministério 

da Saúde, fundamentais para a vigilância e prevenção dos principais agravos nutricionais que 

acometem a população.11-15 

Planejamento da atenção nutricional desenvolvida nas unidades 

De posse das informações sobre as ações de alimentação e nutrição 

desenvolvidas nas unidades, os grupos de estudantes e profissionais envolvidos retornaram 
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à universidade para compartilhar a experiência entre si e para apresentar os resultados 

obtidos para a unidade acadêmica, em um evento proposto pelo Programa de Reorientação 

da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), no sentido de integrar as demais áreas de 

conhecimento do curso de nutrição, de forma a apreender a ABS como lócus fundamental 

para a formação do profissional nutricionista.

Na perspectiva do planejamento articulado no território para a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados e com base nas necessidades de saúde da população, 

foram elaborados planos de atividades para curto, médio e longo prazo considerando 

as diversas fases do curso da vida, os sujeitos da abordagem e os níveis de intervenção, 

tendo como foco tanto a assistência individual quanto coletiva, conforme previsto 

nos dispositivos legais e recomendações que orientam a organização do processo de 

trabalho na ABS.17-21 

No âmbito das ações planejadas pelas equipes, pode-se destacar a 

necessidade de implementação e fortalecimento de políticas de saúde pública, a exemplo 

da estratégia nacional de controle e prevenção de carência de micronutrientes; vigilância 

alimentar e nutricional; estímulo ao aleitamento materno; realização de atividades de 

educação alimentar e nutricional e de promoção da alimentação saudável; capacitações 

de ACS; dentre outras. 

Formalização da ação como atividade de extensão, instrumento de educação 

continuada e estratégia de aproximação ensino-serviço-comunidade

Dentre as categorias de análise de maior relevância para o relato dessa 

experiência, destaca-se a educação permanente como oportunidade de atualização 

profissional do nutricionista, visando uma ação mais ativa na equipe de trabalho, atuando 

como cogestor do cuidado em saúde e com possibilidade concreta de intervenção e 

mudança da realidade.

Nesse contexto, e em atenção à parte das demandas de educação permanente 

identificadas, foi elaborado o projeto de extensão “Políticas de saúde e sua interface com 

a alimentação e nutrição na atenção primária à saúde de Maceió-AL”, que passou a fazer 

parte do Programa de Extensão da Faculdade de Nutrição da UFAL intitulado “Promoção da 

Segurança Alimentar e Nutricional”. 

Visando uma maior aproximação ensino-serviço-comunidade, o projeto teve 

como principal objetivo contribuir para a inserção das ações de alimentação e nutrição na ABS 

do município, por meio da educação permanente dos profissionais. Estruturado na forma 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.37, n.4, p.1051-1070 

out./dez. 2013 1063

de relatos, diagnóstico das ações, debates, alinhamento conceitual e aprofundamento 

de temas surgidos nos debates, o projeto também fomentou a consolidação do projeto 

pedagógico do curso, na medida em que definiu entre seus objetivos específicos: contribuir 

para a implementação do Pró-Saúde e Pet-Saúde; construir uma nova proposta de estágio 

curricular de nutrição em saúde pública e consolidar os cenários de prática do curso de 

graduação em nutrição.

No Quadro 1 verifica-se a especificação das atividades desenvolvidas com 

descrição dos temas, objetivos, conteúdo, estratégias, recursos materiais e encaminhamentos.

Considerando o aprendizado baseado na prática utilizando recursos 

audiovisuais, trabalhos em grupo, discussões e debates, e tendo os profissionais como 

protagonistas das atividades e da construção do conhecimento, foram desenvolvidas 

oficinas, seminários, aulas expositivas e práticas em serviço e em laboratório de 

informática, envolvendo os profissionais da rede municipal de saúde e estudantes. O conteúdo 

programático, definido pelos gestores e profissionais envolvidos, abordou temas como: 

instrumentos legais para implementação das políticas de saúde na área de atuação do 

nutricionista; vigilância alimentar e nutricional; estratégias de enfrentamento da anemia 

e hipovitaminose A; avaliação do estado nutricional nas diversas fases do curso da vida; 

dentre outros (Quadro 1). 

Utilizando metodologia ativa e participativa de abordagem prática e 

problematizadora cuja reflexão e ação tiveram por base a realidade, os encontros tiveram 

a duração média de quatro horas, iniciando com uma técnica de acolhimento do grupo e 

finalizando com uma avaliação, sendo avaliados como de oportunidade singular de comparação 

dos conceitos previamente formados, com as informações obtidas sob diversos ângulos, 

levando-se em conta que a teoria resultante deve influir na práxis da realidade, com o 

objetivo de transformá-la. Após essa fase, outra reflexão se fez necessária: a elaboração de 

medidas possíveis de serem tomadas para a transformação em algum grau da realidade local, 

estando agora de maneira menos abstrata. Em síntese, essa etapa se trata de uma oportunidade 

de aprendizagem efetiva no contato e no confronto direto com a realidade, onde a ação 

ocorreria concretamente.

A partir de 2012, essa ação de educação permanente passou a fazer parte do 

“Programa Integrado de Atenção Primária à Saúde” da instituição, que se orienta para a articulação 

interdisciplinar ensino-serviço-comunidade, potencializando as relações entre a universidade e 

a rede de ABS, com a participação de sete cursos da área da saúde. O objetivo do mesmo é dar 
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Quadro 1 – Planos das atividades desenvolvidas. Maceió, 2009–2012

ABS: Atenção Básica à Saúde; CFN: Conselho Federal de Nutricionistas; PNAN: Política Nacional de Alimentação e Nutrição; SAN: 
Segurança Alimentar e Nutricional; PNAB: Política Nacional da Atenção Básica; PNPS: Política Nacional de Promoção à Saúde; 
SISVAN: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional; MS: Ministério da Saúde; PET: Programa de Educação pelo Trabalho para 
Saúde; PNSF: Programa Nacional de Suplementação de Ferro; PNVITA: Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A; PSE: 
Programa Saúde na Escola.
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Discutir sobre o papel 
da nutrição como área 

estratégica da ABS

Posição e visão do 
CFN sobre o papel 
da nutrição como 
área estratégica 

da ABS

Leitura dialogada; 
discussão

Apostila

Reflexão do grupo 
sobre o papel do 

nutricionista no seu 
cenário de prática

02
Política Nacional 
de Alimentação e 

Nutrição/1999 

Apresentar a PNAN e 
diretrizes como política 

que concorre para a 
promoção da SAN 

na ABS

PNAN/1999; 
Diretrizes da 

PNAN

Apresentação 
dialogada; trabalho em 
grupo; apresentação do 

trabalho elaborado.

Apostila, Data 
show, papel, 

madeira

Identificar as ações 
desenvolvidas 

nas unidades que 
atendem às diretrizes 

da política.

03
A PNAN como 
instrumento de 
planejamento 

Identificar a PNAN 
e suas Diretrizes 

como instrumento 
de planejamento das 

ações de alimentação e 
nutrição na ABS

Plano Estadual e 
Plano Municipal 

das ações de 
alimentação e 

nutrição

Apresentação oral; 
acessar Plano Estadual/
Municipal das ações de 
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Data show, 
papel, madeira, 

apostila, 
computadores e 

Internet

Acessar e avaliar 
planos das ações de 
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registradas no site do 
Ministério da Saúde

04

Políticas que 
organizam o 

processo de trabalho 
na ABS

Identificar os dispositivos 
legais da ABS;Elucidar a 
convergência da PNAN 
e suas diretrizes com a 
PNAB, PNPS e demais 

políticas que concorrem 
para a promoção da 

SAN na ABS

PNAB; PNPS 

Apresentação oral 
dialogada; trabalho em 

grupo; apresentação 
oral do trabalho 

elaborado 

Data show, 
papel, madeira, 

apostila

Identificar o 
componente 

alimentação e nutrição 
nos dispositivos legais

05

Planejamento das 
ações de alimentação 

e nutrição nas 
unidades

Elaborar planos de 
atividades de acordo 
com a PNAN, PNAB 

e PNPS 

Bases conceituais 
do planejamento 

em saúde

Apresentação dialogada 
da proposta de trabalho; 

trabalho em grupo; 
apresentação oral do 
trabalho elaborado 

Data show, 
papel, madeira, 

apostila

Adequar os planos de 
atividades elaborados 

a realidade local.

06
Vigilância alimentar 
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Data show, 
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Avaliar o fluxo de 
informação do SISVAN 
na unidade de saúde

07
Vigilância alimentar 
e nutricional na ABS 

SISVAN: Indicadores e 
protocolos propostos 

pelo MS

Indicadores 
e protocolos 

do SISVAN na 
assistência à saúde

Apresentação 
dialogada; trabalho em 

grupo; apresentação 
oral do trabalho 

elaborado pelo grupo

Data show, 
papel, madeira, 

apostila
–

08

Políticas de 
enfrentamento 
da anemia e da 

hipovitaminose A

Identificar as estratégias 
adotadas no Brasil 

para o enfrentamento 
da anemia e 

hipovitaminose A

Bases conceituais 
do PNSF e PNVITA 

e formulários; 
sistema de 

gerenciamento dos 
programas 

Apresentação 
dialogada; leitura de 

texto; discussão

Data show, 
apostila

Reflexão: Como 
contribuir para a 

consecução de seus 
objetivos na unidade 

de saúde?
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sustentabilidade às ações já desenvolvidas pelo Pet-Saúde, proporcionando o desenvolvimento de 

atividades em equipes compostas por profissionais e estudantes de diversas unidades acadêmicas.

Visando uma metodologia contínua de planejamento, acompanhamento e 

avaliação, esse projeto tem dado continuidade ao processo de capacitação de trabalhadores 

dos serviços, ao contribuir com a qualificação dos nutricionistas da rede municipal de 

saúde, envolvidos nas atividades práticas do curso de nutrição, considerando as demandas 

locais existentes e rotinas dos serviços, integrando gestores e facilitando a relação ensino-

serviço-comunidade.

A realização desse trabalho também tem repercutido de forma positiva na 

qualidade desses serviços de saúde, por possibilitar maior envolvimento da comunidade nas 

atividades desenvolvidas, articulação entre os níveis de gestão, aumento do interesse para 

qualificação dos trabalhadores de saúde e melhor desenvoltura das equipes nas unidades, 

configurando-se em uma ação factível no campo da atenção básica para cuidado nutricional e 

promoção da alimentação saudável. 

As ações de alimentação e nutrição nas unidades de saúde devem se pautar 

pelo compromisso, pelo conhecimento do território, da realidade epidemiológica, das 

estratégias e ferramentas de ação em saúde coletiva, com vistas na intersetorialidade para o 

enfrentamento dos determinantes do processo saúde/doença na população. A experiência 

relatada neste trabalho tem estabelecido espaços de diálogos entre a universidade e a rede de 

saúde integrando gestores, profissionais, comunidade e academia, em torno do fortalecimento 

do SUS no Município de Maceió, Alagoas. 

No entanto, essa iniciativa não solucionará o problema de demanda dos 

serviços de saúde da população, uma vez que sua melhoria implica no desafio da 

construção de um processo de trabalho onde seja compartilhada a responsabilidade 

pelo cuidado, destacando-se ainda uma questão central: a decisão política de 

todas as esferas de governo, dos gestores envolvidos com a institucionalização do 

componente alimentação e nutrição, definição da composição das equipes mínimas 

da ESF, e aprimoramento dessa política pública. Assim, considera-se imprescindível a 

sensibilização do poder público para o investimento na ABS, priorizando a capacitação 

profissional de todo recurso humano disponível na rede.

Cumpre destacar que o Sistema Nacional de Saúde do Brasil, representado pelo 

SUS,1 tem na ABS a porta de entrada ou o primeiro elemento de um processo de atenção 

continuada à saúde.4,5 Esse nível de atenção assume relevância para o desenvolvimento social 

do país quando atua de maneira oportuna e evita a procura direta aos níveis de média e alta 
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complexidade do sistema conhecidamente mais escassos e onerosos.2 Nessa perspectiva, 

o campo da alimentação e nutrição apresenta grande relevância, fazendo-se necessária a 

incorporação das suas ações no contexto da ABS, prevista na PNAN, na Política Nacional da 

Atenção Básica, na Política Nacional de Promoção à Saúde, dentre outros dispositivos legais 

que convergem para a Política Nacional de Saúde.11-15 

Apesar dos avanços no que diz respeito aos dispositivos legais em torno do 

campo da alimentação e da nutrição no SUS, alguns percalços nesse âmbito de atuação 

ainda precisam ser superados. A baixa adesão e a precária existência das ações de 

alimentação e nutrição nas unidades de saúde implicam em limitar o cumprimento dos 

princípios da integralidade, universalidade e resolubilidade da atenção.22-24 Para superar 

esse desafio, verifica-se a necessidade da incorporação de experiências inovadoras como 

estratégia para induzir mudanças mais profundas na formação profissional e na inserção 

do nutricionista na rede.24-26 Outra alternativa se refere à intensificação dos processos 

formativos dos demais profissionais de saúde que atuam na atenção básica em torno dos 

temas da alimentação e nutrição, visando não apenas a difusão dos conhecimentos tão 

valorizada nas capacitações, mas fundamentalmente a sua apropriação nas práticas de 

cuidado, como estratégia de construção de sentidos e de prioridades.27,28 

Assim, para fomentar as ações de alimentação e nutrição em áreas estratégicas 

do SUS, a educação permanente se caracteriza como um instrumento para a qualificação em 

serviço dos profissionais, estimulando uma prática humanizada, interativa e multidisciplinar, 

abrindo caminho para uma reorganização da ABS. 

Na tentativa de induzir mudanças na formação desse profissional, esta proposta, 

juntamente com o Pró e Pet-Saúde, tem fomentado a reorientação do curso de nutrição 

da UFAL ao permitir avanços em relação à articulação teórica e prática; modificações 

nas metodologias de ensino, com a inserção precoce dos estudantes na ABS; aumento de 

atividades práticas na área de nutrição em saúde pública, prioritariamente na ESF, o que têm 

refletido no perfil dos egressos que demonstram maior aproximação com o sistema de saúde 

brasileiro, conforme previsto nas diretrizes curriculares.14

CONCLUSÃO

Esta experiência trouxe como desafio a definição de um processo de 

trabalho que permitisse a implantação e o desenvolvimento do componente alimentação 

e nutrição de forma interdisciplinar e integral nas unidades de saúde, considerando a 

fragilidade da inserção do nutricionista na ABS que, no caso específico do município de 
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Maceió, Alagoas, permanecem, no geral, presentes nas unidades de saúde com uma carga 

horária restrita acumulando outras funções em outros locais de trabalho. 

A ação aqui vivenciada indica que o modelo proposto é capaz de sensibilizar 

os envolvidos sobre a temática, incentivar mudanças em relação à sua prática profissional e na 

qualidade do serviço prestado. Esta iniciativa de aproximação ensino-serviço-comunidade aponta 

para a necessidade do aprimoramento de estratégias de atualização profissional que integrem 

conteúdo informativo e motivação, privilegiando a construção coletiva do conhecimento. 

O curso de nutrição da UFAL avançou em relação à programação e articulação 

teórico-prática na área de saúde pública, passando a desenvolver ações, prioritariamente, 

nas unidades de saúde da ESF do município de Maceió, induzindo mudanças curriculares, 

a exemplo do aumento de atividades práticas nas disciplinas, que passam a contribuir para 

melhoria da formação profissional. 

No que concerne às perspectivas de continuidade e desdobramento do trabalho, 

estão em curso projetos de pesquisa e extensão voltados à temática da alimentação e nutrição 

na ABS e formação do nutricionista em saúde pública. Há que se considerar também a 

educação permanente de todos os profissionais envolvidos com as políticas de alimentação 

e nutrição e não apenas os nutricionistas, compreendendo a resolução dos problemas 

relacionados às questões alimentares e nutricionais de forma interdisciplinar nas unidades 

de saúde, utilizando o modelo aqui apresentado como uma das estratégias plausíveis para o 

fortalecimento das políticas de alimentação e nutrição na ABS e consequentemente, do SUS.

No entanto, a ampliação deste campo de atuação, ou seja, a inserção do 

componente alimentação e nutrição e consolidação dessas políticas, exigem ainda a 

superação de um desafio que extrapola a educação permanente e qualificação das equipes, 

seu fortalecimento político e institucional, colocando a temática como prioridade na agenda 

pública nos diversos níveis de decisão conferindo autonomia nas negociações e diálogos 

intersetoriais necessários.
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