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“O saber se faz através de uma superação constante.” 
 

Paulo Freire 
 



 
RESUMO 

 
 

 Alimentação e nutrição são de vital importância para a manutenção da vida e 
da saúde do ser humano em bom estado. O Brasil passa hoje por um processo de 
transição nutricional, no qual as doenças crônico-degenerativas ocupam papel de 
destaque em detrimento das doenças infecto-contagiosas, na população como um 
todo. Acredita-se hoje que a efetiva educação nutricional ocorra por meio de um 
processo participativo de aquisição de informações e conhecimentos sobre 
alimentação saudável, objetivando reduzir os problemas de saúde advindos da 
transição nutricional e outros que têm sua origem na alimentação e nutrição. A 
Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo de atenção primária proposto pelo 
Ministério da Saúde que visa gerar modificações no padrão atual de assistência à 
saúde no Brasil, de modo que sejam concretizados os princípios que direcionam o 
Sistema Único de Saúde, incluindo a educação em nutrição em tais objetivos, tendo 
o Agente Comunitário de Saúde (ACS) como um dos principais pilares desse 
processo. No presente trabalho propõe-se refletir sobre o processo de construção do 
conhecimento em educação e nutrição no âmbito da ESF do município de 
Araraquara. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada a partir de entrevistas 
semi-estruturadas nas quais foram entrevistados 43 profissionais de saúde inseridos 
em seis unidades de saúde da família (USF). Os agentes comunitários de saúde 
compuseram 93,02% da amostra e os enfermeiros 6,98%. Os resultados revelam 
que há a necessidade de capacitação para os profissionais da atenção básica à 
saúde quanto às questões relacionadas à alimentação e nutrição. A ação educativa 
ocorre de maneira informal e a construção do saber acerca dos conceitos sobre 
alimentação se processa principalmente em função de enfermidades, com 
recomendações prescritivas, sendo imperativa a adoção de abordagem educativa 
que seja mais dialógica e participativa, referenciada em visão integradora da saúde.  
O olhar dos profissionais de saúde frente às questões educacionais de alimentação 
e nutrição parte de um entendimento da educação tradicional do modelo biomédico 
de saúde. A importância do profissional nutricionista se fez presente no relato das 
entrevistas objetivando atender as demandas de problemas nutricionais na atenção 
básica à saúde e ampliar o processo de cuidado. 
 
Palavras-chave: Saúde da Família, Educação, Nutrição. 

 

 
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

 Food and nutrition are vital for sustaining life and health of human beings in 
good conditions. Today Brazil is going through a process of nutritional transition in 
which chronic-degenerative diseases occupy a prominent role at the expense of 
infectious diseases in the population as a whole. It is believed today that effective 
nutrition education takes place through a participatory process of acquiring 
information and knowledge about a healthy diet, aiming to reduce health problems 
arising from nutritional transition and others that have their origin in food and 
nutrition. The Family Health Strategy (FHS) is a primary care model adopted by the 
Ministry of Health that aims to fulfill the principles that guide the National Health 
System including education on food and nutrition in such goals. The model has in the 
Community Health Agent (CHA) one of the key pillars in this process. The present 
paper proposes to reflect on the process of knowledge construction in education and 
nutrition within the ESF in the city of Araraquara-SP. It is a qualitative research 
conducted from semi-structured interviews in which the respondents were 43 health 
professionals inserted in six family health units. The community health workers made 
up 93.02% of participants, and nurses 6.98%. The results revealed that there is need 
for training for professionals in primary health care for issues relating to food and 
nutrition. The educational action occurs in an informal way, and the construction of 
knowledge about food and nutrition concepts occurs mainly due to illnesses, with 
prescriptive recommendations, being imperative the adoption of an educational 
approach that is more dialogic and participatory, referenced in an integrative view of 
health. Unfortunately, the look of health professionals towards food and nutrition 
educational issues emerges from an understanding of the traditional education of the 
biomedical model of health. Among the professionals the importance of a nutritionist 
as a professional was present in the account of the Community Health Agents, 
aiming at meeting the demands of nutritional problems in primary health care and at 
expanding the process of care. 
 
Keywords: Family Health, Education, Nutrition. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil ocorreu em 1988 

pela Lei 8080 e em conformidade com a Constituição Brasileira, consagrando a 

saúde como direito social e agregando em seus princípios, a universalidade, 

integralidade e equidade (BRASIL, 1988). Essa posição reformadora do sistema de 

saúde vigente apontava para a necessidade da formação de um sistema que 

pudesse englobar a rede básica de saúde, tal como formulado na Conferência de 

Alma-Ata (MERHY; QUEIROZ, 1993). Tal fato promoveu avanço nas conquistas de 

direitos à saúde e, ao ser colocada a atenção básica à saúde na porta de entrada do 

SUS, apostou-se na atenção primária à saúde como estratégia para fortalecimento 

desse sistema (BRASIL, 2007). Nesse sentido, as ações de alimentação surgem 

como um dos aspectos fundamentais para a promoção da saúde, sendo 

considerada direito inalienável pela Organização das Nações Unidas (ONU) e 

fundamental para a sobrevivência humana.  

 Com a finalidade de reorganizar a atenção básica à saúde, em 1994, é 

proposto o Programa Saúde da Família (PSF), trazendo uma nova maneira de 

promoção da saúde no Brasil (ASSIS et al., 2002) e, em sua estratégia de ação, 

busca modificar a maneira tradicional de assistência à saúde enfatizando a 

promoção (BESEN et al., 2007). O propósito do programa é o atendimento centrado 

na família como um todo, formulando ações de saúde para o coletivo (VANDERLEI; 

ALMEIDA, 2007) e integrando ações de promoção à saúde e prevenção de doenças 

(ROCHA et al., 2008), dentre essas ações, as voltadas para alimentação e nutrição 

(PAIM, 2003). 
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 Na Política Nacional de Atenção Básica por meio da Portaria 648 de 

28/03/2006 afirma-se que esta modalidade de assistência confere a singularidade do 

indivíduo em seu contexto sócio-cultural, promovendo a saúde e prevenindo a 

doença, na tentativa da redução dos riscos que sejam prejudiciais à qualidade de 

vida e modo de viver saudável tais como “[...] controle da hipertensão arterial, o 

controle do diabetes, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a 

saúde da mulher, a saúde do idoso e a promoção da saúde [...]” (BRASIL, 2007, 

p.13). 

 Para que tais princípios se processem, têm-se como fundamentos da Atenção 

Básica: o acesso universal e contínuo com equidade, a integralidade das ações da 

equipe quanto à promoção, prevenção, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação 

com acompanhamento dos resultados alcançados e vínculo entre a equipe de saúde 

e a comunidade, além de outros (BRASIL, 2007).  Assim, a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) permite maior ampliação da forma de enxergar e produzir saúde, visto 

como uma estratégia competente a integrar ações da atenção primária para 

promoção da saúde e prevenção de doenças (ROCHA et al., 2008).  

A ESF se organiza em bases territoriais restritas com o objetivo de prestar 

atendimento integral a comunidades, (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2005) bem 

como buscar o diagnóstico situacional tendo na família o foco da atenção (BRASIL, 

2007). Com essa proposta, o objetivo central da ESF leva em consideração as 

relações do meio-ambiente em que vivem as famílias (SAKATA et al., 2007), sendo 

importante o reconhecimento das mesmas e seus membros, uma vez que os 

mesmos vivem no mesmo local, participam das mesmas realidades e tem vínculo 

entre si, formando uma rede de laços de apoio (MOURA; KANTORSKI; GALERA, 

2006). 
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Desse modo, as visitas domiciliares fazem parte do cotidiano das ações de 

saúde, com o objetivo de conhecer a realidade das famílias e identificar os principais 

problemas relacionados à saúde e a exposição dessas famílias aos riscos relativos à 

saúde. O agente comunitário de saúde (ACS) é o responsável por tais visitas, 

devendo atuar como facilitador do trabalho da equipe, reconhecendo os principais 

problemas de saúde vivenciados pela família e seus membros. Com isso, mantém a 

integralidade da ação uma vez que há a inclusão dos membros da equipe na 

situação de vida das famílias, facilitando o entendimento dos determinantes do 

processo saúde-doença (HÜBNER; FRANCO, 2007; SAKATA et al., 2007; GARCIA; 

SAINTRAIN, 2009).  

  Na ESF, cada unidade de saúde da família (USF) contempla a população 

restrita a um determinado território de abrangência onde uma equipe torna-se 

responsável por 600 a 1000 famílias, tendo no máximo 4500 habitantes.  A equipe 

multiprofissional é formada por no mínimo, um médico, um enfermeiro, um auxiliar 

de enfermagem e quatro a seis ACS. Tais equipes de Saúde da Família devem estar 

capacitadas para identificar a realidade epidemiológica das famílias adstritas bem 

como identificar riscos e agravos à saúde, reconhecendo os problemas prevalentes 

e atuando na promoção da educação em saúde (COSTA, 2009).   

No que diz respeito à equipe de saúde, o ACS é o profissional que ocupa uma 

posição de destaque, representando cerca de 50% da composição da equipe 

(MACIEL et. al., 2009), sendo de fundamental importância na forma como a ESF foi 

concebida, por promover a integração da equipe de saúde à família e seus membros 

(BORNSTEIN; DAVID; ARAÚJO, 2010). O ACS é agente mediador entre a 

comunidade e a equipe de saúde, sendo comumente denominado de “elo” ou 
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“ponte” atuando juntamente com a população na tentativa de melhorar a qualidade 

das famílias assistidas (NUNES, 2002; MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 2007).  

 A ação mediadora, característica desse trabalhador, se identifica com um 

perfil social que remonta à sua procedência, tal como a de seus vizinhos e à 

comunidade assistida, gerando assim, uma maneira de viver a saúde vinculada a tal 

origem. Esse fato garante melhor compreensão dos processos de saúde e de 

doença vivenciados na localidade, fazendo com que o agente busque soluções 

comuns para si e seus assistidos sendo, portanto, um ator social articulado com as 

questões de saúde pública realizando efetiva interconexão entre o sistema de saúde 

e a população, de um ponto de vista ampliado, intersetorial, extrapolando o campo 

da saúde (MOROSINI, 2010).   

  A formação do ACS deve, portanto, ser permeada de conhecimentos diversos 

que possam elucidar a questão do processo saúde-doença, incorporando além do 

conhecimento de base científica, o saber popular de forma que possa facilitar a 

compreensão dos problemas que envolvem a família e o habilitar a reconhecer as 

suas reais necessidades de saúde, mantendo interação entre o sistema de saúde e 

a família e seus membros.  

Para tal, o perfil desse profissional traçado pelo Ministério da Saúde em suas 

atribuições, define que o mesmo desenvolva “[...] ações educativas, visando à 

promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da 

equipe” (BRASIL, 2007, p. 45), entre outras.  

 A equipe da USF deve ser capaz de perceber a multicausalidade dos 

processos no contexto ambiental do indivíduo cuidado (SILVESTRE; COSTA NETO, 

2003), organizando as ações de saúde em promoção e prevenção, tendo o tema 

alimentação e nutrição como um de seus pilares. O trabalho deve expandir as ações 
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de alimentação e nutrição na atenção primária a partir da intersetorialidade nas 

ações de saúde, superando o modelo biomédico de saúde e dando ênfase à junção 

do saber técnico ao saber popular na promoção da saúde (FERREIRA; 

MAGALHÃES, 2007), e enfrentando variados problemas que envolvem as 

comunidades (MENOSSI et al., 2005), conforme vem sendo preconizado pelo 

Ministério da Saúde (MS).  

A ESF assume papel de assistência integral a todos os membros da família, 

independente de sua idade e incumbe o profissional de saúde à coordenação, 

participação e/ou organização de grupos de educação para a saúde.  

 Para Morosini, Fonseca e Pereira (2007) o ACS é um trabalhador de saúde 

que entende suas práticas como ações de transformação da sociedade com a qual 

convive, deve possuir postura crítica diante da visão da saúde biologiscista, ou seja, 

considerar que saúde não é somente estar ou não doente e sim a somatória das 

condições de vida, tais como: moradia, saneamento, lazer, renda, alimentação, 

educação, justiça, paz, etc. (STOTZ; DAVID; BORNSTEIN, 2007). O desafio do 

trabalho do agente fica, portanto, em definir esses conceitos e convencer a 

comunidade local estabelecendo uma relação promotora da saúde com conexão do 

saber popular e o saber científico, aproximando a realidade por meio dessa troca de 

saberes.  

  O setor saúde tem funções gerais e especificas, de diagnóstico coletivo e 

individual, e os possíveis condicionantes dessa situação, tal como exposto no artigo 

6º, do capítulo I da Lei 8080/1990, na qual estão incluídas no campo de ação do 

SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar (BRASIL, 1990). 

 Assim, supõe-se que na política do SUS está inserida a alimentação e 

nutrição, bem como práticas saudáveis de saúde. O objeto fundamental é o cuidado 
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com a saúde, mas esse objeto extrapola as ações médicas, contemplando o 

contexto social no qual as pessoas estão inseridas. A alimentação, em sua 

totalidade, está inserida no contexto social. 

 A Declaração de Adelaide, documento produzido na II Conferência 

Internacional de Promoção da Saúde realizada em 1988 na Austrália, destacou 

como uma das áreas prioritárias para a promoção da saúde a alimentação e nutrição 

(FERREIRA; MAGALHÃES, 2007).  

 A alimentação é um dos aspectos fundamentais para a promoção da saúde e, 

para Paim (2003), a implantação do SUS e a promoção da saúde mantêm um 

vínculo estreito com as ações de promoção da alimentação e nutrição.  

 Portanto, a saúde tem dimensões no campo social, onde a causa da doença 

muitas vezes está instalada e é nesse processo contínuo que a saúde é buscada, 

não na ausência de doença, mas sim na busca das causas sociais que possam 

favorecer ou desfavorecer o processo saúde-doença e os agravos à saúde. O 

contexto social serve de base para os problemas de saúde. Nesse sentido, algumas 

doenças de ordem nutricional estão inseridas nesse processo e tem origem nele 

(LEFRÈVE; LEFRÈVE, 2004). Esse fato pode ser apoiado pelo processo de 

transição nutricional no qual as doenças crônico-degenerativas se sobrepõem às 

doenças infecto-contagiosas (MONTEIRO et al.,1995; TARDIDO; FALCÃO, 2006; 

COUTINHO; GENTIL; TORAL, 2008; SOUZA, 2010). Em tal processo a alimentação 

adequada e saudável exerce papel preponderante na prevenção de doenças 

crônicas e promoção da saúde, que por sua vez constituem-se no principal alvo do 

setor saúde.   

 Essa modificação do perfil nutricional brasileiro trazendo à tona doenças de 

origem alimentar como a obesidade e outras associadas, levam a uma preocupação 
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em relação às demandas dos serviços de saúde, pois são doenças com maiores 

comprometimentos, que requerem procedimentos mais invasivos e caros, gerando 

maiores custos e sobrecarga para o sistema de saúde (COUTINHO; GENTIL; 

TORAL, 2008). Assim, o processo de transição nutricional pelo qual a sociedade 

brasileira está vivendo evidencia a necessidade da educação alimentar e nutricional 

no âmbito da atenção primaria à saúde como recurso para alcançar a promoção, 

prevenção e recuperação da saúde em todas as faixas etárias.  

 Ao se fazer escolha relativa a alimentos aborda-se um processo múltiplo, de 

vários determinantes que, por sua vez, tem sua origem na cultura, na sociedade, no 

ambiente em que se vive. O contexto social interfere nas escolhas alimentares. A 

família e o ambiente social externo são decisivos nas práticas alimentares adotadas. 

A relação da influência parental tem suas bases na religião, cultura e, em grande 

parte também nas condições socioeconômicas, grau de instrução e classe social 

(ROSSI; MOREIRA; RAUEN, 2008). É nas relações sociais que se estabelece e 

constrói a alimentação do ser humano (ROTENBERG; VARGAS, 2004).  

 Com esse panorama, percebe-se que há a necessidade de ações de saúde 

com vistas à promoção que sejam capazes de modificar o atual perfil epidemiológico 

e reduzir a incidência das doenças crônicas. A ESF corresponde a um modelo de 

atenção centrado na família e com pressuposto da prevenção de doenças e 

promoção da saúde, capaz de atender essa demanda. A promoção à saúde ocupa 

papel fundamental na medida em que direciona a atenção primária para o 

diagnóstico precoce e os enfrentamentos dos problemas relacionados aos 

determinantes do processo saúde-doença, provocando medidas para a adoção de 

práticas alimentares saudáveis e unindo as questões relacionadas à segurança 

alimentar (SANTOS, 2005).  
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 Uma vez que o Brasil convive com problemas de saúde que tem origem ou 

estão vinculados a má alimentação associados a estilos de vida inadequados, 

justifica-se a presença do nutricionista em equipes de saúde que, em seu contexto, 

atuem na promoção da saúde e prevenção de doenças visto o perfil epidemiológico 

atual.  

 Para Pereira (2003) as práticas de saúde necessitam de abordagens 

educativas, porém o processo educativo não requer somente informação e aquisição 

de conhecimentos, mas deve levar em conta inúmeras representações sociais que 

se inserem no contexto de homem e sociedade na formação de comportamentos.  

 A prática da educação alimentar e nutricional na atenção básica à saúde 

identifica-se como uma necessidade e uma estratégia significante para a adoção de 

hábitos alimentares saudáveis, atuando como veículo de informação e 

transformação de comportamentos inadequados (AQUINO; CAMPOS; FRIEDRICH, 

2007).  

 Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a relatar e discutir as diversas 

maneiras como as questões relativas à alimentação e nutrição são tratadas na 

atenção primária à saúde pelos trabalhadores de saúde inseridos neste nível de 

cuidado.   

 No capitulo I são abordados aspectos históricos e operacionais da Atenção 

Primária à Saúde no Brasil e como as ações voltadas à alimentação e nutrição 

permearam e permeiam esse processo. No capítulo II apresenta-se a 

fundamentação teórica para a metodologia empregada no desenvolvimento da 

pesquisa de campo. Nos capítulos III, IV e V o trabalho se desenvolve a partir das 

análises realizadas sobre o conteúdo de entrevistas, com vistas a apresentar a 

construção da disposição dos dados de campo em relação às percepções da equipe 
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de saúde, seus desafios, conhecimentos e ações frente à alimentação e nutrição 

organizados conforme os objetivos do trabalho.   
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2 OBJETIVOS  
 
 O objetivo deste trabalho foi conhecer os saberes relacionados à alimentação 

e nutrição dos trabalhadores inseridos na Estratégia Saúde da Família do município 

de Araraquara - SP.  Este objetivo geral pode ser desdobrado nos seguintes 

objetivos específicos: 

 

- Contextualizar a educação alimentar e nutricional no âmbito da assistência à saúde 

na atenção básica do Sistema Único de Saúde. 

 

- Estabelecer procedimentos metodológicos adequados à pesquisa do processo de 

educação alimentar e nutricional na atenção básica do Sistema Único de Saúde.  

 

- Identificar as dificuldades e obstáculos no âmbito do trabalho de agentes de Saúde 

da Família no município de Araraquara - SP quanto aos aspectos relacionados à 

educação alimentar e nutricional, bem como investigar como se processam as ações 

educativas nas unidades de saúde.   

 

- Investigar a inserção dos conceitos relacionados à educação em saúde, nutrição e 

alimentação no processo saúde-doença e como esses conceitos são vivenciados no 

cotidiano de agentes de saúde da família.    

 

- Analisar o processo de construção dos saberes sobre alimentação e nutrição entre 

trabalhadores da Estratégia Saúde da Família e como se dá a incorporação desses 

saberes às práticas rotineiras de saúde. 
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CAPITULO I. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL: 
PRESSUPOSTOS PARA A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL COMO PRÁTICA NECESSÁRIA ÀS AÇÕES DE 
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE  
 
 
RESUMO 
O objetivo desta revisão foi discutir a trajetória de construção da Atenção Primária à 

Saúde no Brasil, buscando aprofundar as questões referentes à inserção das ações 

de alimentação e nutrição no espaço da Estratégia Saúde da Família. O processo de 

construção do Sistema Único de Saúde teve início em meados dos anos 70 no 

Brasil, com a Reforma Sanitária, um movimento social originário da sociedade civil 

com vistas a discutir a crise previdenciária do sistema de saúde vigente no país.  Na 

segunda metade dos anos 80, esse movimento tomou força culminando com a 

instituição do Sistema Único de Saúde pela Constituição de 1988.  Na formulação do 

modelo de gestão do sistema encontra-se a sua hierarquização, estabelecendo a 

atenção básica à saúde como porta de entrada para os serviços. Nesse contexto, 

em 1994, processa-se a reorganização da atenção básica a partir da Estratégia 

Saúde da Família. Nessa estratégia amplia-se o conceito de saúde, conferindo-lhe 

caráter intersetorial e socialmente determinada pelo contexto de vida das pessoas e 

coletividades. Enquanto política pública, o Sistema Único de Saúde tem em seu 

propósito, a alimentação e nutrição como forma de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde das coletividades adstritas em unidades de saúde da família. 

No contexto do movimento de construção do SUS e da complexidade de significados 

e fatores envolvidos no processo de alimentação e nutrição, a educação pautada em 

referencial crítico e problematizador apresenta-se como alternativa para efetivação 

das políticas de alimentação e nutrição como parte integrante e viva do Sistema 

Único de Saúde, operando com base em todos os princípios desse sistema.   

   
Palavras Chave: Sistema Único de Saúde, Atenção Primária à Saúde, Atenção 

Básica à Saúde, Alimentação, Nutrição. 
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ABSTRACTS 
The objective of this review was to discuss the course of construction of Primary 

Health Care in Brazil, seeking to deepen the issues associated to the inclusion of 

actions related to food and nutrition within the Family Health Strategy. The building 

process of the Unified Health System began in the mid 70's in Brazil through the 

health care reform, which was a social movement originated from civil society in 

order to discuss the social security crisis of the health system of the country. In the 

second half of the 80's that movement took hold culminating with the establishment 

of SUS through the Constitution of 1988. In the formulation of the management 

model of the system we find its hierarchy establishing the basic health care as a 

gateway to services. In this context, in 1994 the reorganization of primary care takes 

place from the Family Health Strategy. In this strategy the concept of health is 

expanded  giving itself an inter-sector character and being socially determined by the 

context of people's lives and collectivities. As public policy, the Unified Health System 

has as objective to make food and nutrition a means of promotion, prevention, and 

recovery of health of communities attached in health family units. In the context of the 

system construction and the complexity and significance of factors involved in food 

and nutrition, the education grounded in critical and problem-solving reference 

presents itself as an alternative to make policies for food and nutrition effective as an 

integral and living part of the Unified Health System and is based on all the principles 

of this system. 

 

 
Keywords:  Unified Health System, Primary Health Care, Food, Nutrition. 
 
DA REFORMA SANITÁRIA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil se deu após longas 

discussões, as quais tiveram início nos anos 70 com o processo que recebeu o 

nome de Reforma Sanitária (SERRA, 2005). Foi um processo político caracterizado 

pela busca de democratização da saúde no país a partir de um sistema que 
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garantisse os direitos individuais e coletivos à saúde, de forma democrática e 

participativa, mantendo relação estreita entre o Estado e a sociedade brasileira 

(GARBOIS; VARGAS; CUNHA, 2008).   

A VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foi um marco importante na 

construção do SUS. Por meio de um processo democrático e participativo 

(GARBOIS, VARGAS, CUNHA, 2008), evidenciou-se a necessidade de 

transformação do setor saúde (BRASIL, 2010).  Na época, adotou-se o conceito 

ampliado de saúde, que passou a ser associado a condições íntegras de qualidade 

de vida, assim, envolvendo questões relativas a educação, habitação, renda, meio 

ambiente, trabalho, transporte, lazer, além do acesso aos serviços de saúde.  Desta 

forma, foram adotados princípios que se equiparam aos princípios universais dos 

direitos humanos (GARBOIS; VARGAS; CUNHA, 2008).  

  A reforma sanitária teve como marco a tomada de consciência e a luta de 

classe para a transformação da sociedade brasileira, na época marcada por 

desigualdades sociais, exclusão, submetida a um Estado autoritário e sem 

legitimidade em seus processos decisórios (BRASIL, 2006). 

  O ideal proposto pelo movimento da Reforma Sanitária definiu como 

diretrizes gerais a universalização da atenção à saúde, a integralidade das ações 

assistenciais, a regionalização, a hierarquização dos serviços de saúde e o controle 

social (BRASIL, 1998). Foi quando se idealizou a descentralização da gestão para o 

município e a participação comunitária por meio dos Conselhos de Saúde, bem 

como o equilíbrio entre as ações de promoção, proteção e de recuperação da saúde 

(BRASIL, 1998; FIGUEIREDO; TANAKA, 1996). O novo modelo, ao definir o sistema 

sob a lógica da municipalização, transpôs as ações preventivas e curativas de saúde 

para a gestão municipal (VIANA; DAL FOZ, 2005).  
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 Essa posição reformadora do sistema de saúde vigente apontava para a 

necessidade da formação de um sistema que pudesse englobar a rede básica de 

saúde, tal como formulado em 1978 na Conferência de Alma-Ata, quando foram 

discutidas questões relacionadas aos cuidados primários de saúde e se anunciou a 

urgência e a necessidade da promoção da saúde dos povos do mundo (MERHY; 

QUEIROZ, 1993). Nesse sentido, teve lugar à concepção de hierarquia dos serviços 

de saúde, formando os níveis de atenção à saúde por meio de um processo 

descentralizado e universal quanto ao atendimento, com diferentes graus de 

complexidade, formulados em atenção primária, secundária e terciária, 

referenciando o paradigma biopsicossocial do processo saúde-doença.  

 Esse ideal de transformação do sistema de saúde, que se solidificou com a 

criação do SUS, em 1988, garantindo, com seus princípios norteadores, o acesso 

universal ao cuidado de saúde, organizado em níveis de atenção e que prioriza 

ações de caráter coletivo com vistas à prevenção de doenças e à promoção da 

saúde (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2005).   

Nesse processo de transição do sistema, o qual consagrou a saúde como 

direito social estendido a todos os brasileiros, em seu artigo 196, a saúde passa a 

ser tratada: "como um direito do cidadão e dever do estado" sendo reconhecida 

como direito do cidadão brasileiro (BRASIL, 1988). 

A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/1990), em 1990, instituiu o SUS como 

sistema integrado de atenção à saúde e garantido pelo Estado Brasileiro como 

marco do processamento dos direitos sociais (BRASIL, 1998). Por meio da Lei 

8.080/90 e da Lei 8.142/90 esse novo processo passou a fazer parte da estrutura 

política do país, fundamentando-se de forma legal pela Constituição Brasileira de 
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1988. O controle social foi fundamentado pela criação dos Conselhos de Saúde-Lei 

n° 8142/1990 (GARBOIS; VARGAS; CUNHA, 2008). 

Assim, as propostas da Reforma Sanitária e a criação do SUS modificaram as 

questões conservadoras que se encontravam no sistema de saúde brasileiro e 

expressaram a derrota do modelo de saúde centrado na medicina privada e curativa, 

dando espaço para implantação das ações de promoção e prevenção da saúde 

evidenciada na atenção primária (MERTHY; QUEIROZ, 1993).  

Esse fato incidiu a favor da saúde pública, quando o modelo biologicista e 

medicalizado passou a ceder espaço para as discussões epidemiológicas acerca da 

saúde pública, com vistas ao coletivo, tratando o processo saúde-doença de forma 

mais holística (MERTHY; QUEIROZ, 1993).  

 Desse modo, a atenção básica à saúde se consolida nas ações do SUS como 

sendo:  

[....] um conjunto de ações, de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnostico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É 
desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. (BRASIL, 2007, p. 12). 

 

 

 
A CONSTRUÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE 
 
 
 O termo atenção primária (ou atenção básica) à saúde advêm da Conferência 

de Alma-Ata, em 1978 (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS 

PRIMÁRIOS DE SAÚDE, 1978).  
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Para o Ministério da Saúde a atenção básica conglomera ações de caráter 

individual e coletivo, que vão desde promoção e proteção à saúde até prevenção, 

diagnóstico precoce e tratamento de doenças, não descuidando da reabilitação e 

manutenção da saúde (BRASIL, 2007). O processo deve ser pautado em ações que 

possuam alta resolutibilidade dos problemas relacionados à saúde, desenvolvidas 

por meio de práticas sanitárias democráticas e participativas, envolvendo a atuação 

de equipes de saúde, num território delimitado, em ações que levem em conta a 

complexidade e a interdependência das variáveis determinantes da saúde (SOUSA, 

2009; BRASIL, 2007; STARFIELD, 2002). 

A atenção primária é tida como o primeiro contato do indivíduo com o 

sistema de saúde, devendo atender a pessoa de forma constante e continuada, 

sendo onde se definem e se determinam as demandas de cuidados em serviços 

com outros níveis de complexidade. O objetivo é organizar de forma eficiente e 

otimizada os meios relacionados à promoção, recuperação e manutenção da 

saúde.  

Na Portaria 648 de 28/03/2006, que institui a Política Nacional de Atenção 

Básica, afirma-se que esta modalidade de assistência: 

É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se 
pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do 
cuidado, do vinculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, 
da humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 2007, p. 
12).  

 

 A partir das diretrizes do SUS, no Brasil, desde os anos 90 vem se buscando 

uma forma de reorganizar o modelo de atenção primária à saúde e foi por meio do 

Programa de Saúde da Família, proposto em 1994, que houve ampliação no 

sistema, que representou uma nova etapa de promoção da saúde no país (ASSIS et 

al., 2002). 
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A história da criação do Programa Saúde da Família (PSF) formando a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) teve inicio no Brasil a partir da concepção do 

Programa de Agentes Comunitários implantado em 1991, sendo este um precursor 

do PSF (VIANA; DAL FOZ, 2005).  

No contexto da ESF há a focalização da família em relação ao processo 

saúde-doença, organizada com diversos tipos de arranjos domésticos, nuclear ou 

não, porém vista como grupo social que vivencia as mesmas práticas de saúde 

como sujeito coletivo (ROMANELLI, 1999). Para a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) a família é o “primeiro agente social envolvido na promoção da saúde e o 

bem-estar”, exercendo influência na saúde de seus componentes, tanto quanto no 

comportamento dos mesmos, no que diz respeito à alimentação, estilo de vida, 

tabagismo, etc., podendo ter papel tanto positivo quanto negativo nos determinantes 

de saúde de seus membros (COSTA, 2009).  

 O conceito de saúde adotado pela ESF é aquele ampliado, de modo a não 

centralizar as ações de saúde somente no processo saúde-doença e prática médica 

pautada no cuidado curativo como prática tradicional e sim na prática participativa e 

integrativa, influenciada pelas condições sociais, culturais e políticas locais. Essa 

concepção tornou-se o cerne da ESF e sua diferenciação quanto ao tratamento e 

reorganização da atenção básica de saúde (VIANA; DAL FOZ, 2005).  Supõe-se, 

portanto, que para definição dessas estratégias haja um rompimento dos muros do 

sistema de saúde para um olhar voltado para o social como forma de produção de 

saúde, incorporando “[...] instrumentos tecnológicos advindos das Ciências Sociais 

(Antropologia, Sociologia e História) e Humanas (Economia, Geografia, etc.) na 

compreensão do processo saúde-doença e na intervenção coletiva e individual” 

(MENDES,1996).  
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 Esse fato é apoiado e sustentado pelo principio da integralidade do SUS, ao 

definir que este princípio deve ser vivenciado pelo sistema de saúde na tentativa de 

atingir o individuo em sua totalidade e plenitude, em todas as dimensões possíveis 

de atendimento no cuidado social, familiar, político e ambiental, extrapolando as 

próprias dimensões da saúde, num processo ampliado no qual a saúde deve ser 

integralizada nas três esferas de governo e em ações políticas de outros setores 

(MACHADO et al., 2007).  

As famílias, bem como seus membros, uma vez que vivem no mesmo local, 

participam das mesmas realidades e têm vínculo entre si, formando uma rede de 

laços de apoio, são o foco de ação da ESF (MOURA; KANTORSKI; GALERA, 2006). 

A equipe de saúde, quando considera essas questões, passa a fortalecer as 

relações e o vínculo com as famílias envolvidas, no sentido de promover a saúde em 

função do contexto de vida do grupo familiar (NUNES et al., 2002).  

Desse modo, na ESF, as visitas domiciliares passaram a fazer parte do 

cotidiano das ações de saúde, com o objetivo de conhecer a realidade das famílias e 

identificar os principais problemas relacionados à saúde, bem como a exposição 

dessas famílias aos riscos relativos à saúde. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

é o responsável por tais visitas, devendo atuar como facilitador do trabalho da 

equipe, reconhecendo os principais problemas de saúde vivenciados pela família e 

seus membros (HÜBNER; FRANCO, 2007; SAKATA et al., 2007; GARCIA; 

SAINTRAIN, 2009).  

A ESF, em sua organização, evidencia a importância da equipe 

multiprofissional no atendimento integral a comunidades adstritas em bases 

territoriais restritas atuando no cuidado à saúde da família (NASCIMENTO; 

NASCIMENTO, 2005). A equipe multiprofissional é formada por no mínimo, um 
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médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis ACS, além de 

outros profissionais que podem ser inseridos nesta composição (COSTA, 2009).   

 A ESF, em sua concepção, desenvolve atividades de promoção e educação 

em saúde, prevenção de doenças, cura e reabilitação do indivíduo e da família na 

comunidade, dando solução em médio e longo prazo a problemas e necessidades 

diagnosticados na família e comunidade (DOMINGUEZ, 1997). A equipe da USF 

deve ser capaz de perceber a multicausalidade dos processos no contexto ambiental 

do individuo cuidado (SILVESTRE; COSTA NETO, 2003), organizando as ações de 

saúde em prevenção e promoção, tendo a alimentação e nutrição como um de seus 

pilares. 

 No seu trabalho, a ESF assume papel de assistência integral a todos os 

membros da família, independente de sua idade. Dentre as atividades dos 

profissionais das equipes de saúde atuantes na atenção básica está a coordenação, 

participação e/ou organização de grupos de educação para a saúde. Dentre os 

temas importantes para a educação em saúde, está a alimentação e nutrição.  

 Tem sido alvo de interesse do Ministério da Saúde, inclusive subsidiadas pelo 

mesmo, as ações de educação em saúde, vigilância e reorganização da rede de 

assistência primária à saúde, o que vem beneficiar a promoção da saúde e, por sua 

vez, a alimentação e nutrição como tema na agenda política de saúde do país 

(FERREIRA; MAGALHÃES, 2007). Isso, considerando que a alimentação exerce 

papel primordial nas atividades de prevenção e promoção da saúde, estando 

inserida no contexto de criação da ESF.  
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ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NAS POLÍTICAS DE SAÚDE REFERENCIADA NA 
COMPLEXIDADE DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR  
  

 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 1997), na atenção básica devem 

ser desenvolvidas ações de educação em saúde, sendo a ESF o principal local para 

essa ação educativa em saúde, portanto, a educação em saúde torna-se 

responsabilidade e atribuição de todos os profissionais que compõe a equipe.  

 No Brasil, a importância dada para a alimentação está prevista no artigo 6º da 

Constituição da Republica Federativa do Brasil como um direito inviolável para 

obtenção da vida, sendo que este direito foi explicitamente nela incluído a partir da 

emenda constitucional nº 64 de 2010.  

 Esse direito constitucional é exercido por meio de políticas públicas 

específicas. No caso do Ministério da Saúde, a Política Nacional de Saúde prevê a 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN (BRASIL, 2003) que propõe 

ações específicas para o setor saúde, constituindo-se num instrumento técnico e 

político fundamental em termos de operacionalização da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) para garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA). O conjunto de ações que integram a PNAN está sob responsabilidades dos 

três níveis de gestão do SUS. 

 O setor saúde tem funções gerais e especificas, de diagnóstico coletivo e 

individual das condições de alimentação e nutrição da população e de seus 

possíveis condicionantes, assim como de intervir para melhoria dessa condição, tal 

como exposto no artigo 6º, do capítulo I da Lei 8080/1990, na qual estão incluídas no 
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campo de ação do SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar (BRASIL, 

1990).  

 Ainda na Lei 8080 de 1990, em seu artigo 18 consta que são competências 

do município “executar serviços de alimentação e nutrição” (BRASIL,1990).  

 Assim, supõe-se que na política do SUS está inserida a alimentação e 

nutrição, bem como práticas saudáveis de saúde. O objeto fundamental é o cuidado 

com a saúde, mas esse objeto extrapola as ações médicas, contemplando o 

contexto social no qual as pessoas estão inseridas. A alimentação em sua totalidade 

insere-se nesse contexto mais amplo de saúde e cuidado. Entretanto, a proposta do 

SUS deveria ser mais clara no que diz respeito à inserção de profissional específico 

da área para as ações que envolvem a alimentação e nutrição no contexto da 

atenção básica.  

 No contexto internacional, cita-se a Declaração de Adelaide, documento 

produzido na II Conferência Internacional de Promoção da Saúde realizada em 1988 

na Austrália, destacou como uma das áreas prioritárias para a promoção da saúde: 

a alimentação e nutrição (FERREIRA; MAGALHÃES, 2007).  

 A alimentação é um dos aspectos fundamentais para a promoção da saúde e, 

para Paim (2003), a implantação do SUS e a promoção da saúde mantêm um 

vínculo estreito com as ações de promoção da alimentação e nutrição.  

 Segundo Candeias (1997), educação e saúde significam combinações de 

apoios educacionais e ambientais com vistas a alcançar condições de vida 

pertinentes à saúde. Essa combinação reflete os múltiplos fatores determinantes da 

saúde, tais como genéticos, ambientais, serviços de saúde e estilo de vida.  

 A saúde extrapola a própria saúde, portanto, a responsabilidade para 

obtenção da saúde não diz respeito somente e exclusivamente ao setor saúde. É 
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uma forma ampliada de perceber a saúde, para a qual os componentes necessários 

à sua garantia fazem parte do contexto social, tais como: alimentação, renda, 

educação, meio ambiente etc., os quais são contemplados em outros setores que 

não somente o setor saúde (LEFRÈVE; LEFRÈVE, 2004). 

 Essa ampliação do conceito de saúde oferece base às questões que 

dimensionam a promoção da saúde, no qual se concebe a intersetorialidade, ou 

seja, a promoção da saúde é contemplada de forma global, integralizada, adotando 

a visão de que os setores envolvidos na saúde vão além dela, porém os problemas 

dos diversos setores refletem no processo saúde-doença do individuo e da 

coletividade como um todo. Portanto, a saúde tem dimensões no campo social, onde 

a causa da doença muitas vezes está instalada, sendo a saúde buscada num 

processo contínuo, levando em conta as causas sociais que possam favorecer ou 

desfavorecer o processo saúde-doença e os agravos à saúde. O contexto social 

serve de base para os problemas de saúde. Nesse sentido, grande parte das 

doenças de ordem nutricional está inserida nesse processo e tem origem nele. 

 Valente (2002) destaca que a nutrição tem papel preponderante no 

desenvolvimento da saúde e que o direito à informação sobre hábitos alimentares e 

estilos de vida saudáveis faz parte desse contexto para a promoção da saúde e 

nutrição, pois do ponto de vista biológico, a alimentação é essencial para a espécie 

humana, sendo por meio dela que o homem sobrevive e adquire energia para suas 

funções vitais. Entretanto, o ato de alimentar-se não é somente um processo 

fisiológico, apresentando características também sociais e culturais. O ato de 

alimentar-se é tido como um processo complexo, porem essencial a saúde humana. 

Esse ato complexo de escolha, seleção e identificação do alimento envolve uma 

série de aspectos que fazem parte do comportamento alimentar de um indivíduo e, 
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consequentemente, de sua cultura (CANESQUI; GARCIA, 2005). Desta maneira, há 

uma mescla de necessidades biológicas, culturais e sociais que determinam a 

complexidade do fenômeno alimentar, havendo necessidade de uma visão 

multidimensional para enxergar tal complexidade e entender sua subjetividade 

(GARCIA, 1994).  

 A dieta e o ato de alimentar-se são definidos por regras dietéticas, as quais 

têm suas origens em distintas formas de conhecimentos e saberes, muitas vezes 

científico e outras vezes, simplesmente fruto do senso comum, culturalmente 

transmitido (ROMANELLI, 2006a). 

 O comportamento alimentar apresenta suas bases definidas na infância, 

quando os conhecimentos e práticas sobre alimentação e nutrição são transmitidos 

pelas pessoas com quem a criança convive, em especial a família. São 

conhecimentos culturalmente construídos.  Esse processo, dependendo do contexto 

que se desenvolve, pode ter implicações negativas, uma vez que os hábitos 

familiares podem não ser adequados do ponto de vista nutricional e da saúde, 

gerando possíveis problemas relacionados à saúde do indivíduo e da família.  

 Ao longo da vida esse comportamento alimentar pode modificar-se em 

conseqüência de mudanças do meio, provenientes do ambiente escolar, de 

mudanças psicológicas no individuo e, até mesmo, advindas de processos 

educativos específicos.  Desta maneira, sabe-se que é uma tarefa difícil para os 

profissionais de saúde empreender conceitos sobre alimentação e nutrição, uma vez 

que os mesmos já estão arraigados nos indivíduos e que, para a promoção de 

hábitos saudáveis, há necessidade de mudanças de comportamentos (DAVANÇO; 

TADDEI; GAGLIANONE, 2004).  
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 O Brasil vive hoje um processo de transição nutricional marcado pela alta 

incidência e prevalência de doenças crônico-degenerativas, tendo a obesidade e os 

fatores de risco a ela associados como principais determinantes desse processo 

(MONTEIRO; SOUZA; POPKIN, 1995; TARDIDO; FALCÃO, 2006; COUTINHO; 

GENTIL; TORAL, 2008; SOUZA, 2010).    

 As escolhas alimentares são determinadas pela cultura e pelas condições do 

ambiente em que se vive. O contexto social interfere nas escolhas alimentares. A 

família e o ambiente social externo são decisivos nas práticas alimentares adotadas. 

A influência parental tem suas bases na religião, na cultura e, em grande parte, 

também nas condições socioeconômicas, no grau de instrução e na classe social 

(ROSSI; MOREIRA; RAUEN, 2008). É nas relações sociais que se estabelece e se 

constrói o hábito alimentar do ser humano (ROTENBERG; VARGAS, 2004). As 

escolhas alimentares das famílias determinam a escolha alimentar dos outros 

membros e esse fato se dá, não somente pela experiência vivida, mas também pela 

observação de outros. Portanto, as influências podem ser tanto positivas quanto 

negativas, dependendo da maneira como a família aborda, trata e vivencia o 

assunto.  

 A alimentação não é um ato solidário, sendo vista como uma forma de 

socialização, presente nos encontros familiares, em situações de convívio, em 

relações afetivas, de troca com o outro, estando sempre envolta em situações nas 

quais se instalam momentos sociais (ROMANELLI, 2006b).   

 Ainda que o arsenal de informações acerca da alimentação saudável esteja 

exposto às pessoas, de forma acessível, os problemas de saúde com origem na 

alimentação inadequada são de extrema relevância e se constituem nos principais 

problemas de saúde pública na atualidade (ZANCUL, 2008).  
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 Além de representar uma necessidade biológica, o ato de alimentar-se se 

revela prazeroso e repleto de significados e simbolismos sociais, políticos, religiosos 

(CARNEIRO, 2003), sendo que essa representação simbólica encontra diferentes 

significados nas diferentes sociedades (ALVARENGA, 2004). Essa maneira 

expandida de perceber a alimentação permite verificar que o ato de alimentar-se vai 

além da sensação de fome propriamente dita, integrando um conjunto de ações que 

perpassam pelo sentido afetivo, cultural, religioso e social (CASTELL, 2004; 

LEONARDO, 2008). 

 Assim, o comportamento alimentar não é formado por simplesmente o que 

comemos, quando comemos e de que forma comemos, mas também pelos aspectos 

subjetivos que envolvem o ato de comer e escolher determinados alimentos 

(GARCIA, 1997).  

 Para Sant’anna (2003, p. 51), a comida é palco de momentos afetivos, tanto 

que 

[...]abriga hoje muitos amores e obsessões, mas também rancores e ódios 
inesgotáveis. Ela tanto divide e isola opiniões ou grupo, como ela pode 
reintegrar socialmente pessoas e povos. No entanto, o ato de comer deixa 
de ser ao mesmo tempo individual e social, algo regrado tanto por normas 
coletivamente compartilhadas quanto por regras individualmente criadas, o 
saber se dissocia do sabor e a comida fica tão insossa quanto sem sentido 
(SANT’ANNA, 2003, p. 51).  

  

 Uma vez que a alimentação pode ser moldada pela cultura de um povo, deve 

ser vista de forma multidimensional, havendo necessidade de considerar todos os 

aspectos que envolvem o ato de se alimentar, sejam nos seus significados 

simbólicos ou não, fazendo interação entre as dimensões do biológico, do 

sociológico e do antropológico.  

 Vale ressaltar que a alimentação e os hábitos alimentares de indivíduos e 

coletividades estão entre os mais importantes componentes do estilo de vida 
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determinantes de problemas de saúde, tais como as doenças crônico-degenerativas 

típicas deste século. Dessa forma, a atenção primária à saúde tem o papel de 

informar e ampliar conhecimentos relativos à nutrição e alimentação na tentativa de 

promover e prevenir a saúde por meio de estratégias educacionais.   

 Em relação à educação alimentar e nutricional como forma de prevenir os 

agravos nutricionais, no Brasil ela vêm sendo pautada nas políticas públicas de 

alimentação e nutrição, com as quais tem mantido estreito vínculo desde a década 

de 60 (SANTOS, 2005). 

 O referencial teórico para a educação alimentar e nutricional que se aproxima 

dessa complexa realidade é a educação crítica e problematizadora. O conceito de 

educação nutricional crítica apareceu no Brasil por volta dos anos 80, como uma 

forma de rever a concepção da educação nutricional no sentido de mudança de 

comportamento pelo individuo e, tomou força como crítica a partir do contexto de 

que a educação não é um conceito pré-estabelecido, tomando por base os conceitos 

da pedagogia crítica (SANTOS, 2005).   

 Para Pereira (2003) as práticas de saúde necessitam de abordagens 

educativas, sendo que o processo educativo não requer somente informação e 

aquisição de conhecimentos, mas deve levar em conta inúmeras representações 

sociais que se inserem no contexto de homem e sociedade na formação de 

comportamentos.  

 A construção do conhecimento em alimentação e nutrição em serviços de 

saúde tem sido pautada por momentos verticais e autoritários, centrado em 

paradigmas biologicistas em detrimento da autonomia do educando e dos aspectos 

sociais que envolvem as práticas alimentares (VASCONCELOS; PEREIRA; CRUZ, 

2008).  Nesse sentido, a educação alimentar e nutricional tem sido um desafio para 
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o profissional nutricionista enquanto educador, seja pela incorporação de práticas 

pedagógicas que levem em conta a complexidade do processo educativo pautado 

em abordagens que considerem o sujeito como protagonista do seu cuidado, seja 

pela falta de inserção do profissional no sistema de saúde. Entretanto, é inegável a 

importância do nutricionista no contexto da atenção primária à saúde ainda que esse 

fato não seja de todo realidade no país.  

 A inserção do profissional nutricionista no âmbito da atenção primária à saúde 

está pautada na PNAN em seus sete eixos estruturais, na Lei Orgânica Alimentar e 

Nutricional (LOSAN) e na garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA) com a finalidade de vigilância alimentar e nutricional, promoção de práticas 

alimentares saudáveis e estratégias em saúde coletiva a fim de prevenir doenças e 

recuperar a saúde, com base em ações que sejam pautadas na realidade 

epidemiológica atual (SISTEMA CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE 

NUTRICIONISTAS, 2008).  

 Um passo promissor para a efetiva inserção das atividades de alimentação e 

nutrição na atenção básica à saúde foi a criação do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), em 2008 (BRASIL, 2009). O NASF tem em seus propósitos ampliar 

os profissionais especializados atuantes na atenção básica, sendo o nutricionista um 

deles, com os objetivos de sistematizar e qualificar as ações de alimentação e 

nutrição na ESF de forma a ampliar a qualidade das ações de alimentação e 

nutrição com as seguintes atribuições: realizar diagnóstico da situação alimentar e 

nutricional da população, evidenciando grupos de risco; favorecer e intensificar a 

inclusão social, detectar precocemente situações de insegurança alimentar; 

desenvolver e promover práticas alimentares saudáveis; identificar e incorporar 

saberes relacionados a alimentação regionalizada; atuar na educação continuada de 
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forma intersetorial, entre outros (SISTEMA CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS 

DE NUTRICIONISTAS, 2008). 

 No entanto, prevalecem ainda os serviços que operam com equipes mínimas. 

Há que se discutir a amplitude da proposta interdisciplinar da ESF quanto à equipe 

mínima, composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e ACS. Geus et 

al. (2011) apresentam uma lacuna nessa questão ao questionar a integralidade das 

ações preventivas e de promoção com essa composição mínima de profissionais, 

lacuna esta que está expressamente presente na ausência do profissional 

nutricionista. Considerando que o nutricionista deve ter sua formação embasada 

pelas diretrizes do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES nº 5, 

2011, p.3) e que este fundamenta em seu parágrafo único: “A formação do 

nutricionista deve contemplar as necessidades sociais da saúde, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde (SUS)”, é premente a presença deste profissional de saúde 

na formação da equipe e cuidados na atenção primária.  

 Ainda a Resolução CNE/CES nº 5 (2001, p.1) indica que “Cada profissional 

deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as 

demais instâncias do sistema de saúde” e deve conter em sua formação 

competências e habilidades que contribuam com a garantia da “integralidade da 

assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema”, bem como sua atuação em “políticas e 

programas de educação, segurança e vigilância nutricional, alimentar e sanitária, 

visando à promoção da saúde em âmbito local, regional e nacional”.  

 Portanto, o nutricionista é um profissional de saúde necessário e capaz de 

atuar nas políticas públicas de saúde em todos seus níveis de complexidade, visto 
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que sua formação visa esse objetivo. Entretanto, sua presença ainda é insípida na 

atenção primária à saúde (GEUS et al., 2001).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O SUS é um sistema em construção e, como tal, tem grandes desafios a 

enfrentar, sendo a inserção do processo educativo relacionado a alimentação e 

nutrição na atenção primária um desses desafios. Mesmo estando respaldado pela 

legislação pertinente, o processo de educação alimentar ainda permanece tímido 

diante das características do sistema.  Não obstante, mesmo em face de tantos 

desafios é preciso que se tenha na agenda da atenção primária à saúde um espaço 

específico para as ações de promoção e prevenção no que diz respeito à 

alimentação e nutrição, o qual seja pautado na construção coletiva de saberes e, 

com isso, possa efetivar políticas públicas de alimentação e nutrição como parte 

integrante e viva do SUS, operando com base em todos os princípios desse sistema.   
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CAPITULO II. ABORDAGEM METODOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
RESUMO 

A educação alimentar e nutricional é uma prática de extrema importância para 

as políticas de promoção da saúde, cujo indicador de resultado é essencialmente de 

ordem qualitativa. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi justificar um referencial 

teórico metodológico de caráter qualitativo e sistematizar procedimentos para estudo 

de como a educação alimentar e nutricional ocorre na atenção básica. Foram 

revisados pressupostos básicos para o desenvolvimento da pesquisa qualitativa e, 

na sequência, buscou-se sistematizar as etapas para o levantamento e análise de 

dados referentes aos saberes e à construção de conhecimentos acerca da 

alimentação e nutrição no âmbito das unidades da Estratégia Saúde da Família, 

tendo como foco principal as atividades dos agentes comunitários de saúde.  

 
Palavras Chave: pesquisa qualitativa, atenção primária à saúde, atenção básica à 

saúde, sistema único de saúde, alimentação, nutrição. 

 
ABSTRACTS 
Food and nutrition education is an extremely important practice for health promotion 

policies, whose outcome indicator is essentially of qualitative order. Thus, the 

objective of this study was to elect a methodological-theoretical framework of 

qualitative character, and to systematize procedures for the study of nutrition 

education in primary care. The basic assumptions for the development of qualitative 

research were reviewed. Following, we tried to systematize the steps for the 

collection and analysis of data related to the knowledge , as well as how the 

construction of knowledge  related to food and nutrition proceeds in the units within 

the Family Health Program, focusing on the community health worker. 

Keywords: qualitative research, primary health care, health system, food, nutrition. 
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INTRODUÇÃO  
 
 A avaliação das políticas públicas e, mais especificamente, das ações de 

alimentação e nutrição nas políticas de saúde, tem sido foco de muitos estudos. 

Muito se tem falado de indicadores quantitativos e qualitativos para avaliação dos 

resultados dessas políticas. No caso da alimentação e nutrição, a cobertura e o perfil 

de dados do consumo alimentar e do monitoramento antropométrico da população 

são exemplos de indicadores quantitativos.  No entanto, a avaliação das políticas de 

alimentação e nutrição demanda também a compreensão de processos de caráter 

essencialmente qualitativos a respeito, por exemplo, de como se processa a 

educação alimentar  e nutricional junto aos atores sociais da rede básica de saúde.  

A avaliação das ações de educação e monitoramento nutricional 

desenvolvidas na Atenção Básica à Saúde no Estado de São Paulo foi alvo de 

pesquisa no projeto “Educação em serviço e as ações de vigilância alimentar e 

nutricional no âmbito da atenção básica do SUS no Estado de São Paulo”.  Tratou-

se de um projeto na área de nutrição e saúde coletiva, com vistas à segurança 

alimentar e nutricional da população no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O projeto teve por objetivo avaliar os efeitos da educação em serviço sobre a 

cobertura e a qualidade das ações de Vigilância e Educação Alimentar e Nutricional 

na atenção Básica.  Foi reconhecendo a importância dos dados de pesquisa 

qualitativa e a necessidade de eleger uma metodologia para esse fim, que se 

empreendeu o presente trabalho.  

O monitoramento da situação da alimentação e nutrição da população, a 

promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis e a prevenção e 

controle dos agravos nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição 
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são diretrizes de grande foco na atenção básica à saúde (ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 2006; BRASIL, 2006). Nesse sentido, as práticas 

das equipes de atenção básica, incluindo aquelas referentes alimentação e nutrição, 

vêm sendo objeto de estudos (ASSIS et al., 2002; SILVA; TRAD, 2005; BICHUETII 

et al., 2005; SILVA; SILVA; ONSING, 2006; PINA; MELLO; LUNARDELO, 2006; 

PÁDUA; BOOG, 2006) e tomaram força com a criação dos Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2009).  

Apesar dos avanços, há ainda muitas questões a serem respondidas sobre 

esse processo, entre as quais estão as de caráter qualitativo, relacionadas aos 

conhecimentos dos atores sociais inseridos na rede básica de saúde, mais 

precisamente na Unidade de Saúde da Família (USF) no que diz respeito às ações 

de alimentação e nutrição, como por exemplo: As ações desenvolvidas pelos 

trabalhadores que compõem a equipe de saúde estão pautadas em documentos e 

instrumentos validados pela ciência da nutrição ou fazem parte do senso comum?  O 

conjunto de conhecimentos partilhados entre esses trabalhadores provem de onde? 

Existe uma prática condicionada pelas profissões? Especificamente, a prática da 

educação alimentar está estruturada em conhecimentos construídos com base na 

ciência ou fazem parte apenas do senso comum? 

Nesse cenário, a subjetividade do espaço alimentar requer reflexão 

multidimensional, com pressupostos biológicos, sociais e culturais. Inclui aspectos 

da construção do comportamento alimentar, fazendo parte da cultura, que é 

socialmente adquirida, e que sofre influências de diversos fatores, sejam biológicos, 

psicológicos ou ambientais.  

 É nesse espaço que se encontra a complexidade das questões relativas à 

alimentação e nutrição. 
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Buscar novos olhares e transitar por áreas do conhecimento que não são do 
próprio domínio e procurar a contextualização e a integração dos saberes 
faz parte do trajeto de estudos interdisciplinares que propiciem melhores 
condições de compreender o objeto de estudo e dão oportunidade a novos 
desafios. (GARCIA, 2005, p.275).  
 
 

Para compreender os significados e representações relacionados ao 

conhecimento sobre alimentação e nutrição de famílias e equipe de saúde das USF 

do município de Araraquara, foi necessário definir uma metodologia de trabalho. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi justificar um referencial teórico 

metodológico de caráter qualitativo e sistematizar procedimentos para estudo da 

educação alimentar e nutricional na atenção básica. 

 
 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A PESQUISA QUALITATIVA 
 

 

Tomando como referência pressupostos da educação em saúde, da 

educação alimentar e nutricional e considerando o caráter multidimensional das 

ações de promoção da alimentação saudável e adequada nos serviços de saúde, a 

abordagem qualitativa da pesquisa em saúde, na sua vertente participativa surge 

como aquela que mais se aproxima de um método de estudo adequado ao trabalho 

de desvendar nuances dessa realidade.    

    
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 
não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, 
p. 21-22) 
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 Por meio dessa afirmação, um trabalho com vistas à pesquisa qualitativa, 

apresenta vantagens tais que: 

A saúde enquanto questão humana e existencial é uma problemática 
compartilhada indistintamente por todos os segmentos sociais. (...) ainda de  
forma específica e peculiar, a saúde e a doença envolvem uma complexa 
interação entre os aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais da 
condição humana e atribuição de significados. (...) Saúde e doença são 
fenômenos clínicos e sociológicos vividos culturalmente, porque as formas 
como a sociedade os experimenta, cristalizam e simbolizam as maneiras 
pelas quais ela enfrenta seu medo da morte e exorciza seus fantasmas. (...) 
Portanto, incluindo os dados operacionais e junto com o conhecimento 
técnico, qualquer ação e tratamento, de prevenção ou de planejamento 
deveria estar atenta aos valores, atitudes e crenças dos grupos a quem a 
ação se dirige. (MINAYO, 2000, p.15-16) 

 

 Segundo Minayo (1994), a pesquisa qualitativa tem a preocupação de retratar 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, porque envolve amplo universo 

de valores, significados, motivos, crenças, atitudes, práticas e aspirações; privilegia 

o espaço social e não a caracterização de variáveis quantitativas, mensuradas em 

números, distinguindo o significado e a subjetividade dos fatos no cotidiano e a 

maneira como estes se processam, respondendo a questões particulares.  

 O objetivo da pesquisa qualitativa é entender e interpretar os sentidos e 

significados que os indivíduos estudados oferecem ao fenômeno ocorrido (TURATO, 

2003). A pesquisa ocorre no ambiente natural do processo vivenciado, sem que haja 

manipulação ou interferência do pesquisador, sendo que os dados coletados são 

essencialmente descritivos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  A coleta de dados mantém 

relação estreita com os sujeitos sociais que apreendem os atributos pertinentes ao 

estudo, os quais o investigador pretende conhecer (MINAYO, 2000). A relação do 

pesquisador com os sujeitos do estudo torna evidentes semelhanças e diferenças, 

prevendo inclusões progressivas, dependendo das descobertas realizadas no 

campo.  
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 Na pesquisa qualitativa, assim como na quantitativa, é impossível abordar 

todos os sujeitos que compõe o grupo de interesse do pesquisador, com exceção de 

comunidades restritas quantitativamente. Assim, como não é viável conhecer o total 

do universo, há necessidade de se fazer uma amostragem desse universo. Para tal, 

certos critérios de inclusão e exclusão devem ser estabelecidos.  

 A investigação qualitativa requer abertura, flexibilidade, capacidade de 

observação e interação do investigador com os atores sociais envolvidos.   

 Segundo Lüdke e André (1986), o pesquisador revela sua identidade e seus 

objetivos para a população entrevistada, integrando a metodologia de análise 

documental, a entrevista e a observação. Portanto, nos estudos qualitativos o 

pesquisador tem o papel principal de instrumento de coleta e análise de dados, 

permitindo-lhe identificar os pontos críticos, os sujeitos, a necessidade de 

aprofundamento de questões, assim como incluir novos instrumentos na coleta de 

dados (ANDRÉ, 2005). 

 Uma opção metodológica que compreende determinadas características 

próprias poder ser fundamentada segundo os princípios propostos por Lüdke e 

André (1986): 

a) Permite a descoberta de situações e elementos que podem vir a aparecer como 

novos para o estudo em questão, partindo do principio de que o conhecimento é 

construído e se refaz periodicamente.  

b) Permite a contextualização do fato a partir da determinação do local onde ocorre 

a problemática em questão. Identificar local, situação social e econômica vem a ser 

um objeto importante para contextualizar o fato e interpretá-lo, uma vez que o 

mesmo se define em função das características especificas do momento em que 

ocorre.  
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c) Permite obter a realidade do fato em suas múltiplas dimensões, que vem a ser 

evidenciada de forma intensa e profunda, com completa focalização, onde o 

pesquisador deve abordar por completo as várias facetas das inter-relações que 

envolvem o objeto de estudo proposto. 

d) Permite que as observações sejam realizadas em vários momentos distintos do 

estudo, obtendo multiplicidade de dados, de forma que nenhuma informação deixe 

de ser evidenciada. 

e)Permite definir e obter dados de maneira que possam ser feitas generalizações 

e/ou comparações naturais do cotidiano, demonstrando experiências associadas. 

f)Permite retratar a realidade sob a ótica de perspectivas distintas, proporcionando 

subsídios vários para conclusões diversificadas; 

g)Permite a construção de relatos de forma que torna a linguagem mais acessível 

em comparação com outras formas de pesquisa. 

 Enfim, o estudo de como se dá o processo de educação alimentar e 

nutricional na atenção básica a partir dos pressupostos da pesquisa qualitativa é de 

extrema relevância, pois admite que o objeto estudado seja verificado de forma 

singular, particular, única, representando a realidade, acomodando-a historicamente, 

objetivando melhor compreender as relações cotidianas.   

  Para a realização do estudo deve-se primeiro delimitar com clareza as 

questões que se pretende responder, o local e os sujeitos participantes. Para a 

inclusão dos sujeitos na pesquisa deve-se, a partir dos objetivos do estudo e 

contexto em que o mesmo deverá se desenvolver, estabelecer critérios bem claros 

para inclusão e exclusão dos mesmos.  

 Esses critérios de inclusão e exclusão devem ser tomados como auxiliares na 

determinação do grupo, porém não implicam no fechamento do mesmo para o 
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trabalho de investigação, podendo haver inclusões ao longo do processo de campo 

(TURATO, 2003).    

 Outra etapa que demanda cuidadosa pesquisa é a escolha das técnicas de 

coleta de dados.  A coleta de dados a partir de entrevista semi-estruturada e a 

análise de documentos cedidos pelo local onde se desenvolve o estudo são 

ferramentas imprescindíveis para o trabalho que se pretende executar. 

 A entrevista semi-estruturada possibilita obter informações pertinentes às 

falas dos entrevistados, que devem ser preferencialmente gravadas. Isso sempre 

com o consentimento dos entrevistados, em atendimento à Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. Após a gravação, as falas devem ser transcritas na 

íntegra, buscando sempre assegurar a privacidade dos envolvidos.  

 Para a obtenção de outras informações que possam subsidiar o estudo, os 

documentos oficiais são normalmente disponibilizados pelos serviços de saúde e 

representam importante fonte de informação.  

 Para o critério de amostragem, o método por saturação é bastante 

empregado em pesquisas qualitativas, no qual o pesquisador somente fecha o grupo 

quando ao final das informações coletadas, as entrevistas subseqüentes passam a 

apresentar repetições em seu conteúdo. Porém, é importante lembrar que para 

atingir esse critério, a homogeneidade de características dos entrevistados é um 

fator que auxilia na escolha: “[...] o grupo estudado deve guardar, em seu interno, 

indivíduos reunidos pelo critério que denomino homogeneidade ampla, situação 

correspondente a uma soma de características/variáveis em comum a todos os 

sujeitos que compõe a amostra”(TURATO, 2003, p. 363). 
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ETAPAS DA PESQUISA 

 

 Propõe-se três fases para o desenvolvimento da pesquisa: exploratória,  

entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos e análise dos dados.  

 

Fase Exploratória  

 

 A entrada no campo de trabalho consta de uma primeira fase exploratória, a 

fim de que o aprofundamento no objeto de estudo permita o fortalecimento do laço 

de relações entre o investigador e o sujeito, bem como a adequação do instrumento 

de trabalho para a coleta de dados.  

 A fase exploratória inclui a observação participante, uma estratégia que 

combina diversas formas de coleta de dados, tais como: análise documental, 

entrevista, participação, observação direta e introspecção do pesquisador. É a fase 

que antecede as entrevistas propriamente ditas e levanta subsídios para a 

elaboração do roteiro de entrevista. 

 

Entrevistas semi-estruturadas 
 

A entrevista dever ser tomada no sentido amplo de comunicação verbal e 

restrito de coleta de informações sobre determinado tema científico.  

 A entrevista pode ser definida segundo Kahn e Cannel (1962) apud Minayo 

1994: 
Conversa a dois, feita por iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer 
informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e entrada (pelo 
entrevistador) em temas igualmente pertinentes com vistas a este objetivo. 
(MINAYO, 1994. p. 108). 
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  As entrevistas semi-estruturadas são boas opções para o tipo de trabalho que 

se propõe, ela se desenvolve quando o informante discorre livremente sobre o tema 

sugerido, a partir de algumas diretrizes propostas pelo pesquisador. Deve ser 

estabelecido um roteiro para a entrevista semi-estruturada, o qual facilita a abertura, 

a ampliação e o aprofundamento da comunicação, permitindo que as questões 

levantadas façam parte do delineamento do objeto que se quer estudar, que 

ampliem e aprofundem a comunicação e que contribuam para emergir a visão, os 

juízos e as relevâncias a respeito dos fatos e das relações que compõem o objeto de 

estudo (MINAYO, 2000).  A entrevista semi-estruturada combina perguntas fechadas 

e abertas, quando o sujeito pode discorrer livremente sobre o tema, sem que o 

investigador imponha ou induza as respostas.  

 A pesquisa de campo deve sempre ser precedida de cuidadosa definição do 

roteiro de questões que de fato retratem os aspectos da realidade que se pretende 

analisar.   

 

Análise dos dados 

 

 O objetivo da pesquisa qualitativa não se dá pela mensuração e análise de 

dados em termos estatísticos de comparações e associações, mas sim a partir do 

conhecimento dos mesmos de forma profunda.  Concluída a pesquisa de campo, os 

conteúdos devem ser transcritos e analisados. 

 Para o processamento dos dados indica-se a análise de conteúdo segundo 

Bardin (1977). Segundo o autor, a operacionalização e a sistematização da análise 

dos dados seguem as seguintes fases: 
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1. Ordenação e organização dos dados: mapeamento de todos os dados obtidos no 

trabalho de campo (transcrições de gravações, organização dos relatos, dados da 

observação participante). 

2. Classificação dos dados: determinação de um ou mais conjuntos das informações 

presentes na comunicação.  

3. Análise final: estabelecimento de articulações entre os dados e os referenciais 

teóricos da pesquisa, respondendo as questões da pesquisa, tomando-se por base 

os objetivos propostos.  

 No processo de análise de dados, deve ser realizada primeiramente, a leitura 

minuciosa das entrevistas com o objetivo de compreender os significados, 

argumentos e justificativas nos discursos dos sujeitos. Após exaustivas leituras dos 

depoimentos dos entrevistados, as categorias devem ser determinadas, quando se 

agrupam as diversas respostas obtidas em expressões para que se possa refletir 

sobre os conceitos e características comuns a tais respostas.  

 Assim, por meio das entrevistas é possível se estabelecer categorias de 

análise, ou sub-temas, a partir dos quais os dados serão interpretados pelo 

pesquisador em confronto com o conhecimento pertinente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Considerando a complexidade dos fatores envolvidos no comportamento 

humano, alvo da educação alimentar e nutricional, como referencial teórico para o 

estudo desse processo na atenção básica, as evidências indicam como apropriado 

um referencial pautado na análise de conteúdo de entrevistas realizadas em 

profundidade, subsequentes à introjeção pelo pesquisador dos contextos teórico, 
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geográfico, político, cultural e social em que se dá o processo ao qual se pretende 

compreender, no caso, a educação alimentar e nutricional. 

 Uma importante ferramenta da pesquisa qualitativa é a entrevista semi-

estruturada, que deve ser precedida da fase exploratória do cenário onde ocorrerá o 

estudo e cuidadoso planejamento, quando o pesquisador deve estar suficientemente 

familiarizado com os contextos do estudo e, ter claro para si, as questões para as 

quais são buscadas respostas.       
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CAPÍTULO III - PERCEPÇÕES DE AGENTES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
SOBRE A IMPORTÃNCIA E OS DESAFIOS PARA A PROMOÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA  
 
RESUMO 
 Na equipe de Saúde da Família, o agente comunitário de saúde (ACS)  é o 

trabalhador que faz a ligação entre a comunidade e o serviço de saúde identificando 

as situações de risco, promovendo a troca de saberes e, com isso, promovendo 

mudanças na comunidade. Alimentação e nutrição fazem parte desse repertório de 

saberes, sendo temas de interesse e importância para pesquisas. Desta maneira, o 

objetivo deste artigo foi identificar o conhecimento de ACS quanto a práticas 

educativas, expectativas, saberes, obstáculos e enfrentamentos nas situações 

rotineiras do trabalho, no que diz respeito à alimentação e nutrição na Estratégia 

Saúde da Família do município de Araraquara-SP. Realizou-se  pesquisa qualitativa, 

exploratório-descritiva, a partir de entrevistas semi-estruturadas, das quais 

participaram 40 ACS e 3 enfermeiros. Os resultados apontaram que existem 

dificuldades entre os entrevistados para trabalhar informações sobre alimentação e 

nutrição, sendo que a ação educativa se dá de forma superficial, permeada de 

informações pontuais, tendo sido apresentado como principal obstáculo para a 

mudança, os hábitos culturais arraigados nas comunidades atendidas. O ACS não 

se olha como protagonista desta ação e atribui ao nutricionista o poder para essa 

transformação. Recomenda-se o planejamento de estratégias de capacitação do 

ACS quanto às ações educativas relacionadas às práticas de educação alimentar na 

atenção básica à saúde, as quais contemplem o nutricionista na equipe e, ao mesmo 

tempo, evidenciem a importância do ACS nesse processo.   

 

Palavras Chave: agente comunitário de saúde, educação, alimentação, nutrição, 

atenção básica à saúde  
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ABSTRACTS 

 

 In the Family Health Team, the community health agent (CHA) is the worker 

who makes the link between the community and the health service by identifying 

risky situations, promoting the exchange of knowledge and, thereby, promoting 

changes in the community. Food and nutrition are part of this repertoire of 

knowledge, being issues of interest and importance to research. Thus, the aim of this 

study was to identify the knowledge of the CHA and their educational practices, 

expectations, knowledge, obstacles and confrontations in the work routine situations 

with regard to food and nutrition in the Family Health Program int the city of 

Araraquara, SP. A qualitative, exploratory-descriptive research was performed made 

from semi-structured interviews, attended by forty community health agents and three 

nurses. The results showed that there are difficulties among the respondents to work 

out information on food and nutrition, and the educational action happens in a 

superficial mode and is permeated with anecdotal information, where the main 

obstacle presented for the change were the cultural habits ingrained in the 

communities served.  The CHA does not see himself as the protagonist of this action, 

handing the power to this transformation in to the nutritionist. It is recommended the 

planning of strategies regarding the training of CHA in relation to educational 

practices regarding nutrition education in primary health care which are able to 

contemplate the nutritionist on the staff and, at the same time, show the importance 

of the CHA in this process. 
. 

 

Keywords: community health agent, education, food, nutrition, primary health care 
 

 
 
 
 
 
 



63 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 Alimentação e nutrição fazem parte do dia-a-dia de todos os seres humanos. 

Não há como dissociar a vida do ato de alimentar-se. Tal ato é mesclado de hábitos 

de vida, hábitos culturais e sociais que, em determinadas condições, podem 

representar fator de risco para doenças de origem nutricional.  

 O perfil nutricional da população brasileira, fruto do processo de transição 

nutricional enfrentado pelo país, retrata um quadro no qual se destacam as doenças 

crônico-degenerativas em detrimento das doenças infecto-contagiosas (BRASIL, 

2009 a), porém estas últimas ainda convivem no cenário nacional. Nas últimas 

décadas ocorreram mudanças nos padrões de morbidade e mortalidade nas 

diferentes faixas etárias e regiões do país, enfatizando-se o aumento da incidência e 

prevalência de doenças como diabetes, hipertensão arterial, obesidade e 

dislipidemias (GEUS et al., 2011). Esse quadro vem sendo marcado por 

inadequações do estilo de vida e de alimentação da população.  

 O ideal de integralização das ações de saúde, a universalização, a 

regionalização e a hierarquização dos serviços instituídos pela Reforma Sanitária, 

ocorrida no Brasil na década de 1970 (FIGUEIREDO; TANAKA, 1996) deram origem 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, no qual a atenção primária consiste na 

sua porta de entrada e principal estratégia de promoção e cuidado em saúde. O 

SUS, em suas diretrizes, contempla as ações de promoção da alimentação e 

nutrição, principalmente na atenção básica, como forma primordial de promoção da 

saúde.    
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O Ministério da Saúde (BRASIL, 2007) entende que a atenção básica à 

saúde, empregada no Brasil como sinônimo de atenção primária (REBLIN, 2010), 

compreende ações tanto individuais quanto coletivas, de promoção, prevenção, 

diagnóstico precoce e tratamento, além de manutenção e reabilitação da saúde. Tais 

ações devem ser embasadas em metodologias que garantam a efetividade e a 

resolutibilidade dos serviços prestados à população e devem ser pautadas em 

práticas sanitárias, democráticas e participativas organizadas em torno de equipes 

de saúde atuando em territórios delimitados (BRASIL, 2007; SOUSA, 2009), 

incluindo nessas práticas, a educação alimentar e nutricional. Entretanto, para que 

tais ações se efetivem, uma das medidas necessárias é que a equipe de saúde 

esteja capacitada e tenha percepção da importância de tais conhecimentos de 

alimentação a fim de inseri-los na rotina de trabalho, com vistas à promoção da 

saúde das famílias e seus membros.   

 No intuito de atender e fortalecer as diretrizes do SUS, em 1994, foi instituído 

o Programa Saúde da Família (PSF), hoje denominado Estratégia de Saúde da 

Família - ESF (ASSIS et al., 2002; VIANA; DAL FOZ, 2005), organizando a atenção 

primária para o atendimento integralizado (ANDRADE; PONTES; MARTINS 

JUNIOR, 2000; VANDERLEI; ALMEIDA, 2007). A ESF propõe o cuidado sob a ótica 

do conceito ampliado de saúde, no qual as ações são centradas no processo saúde-

doença, tomando como referência os contextos cultural, social e ambiental em que a 

pessoa vive (VIANA; DAL FOZ, 2005; SAKATA et al., 2007; NUNES et al., 2002).   

 Na ESF, as visitas domiciliares fazem parte do cotidiano das ações de saúde, 

com o objetivo de conhecer a realidade das famílias e identificar os principais 

problemas relacionados à saúde, bem como a exposição dessas famílias aos riscos 

relativos à saúde. O agente comunitário de saúde (ACS) é o responsável por tais 
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visitas, devendo atuar como facilitador do trabalho da equipe, reconhecendo os 

principais problemas de saúde vivenciados pela família e seus membros. Com isso, 

se busca manter a integralidade do cuidado, uma vez que há a inclusão de membros 

da equipe na situação de vida das famílias, facilitando o entendimento, pela equipe, 

dos fatores determinantes do processo saúde-doença (HÜBNER; FRANCO, 2007; 

SAKATA et al., 2007; GARCIA; SAINTRAIN, 2009).  

Para as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, a equipe de 

Saúde da Família deve estar apta a desenvolver atividades de educação em saúde 

(SILVESTRE, 2003), incluindo a abordagem do tema alimentação (ZANCHI; 

ZUGNO, 2008).  

Visto que o ACS é o membro da equipe de saúde da família que  faz a ponte 

entre a unidade de saúde e a comunidade adstrita a ela, mantendo vínculo de 

confiança da comunidade com a equipe e estabelecendo uma relação de 

compreensão dos problemas e agravos de saúde que mais comumente ocorrem no 

local, facilitando assim, o processo de educação e práticas intervencionistas, entre 

essas, as ações de promoção da alimentação saudável (PARANAGUÁ et al., 2009).  

 Desta maneira, o objetivo deste artigo foi identificar o conhecimento de ACS 

quanto a práticas educativas, expectativas, saberes, obstáculos e enfrentamentos 

nas situações rotineiras do trabalho  no que diz respeito à alimentação e nutrição na 

Estratégia Saúde da Família do município de Araraquara-SP. 
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METODOLOGIA 

 

 Foi realizada pesquisa de campo qualitativa, do tipo exploratório-descritiva, no 

município de Araraquara-SP, em equipes de saúde da ESF, tendo sido entrevistados 

40 ACS e 3 enfermeiros de 6 unidades de saúde da família, aleatoriamente 

selecionadas.  A coleta de dados ocorreu durante o ano de 2010. A complexidade do 

espaço alimentar requer reflexão multidimensional, com pressupostos biológicos, 

sociais e culturais. Inclui aspectos da construção do comportamento alimentar e 

suas práticas, fazendo parte da cultura, que por sua vez é socialmente adquirida e 

que sofre influências de diversos fatores condicionantes, sejam esses de ordem 

biológica, psicológica ou cultural. É nesse espaço que se encontra a complexidade 

das questões relativas à alimentação e nutrição, sendo que, para algumas das 

quais, se buscou resposta neste trabalho, tais como: As ações desenvolvidas pelos 

trabalhadores que compõe a equipe de saúde estão pautadas em documentos e 

instrumentos validados pela ciência da nutrição ou fazem parte do senso comum?  

Como são enfrentadas as situações relativas ao contexto alimentar no que se refere 

ao processo educativo? Existe uma prática de educação alimentar e nutricional 

condicionada pelo trabalho do ACS?  

 O estudo deu-se em três fases: exploratória, entrevistas semi-estruturadas e 

análise dos dados. Após a autorização da Secretaria da Saúde do município de 

Araraquara, os locais da pesquisa foram escolhidos aleatoriamente. O projeto de 

pesquisa foi orientado pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Araraquara 

sob o parecer 1023/09. 
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A entrada no campo de trabalho ocorreu com a fase exploratória a qual 

combinou a observação participante e análise de documentos. Em seguida, foi 

aplicado um questionário por meio de entrevistas semi-estruturadas com perguntas 

abertas, cujas respostas foram gravadas e, por fim, após a leitura da transcrição dos 

discursos dos sujeitos, foi realizada a análise dos dados referentes às entrevistas. 

 As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro pré-definido, constando 

de informações sobre o entrevistado, percepções dos entrevistados sobre a 

importância e as competências da equipe de saúde no desenvolvimento de 

atividades relativas à alimentação e nutrição. 

 Com o intuito de garantir o anonimato dos depoentes, bem como do local da 

coleta de dados, as unidades de saúde foram codificadas em PSF I, PSF II e PSF III, 

PSF IV, PSF V e PSF VI e os trabalhadores de saúde entrevistados foram 

identificados como ACS (Agente Comunitário de Saúde) e E (Enfermeiro).  Para o 

critério de amostragem dos entrevistados, foi utilizado o método de amostragem por 

saturação, descrito por Turato (2003).  

 Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise categorial temática 

proposta por Bardin (1977), sendo as categorias agrupadas em eixos de discussão: 

1- dificuldades enfrentadas pela equipe em trabalhar com nutrição e alimentação: 

descontentamentos, limitações materiais, hábitos culturais do local, resistência a 

mudanças e; 2- importância da alimentação e nutrição para o trabalho do 

trabalhador de saúde: consciência do papel de educador, vínculo com a 

comunidade, contribuição do trabalhador para a educação em alimentação, 

formação do ACS, espaço da nutrição e alimentação na rotina da unidade.  

Com os conteúdos organizados em eixos, se procedeu com a interpretação 

dos resultados, a luz dos contextos em que se insere a atenção básica à saúde e 
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dos pressupostos da educação em saúde e da educação alimentar e nutricional, 

como se encontram na literatura pertinente. 

 De acordo com as categorias mencionadas foi possível definir os resultados 

abaixo os quais versam sobre as respostas individuais coletadas durante as 

entrevistas. Tais resultados serão apresentados a seguir conforme as categorias 

elaboradas. 

 O município de Araraquara está situado a 269 Km de distância da capital de 

São Paulo, com uma área total de 1.004,144 km² com 77,37 km² ocupados pela área 

urbana e uma população de 208.662 habitantes, segundo o censo de 2010 (IBGE, 

2010) e com um produto interno bruto per capita de R$ 19.707,70 e um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,83, considerado alto pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) (IBGE, 2010).  A cidade é dotada de recursos urbanos para 

atendimento às necessidades da população tais como uma rede geral de esgoto ou 

pluvial de 95,9% de cobertura, coleta de lixo com cobertura de 97,4% e 99,8% de 

crianças com esquema vacinal básico em dia (BRASIL, 2010). De acordo com os 

dados do Datasus, em 2008, as principais causas de mortalidade por 100.000 

habitantes foi de 60,3, 51,2 e 27,1 para as seguintes enfermidades: doenças 

cerebrovasculares, infarto agudo do miocárdio e diabetes mellitus, respectivamente 

(BRASIL, 2010). Em 22/02/2010 o percentual de população coberto pela Estratégia 

Saúde da Família era de 38.907 habitantes ou 19,4% (BRASIL, 2010), O município 

está habilitado na gestão plena desde 1998 quando passa a ser gestor das 

demandas e necessidades de saúde de seus munícipes e a Estratégia Saúde da 

Família tem sua implantação em fevereiro de 2000 (MATTOS; CACCIA-BRAVA, 

2004).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Entre os trabalhadores participantes foi identificado que nas unidades de 

saúde mais antigas (PSF I, II, III, V e VI) os ACS exerciam essa função há mais de 

cinco anos (50%) e os demais (50%) exerciam a função há um tempo entre 6 meses 

e 2 anos. Já no PSF IV todos os ACS exerciam a função há um tempo entre 12 e 24 

meses, isso pelo fato desta ser uma unidade relativamente nova.  

  Quanto à escolaridade dos ACS, 62,5% possuíam segundo grau completo, 

30% ensino técnico, 7,5% superior completo e 12% dos que tinham ensino médio 

estavam cursando ensino superior, preenchendo, portanto os requisitos básicos da 

LEI N.º 11.350, de 5 de outubro de 2006 para a formação deste trabalhador 

(GOVERNO FEDERAL, 2002). Conforme relatado pelos ACS, o principal problema 

de saúde da população que atendem é a hipertensão arterial, citada por 97,5% dos 

ACS, seguido de diabetes mellitus (67,5%) e obesidade, 10%. É importante ressaltar 

que esses problemas têm sua origem, primária ou secundária, na alimentação 

inadequada.  

Neste trabalho além dos ACS foram entrevistadas três enfermeiros, das quais 

as falas não foram destacadas, visto que o foco da pesquisa foi o trabalho do ACS. 

No entanto, algumas das falas de enfermeiros foram transcritas no intuito de mostrar 

as semelhanças e evidenciar que o ACS, de certa maneira, reproduz a fala do 

profissional de formação superior com o qual convive.    

  Os resultados das entrevistas apontaram que a equipe de saúde, mais 

precisamente o ACS, o qual apresenta proximidade com a comunidade refere que 

tem dificuldade em trabalhar com os temas relacionados à alimentação e 

nutrição em função de dois fatores, principalmente: falta de capacitação própria 
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para esse trabalho educativo e baixo poder aquisitivo da população para o acesso a 

alimentos de qualidade.  

A minha área é uma das mais pobres do bairro, então você não consegue 
colocar na cabeça deles que com o mesmo dinheiro que você coloca num 
saquinho de salgadinho você coloca numa fruta, que com o mesmo dinheiro 
que você come coisas erradas, se você souber usar você come coisas 
saudáveis, você fala pra mim que é muito bonito comer uma fruta e uma 
salada, mas eu não tenho dinheiro pra isso, mas você tem dinheiro pra 
bolacha recheada, pra comprar salgadinho, são dinheiros que você pode 
usar de forma correta. (PSFII, ACS) 
 
[...] a gente sabe que assim, que o estilo de vida que está envolvido...então 
se está em uma comunidade mais carente ..eles acabam optando pelo mais 
barato e não pelo mais caro, é errado... (PSF I, E) 
 
[...] mas é difícil, como você fala de alimentação saudável para uma 
população que não tem condição? (PSF IV, ACS) 
 
[...] fala pra mãe que tem que dar 3 legumes a cada vez para o bebê, mas 
ela vai dar arroz e feijão porque não tem condição, a criança não vai 
conhecer os outros alimentos...então, como você explica a importância dos 
alimentos pra essa pessoa? (PSF IV, ACS) 
 
[...]tem pessoas que a gente sabe que não tem condições de comer frutas e 
legumes toda semana, a gente encontra essa barreira na hora de 
orientar...é frustrante. (PSF IV, ACS) 
 
No dia a dia é fácil você falar o que tem que comer: pão integral, leite 
desnatado, mas depende da situação financeira[...] (PSF V, ACS) 
 
 

 No discurso dos entrevistados aparece o fator renda como limitante de seu 

trabalho, na medida em que há a necessidade de orientar a família e seus 

membros quanto às escolhas alimentares. Para o ACS este fato é um obstáculo ao 

seu trabalho, pois suas orientações tornam-se inviáveis para determinadas 

famílias.  Percebe-se que tanto o profissional de nível superior, quanto o agente 

de saúde, ao mesmo tempo em que reconhecem a limitação do poder aquisitivo 

apontam alternativas para o problema, tais como a substituição de alimentos 

menos saudáveis por aqueles mais saudáveis e as hortas domésticas. No entanto, 

falta algo para que essas propostas se efetivem. Como se soubessem o que deve 

ser feito, mas não soubessem como fazer.     
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Pra mim a questão social e econômica é o que mais esbarra na minha área, 
eu procuro diferenciar a informação, quando você chega na casa que o 
poder aquisitivo é um pouquinho melhor, você  vê que tem condições de 
comprar isso e isso , você  orienta, quando você  vê que não tem nada, 
você  procura falar da horta no seu quintal, mas eles não faz isso [...] (PSF 
II, ACS) 
 

Existe dificuldade por que os usuários não têm condições financeiras de 
acatar as orientações quanto à alimentação. (PSF II, ACS) 
 
A gente não pode falar coisas que eles nunca vão fazer devido as 
condições deles [...] (PSF VI, ACS) 
 
 
 

 Embora apontem algumas alternativas para melhoria da alimentação de 

pessoas com baixo poder aquisitivo, para o ACS a alimentação adequada está 

fortemente associada com a disponibilidade de recursos financeiros. Entretanto, no 

discurso da ciência da nutrição a relação entre boas condições socioeconômicas e 

boa alimentação é complexa, estando muito longe de caminhar na mesma direção.  

É fato indiscutível que o fator renda é limitante do consumo alimentar, porém a partir 

de práticas culinárias saudáveis, inúmeras substituições tornam-se possíveis de 

serem realizadas na alimentação diária sem que haja ônus e prejuízo nutricional. 

Mas isso tem limites, os quais são de ordem financeira, mas também social e 

cultural.  Verifica-se ainda que as alternativas apontadas pela equipe se voltam a 

comportamentos da pessoa, quando referem que o paciente deveria substituir os 

alimentos e sua lista de compras ou deveria criar condições para ter uma horta em 

casa. Não aparece nesses discursos qualquer prenúncio de uma ação intersetorial 

voltada a resolver coletivamente essas questões.  O que paira mesmo entre esses 

trabalhadores é o imobilismo, não lhes parece que algo possa ser feito.  

 Cabe lembrar que nesse caso, ações intersetoriais são formas de interferir 

conjuntamente nessa situação, uma vez que não basta somente a ação do setor 

saúde propriamente, mas também de outros setores, os quais extrapolam a saúde, 
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mas que, por sua vez minimizam situações que acabam interferindo na saúde da 

comunidade. É o caso, por exemplo, da criação de hortas comunitárias, da 

agricultura familiar e da participação das questões relativas à segurança alimentar 

no contexto da saúde. Nesse aspecto, a intersetorialidade de ações municipais 

objetiva garantir a segurança alimentar de comunidades, pelo menos no que diz 

respeito à acessibilidade e ao consumo de determinados alimentos, melhorando, 

inclusive, a disponibilidade destes, ao introduzir novas práticas educativas no que se 

refere à alimentação em locais de fácil acesso à população, como escolas, centros 

comunitários, etc.  

 A sensação de não saber como intervir nessa realidade aparece também 

quando o ACS é questionado quanto à capacitação que recebeu, os trabalhadores 

relataram que não se sentem capacitados para fornecer informações sobre 

alimentação e nutrição, fato este associado a diversas dificuldades da equipe em 

trabalhar com alimentação e nutrição no que diz respeito a conhecimentos 

específicos. 

  

[   ]...estamos fazendo as mesmas coisas há 10 anos... então a gente não 
tem atualização na parte de nutrição em outros programas a gente tem mais 
especifico, na nutrição não [...] (PSFI, E) 
 
O básico a gente sabe, passa, mas falta detalhes, especificações que estão 
além do agente comunitário (PSF II, ACS) 
 
Em relação ao que oferece a alimentação, a gente não teve, quantas 
calorias, é só o que passam pra gente a gente tem certeza que pode falar. 
As pessoas ficam puxando, será que comi tal coisa, tá certo?  (PSF II, ACS) 
 
[...]eu mesmo tenho essa dificuldade, eu não vou fazer o que você quer só 
porque você pediu, acho que eles ficam pensando, quem sou eu pra falar? 
(PSF I,ACS) 
 
Acho que o profissional tem que estar preparado pra saber enfrentar aquele 
assunto, as duvidas na alimentação[...]acho que na alimentação falta um 
preparo maior. (PSF IV, ACS) 
 
Pra que isso fosse melhor deveria ter maior capacitação pra gente e 
material pra gente tá trabalhando[...] (PSF IV, ACS) 
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Nunca recebi treinamento especifico sobre alimentação, sinto dificuldade 
em passar as mensagens. (PSF V, ACS) 
 
[...]tenho dificuldade em falar de obesidade infantil, tem muita procura. 
((PSF V, ACS) 
 

 
O termo substituição ou lista de substituição de alimentos aparece em 

diversos momentos nas falas das ACS, trata de termo e procedimento empregado 

pelo profissional nutricionista. Não é possível saber de qual tipo de substituição 

esses ACS estariam falando, talvez nem eles mesmos saibam. O que sabem é que 

existe o profissional nutricionista que costuma orientar substituição dos alimentos. 

Talvez seja esse o conceito de educação alimentar e nutricional que se encontra no 

imaginário dessas pessoas, ou seja, para o ACS, o trabalho do nutricionista, ou a 

ação possível em alimentação e nutrição consiste na orientação quanto às 

substituições de alimentos.   

A maioria das coisas o cliente pergunta, o que se pode substituir por outro, 
não atende as necessidades que o cliente quer, eu sei pouco. (PSFI, ACS) 
 

Eu queria ter algum curso pra gente ficar bem a par, se a pessoa não tem 
aquilo, o que pode substituir pra gente tá orientando, acho isso importante. 
(PSF I, ACS) 
 
Eu acho que deveria ter um treinamento pra gente isso falta, a gente tem 
que procurar [...](PSF I, ACS) 

 
 

 Há ainda as informações que incorporam em suas práticas pelo contato com 

o profissional da área, mesmo que seja em função do seu próprio cuidado. É certo 

que somente a experiência própria não faz o aprendizado, no entanto, em 

alimentação e nutrição a vivência é uma importante forma de aprender. Alguns 

conceitos são aprendidos fazendo e outros no contato com os profissionais da área.  
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Pra mim falta aprendizado, mas agora como eu estou educando minha 
alimentação porque estou diabética eu vejo que não vou passar fome, eu 
achava que ia passar fome[...]. (PSF I, ACS) 

 

 Ao mesmo tempo em que relatam o desinteresse da população nas questões 

de alimentação e nutrição, há certa idealização do alcance da intervenção educativa 

por parte dos ACS, considerando que dão a entender que se tivessem 

conhecimentos aprofundados de nutrição poderiam resolver os problemas da 

população ou, melhor ainda, poderiam resolver os próprios problemas no 

desempenho de suas funções.   Há neles o desejo de dominar conhecimentos muito 

específicos e não lhes parece que medidas simples, como a redução do consumo de 

frituras e refrigerantes, consumir mais frutas e verduras, reduzir o sal da comida 

poderiam resolver grande parte dos problemas da população. O ACS sabe, e 

também a população, todos já ouviram falar nisso.  Entretanto, todos sabem também 

que isso não é fácil.  Conhecer as especificidades da Dietoterapia surge então como 

pseudo-alternativa.  

 
Falta bastante, porque pra mim saber orientar a alimentação dos diabéticos, 
dos hipertensos, das crianças também, tipo assim, quando tem alguma 
criança desnutrida, se alimentando mal, tem hora que me falta um pouco 
né? (PSF II,ACS) 
 
 

 Há ainda a questão do respeito apenas ao discurso autorizado, que é o 

discurso da ciência. A linguagem do povo não vale, é preciso informação 

“qualificada”. Estamos sendo bombardeados por informações de todos os lados 

(internet, televisão, rádio, jornal). Para chamar atenção e conseguir adeptos, a 

informação tem que ser inovadora e diferente. Que novidade há em exercitar-se, 

comer arroz com feijão, frutas e verduras todos os dias? 
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Precisa nos oferecer mais informações, sobre o que pode ser falado, onde 
ser falado, como ser falado porque a gente usa o nosso linguajar popular, 
linguajar que o povo já tem, mas têm pessoas que querem mais 
informações, você tem que ir adequando a informação. (PSF III, ACS) 
 
[...]aqui é rotina diária orientar dieta para hipertensão, diabetes e 
aleitamento materno, isso é diário, é muito forte na nossa rotina, mas falta 
conhecimento pra gente, não temos formação técnica[...]acho que preciso 
de mais informação pra me sentir mais apta. (PSF IV, ACS). 
 
Nesse sentido as dificuldades são talvez uma demora maior a atingir o 
objetivo que a gente procura, seu eu fosse especializado nessa área talvez 
eu iria direto ao foco, mas como eu não sou, a gente tenta adequar a 
pessoa ao conhecimento que a gente adquiriu...que nem sempre é tão 
imediato. (PSF V, ACS)   

 

O desafio é grande, para que a ação educativa seja eficaz, há necessidade 

de treinamento da equipe, a fim de que a mesma possa compreender esse processo 

e incorporar novos conhecimentos e atitudes voltadas à promoção da alimentação e 

nutrição a partir de um conceito ampliado de saúde. Para Gottardi (2006), o 

desempenho de atividades com vistas à educação deve ser realizado por 

profissionais munidos de capacidade técnica, a fim de que os mesmos possam 

compreender as necessidades locais na rotina das famílias e considerar tais 

problemas e dificuldades na formulação de ações educativas.  

 A Portaria n.º 1886/GM de 8 de dezembro de 1997  que aprova as normas e 

diretrizes do programa de ACS e do programa de saúde da família, institui em seu 

artigo 8.5, as seguintes diretrizes operacionais: “cabe ao agente comunitário 

desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de doenças por meio das 

visitas domiciliares e de ações educativas em saúde com vistas tanto individual 

quanto coletivo”. Portanto, o ACS é um educador em seu cotidiano e, para atuar nos 

processos educativos de forma a manter práticas integrativas, deve manter uma 

postura ativa nas ações de promoção de saúde. Para Bornstein e Stotz (2008), 

muitas vezes esse discurso educativo dos agentes tende a repetir de forma 
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mecânica, conforme o que lhe foi transmitido pelos técnicos, fato este que se 

contrapõe à educação dialógica proposta pela ESF.    

 Boog (1999) relata que a alta prevalência de doenças crônico-degenerativas é 

um fato que incide sobre a necessidade de profissionais preparados, com 

conhecimentos de nutrição para a informação concreta e a ação educativa com 

vistas à promoção da saúde e prevenção de doenças. Sendo a alimentação um 

processo vital para a manutenção da vida, há a primordial necessidade de preparo 

dos trabalhadores da rede básica para que saibam lidar com situações de 

inadequação alimentar e conceitos errôneos sobre alimentação e nutrição, presentes 

no cotidiano da atenção primária, associados às principais doenças da população 

hoje.    

  A orientação nutricional é uma estratégia importante para difundir os 

conceitos de nutrição adequada a toda a população, entretanto, para Aquino et al. 

(2007), todos os profissionais de saúde, comprometidos com as causas da 

educação, envoltos nos programas e políticas públicas devem ter seus 

conhecimentos fixados em embasamentos teóricos que permitam intervir no 

comportamento alimentar, sem deixar de considerar a autonomia do sujeito e suas 

bases históricas.   

 Fica claro nas entrevistas que há necessidade de investimentos na formação 

da equipe de saúde para que os trabalhadores sintam-se seguros para desenvolver 

ações de promoção da alimentação saudável e adequada junto às famílias da 

unidade. Também é fato importante que tais atividades sejam subsidiadas por 

profissionais da área, a fim de que as dúvidas sejam esclarecidas com solidez. Isso 

também fica muito evidente nas falas dos entrevistados. Além do mais, a própria 

efetivação dos princípios do SUS está atrelada a recursos humanos com habilidade 
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e competência para tal. Smeke e Oliveira (2001, p.115) relatam que a concepção de 

integralidade, universalidade, equidade incorporada no SUS é concretizada também 

com a “capacitação/educação continuada dos profissionais de saúde”. 

 A atuação profissional referenciada no conceito ampliado de saúde é um 

desafio para o SUS. Besen (2007) afirma que existem problemas quanto à formação 

de profissionais para o trabalho que deve ser realizado pela ESF quanto à promoção 

da saúde. O que frequentemente acontece é que o profissional fixa as ações 

educativas  no contexto da doença e não em  ações que possam modificar o 

comportamento do individuo na tentativa de reduzir os riscos às enfermidades.   

Durante as entrevistas, alguns trabalhadores apontaram as dificuldades da 

equipe em trabalhar com alimentação e nutrição em função da cultura dos 

envolvidos, apresentando poucas saídas ou possibilidades para a resolução dos 

problemas, conforme as falas transcritas a seguir: 

Eu acho que é muito difícil, porque os pais já trouxe uma cultura lá de trás 
de alimentação errada. (PSF II, ACS) 
 
[...].é difícil né....educação alimentar é difícil....por que uma pessoa que é 
criada desde o momento que nasce  até a sua ...vamos colocar 80...70 anos 
de idade[...]com a vida inteira com aquele costume...então se uma hora 
para outra[...]modificar radicalmente o meio, a idéia que a pessoa  
tem[...]aquilo é difícil[...] (PSF III, ACS) 
 
[...]tem muita gente do norte...eles tem um tipo de alimentação...a educação 
é tentar uma mudança de habito neles[...](PSF IV, E) 
 
 

Ao mesmo tempo em que os costumes alimentares da população são 

apontados como fator responsável pelo insucesso da educação alimentar e 

nutricional, a educação da criança aparece como uma esperança para a modificação 

desses hábitos, embora que atrelada à atitude dos pais. Os ACS apontam que os 

pais deveriam ser conscientizados quanto à alimentação saudável e adequada para 

seus filhos. Nesse caso, pesa mais a responsabilidade que, na nossa cultura, se 
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atribui ao pai quanto à educação de seu filho e menos os seus costumes 

inadequados, da mesma forma, culturalmente construídos.  Para Morin (2002), a 

expressão de cultura pode ser construída como uma junção de saberes, valores, 

regras que são transmitidos e reproduzidos entre as gerações e que têm, em sua 

essência, um emaranhado de questões psicológicas e emocionais. 

 
Não é simples fazer um trabalho de educação, porque as crianças já têm 
um habito errado de se alimentar e elas se acostumam com esse habito e é 
muito difícil você mudar a cultura da alimentação, você pega os pais, se 
você conseguir conscientizar os pais a respeito da alimentação a criança já 
nasce tendo uma alimentação correta, é mais fácil. (PSF II,ACS) 
 
[.. ]a gente recebe de nossos pais conhecimento e vai passando de geração 
em geração, muitos deles acreditam nisso e não mudam, ainda tem gente 
que acha que não pode comer manga e tomar leite, tem crendices [...]isso 
as vezes interfere no meu trabalho. (PSF IV, ACS) 
 

 O universo cognitivo e o simbólico, representado pela alimentação e pelo 

alimento, associado a práticas sociais, significados e seleção de alimentos, formam 

o hábito alimentar; o comportamento presente em cada sociedade e que, pelo seu 

caráter simbólico, não está disposto a atender somente a necessidade fisiológica, 

mas sim todo um significado das relações sociais (DANIEL; CRAVO, 2005).  

 Freitas (1997, p. 45) admite que “os grupos sociais na sociedade brasileira 

tem diferentes modos de concepção de alimentar o corpo, diferentes imagens que 

se modificam na trajetória da historia”.  

 Para Romanelli (2006), as diversas dimensões sociais sobre a comida 

diferenciam sociedades, identificando-as, uma vez que os hábitos alimentares têm 

significados simbólicos, fazendo parte de contextos sociais e integrando saberes.  

 Segundo Assis e Nahas (1999, p.36), a seleção de alimentos é uma tarefa 

que envolve “um sistema comportamental complexo”, o qual é determinado desde a 

infância pelos pais segundo a cultura de seu povo e grupo. Além disso, selecionar 
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alimentos também tem em seu interior questões relativas a influências 

socioeconômicas, as quais interferem na escolha alimentar e, por conseguinte, na 

adesão ao planejamento alimentar proposto, tanto de forma positiva, quanto 

negativa.  A informação é importante fator para a mudança comportamental, 

conduzida pela modificação cognitiva; entretanto, tal mudança comportamental não 

se faz apenas e somente com o apoio do processo cognitivo de aprendizagem e 

informação concernente a determinado assunto, há que se considerar como 

imprescindível para isso, o desejo de mudar (ASSIS; NAHAS, 1999). Nesse sentido, 

a cultura exerce papel fundamental na mudança de comportamento, uma vez que os 

hábitos alimentares estão arraigados nos indivíduos desde a infância, amparados 

pela cultura e tradição e conduzidos pelo ambiente familiar (DAVANÇO; TADDEI; 

GAGLIANONE, 2004).   

 Para Freitas (1997), o processo de educação nutricional deve ser abrangente 

a ponto de identificar aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos; aspectos 

que simbolizam a alimentação e o corpo, pois as crenças e formas como o sujeito 

enxerga o processo da alimentação deve ser interpretado e considerado, fazendo 

parte do simbolismo alimentar de suas origens. 

 Mas, as questões inerentes aos costumes alimentares inadequados 

culturalmente construídos não são os únicos fatores apontados como dificultadores 

das ações de promoção da alimentação e nutrição na atenção básica. Quando 

questionados quanto aos problemas relacionados a dificuldades e sentimentos de 

descontentamento no trabalho e sobre a relação que os ACS mantêm com a 

alimentação, surgem outras questões, como exemplo, as frustrações quanto à falta 

de profissionais habilitados para o trabalho: 
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[...] então a sensação de impotência vem muito, principalmente porque 
quando a gente inicia o trabalho, infelizmente a gente entra com a cara e 
com a coragem porque no começo não tem treinamento também, você fica 
perdido, não sabe o que fazer, você vai adquirindo aquele jeito de trabalhar 
com o tempo, hoje eu já sei dar aquela volta, já tenho mais experiência, mas 
é a gente que corre atrás de informação pra poder passar, por conta 
própria. (PSF I, ACS) 
 
[...]eu acho assim que o pessoal do NASF[. ..] aqui acho que eles vão vir... e 
tem uma nutricionista..mas ainda não esta definido se ela vai ficar ou não... 
a nutricionista tem que estar mais com a gente lá fora , saindo um pouco da 
unidade[...]  a campo.. estar trabalhando mais com agente, dando material 
pra gente trabalhar[..;] eu acho que falta isso  na visita, não aqui dentro por 
que o que eu estou te falando[...] é você chegar lá na casa e ver a realidade 
da pessoa... eu acho muito importante[...] as pessoas acham assim[...] 
[...]olha eu sou um agente comunitário de saúde.... na visão das pessoas eu 
sou aquela porta voz e se eu bato na porta desta pessoa e digo esta é uma 
nutricionista formada em nutrição é diferente o ouvir....é diferente da 
nutricionista falar é diferente do agente comunitário falar, da enfermeira 
falar, do médico falar, eu acho que tem mais força e a pessoa vai captar 
mais[...](PSFI, ACS) 
 
[...]acho que falta um profissional na unidade, tem coisas que só o 
profissional faz do seu jeito, tem clientes que gostam de ouvir do 
profissional[...](PSF V, ACS) 
 
[...]tinha que ter um profissional de referencia da área onde a gente pudesse 
fazer o encaminhamento e fosse atendido rápido. (PSF VI, ACS) 
 
Eu acho que enquanto alimentação a gente até que tem um certo 
conhecimento[...]mas se tivesse um nutricionista que viesse uma vez na 
semana...inserir um profissional da área específico, com os grupos[...](PSF 
IV, ACS) 
 
[...]porque os olhos do profissional da área é diferente dos olhos de outros 
profissionais. (PSF V, ACS) 
 
[...]eu acho que as vezes me falta habilidade para trabalhar em grupo, o 
individual eu acho mais fácil[...](PSF IV, E) 
 
[...]precisa montar uma aula de conhecimentos de educação permanente, 
de educação continuada[...](PSF I, E) 
  

  A presença do profissional nutricionista foi destacada em diversas falas dos 

ACS, os quais percebem a necessidade de atenção desse profissional com 

conhecimentos específicos da área e, por essa razão, merecedores de respeito e 

valorização por parte da população.   

 Boog (1999), em um estudo com a finalidade de identificar a dificuldade de 

médicos e enfermeiras na abordagem de problemas nutricionais, relata que os 
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mesmos apresentam dificuldades em desenvolver orientações nutricionais inseridas 

no cuidado integral à pessoa, vista como um ser biopsicossocial, ou seja, as 

orientações desenvolvidas são pontuais, descontextualizadas da realidade 

vivenciada pela pessoa, talvez pela inabilidade técnica do profissional.  

 Embora a simples presença não garanta a qualidade do cuidado, o 

profissional nutricionista é imprescindível para a formação da equipe 

multiprofissional, porém esse fato ainda é incipiente na atenção básica à saúde, 

ficando a cargo de outros profissionais o atendimento a essa demanda por 

orientação nutricional especifica.  

 Nesse sentido, há uma incoerência entre o cuidado executado na atenção 

básica a saúde, os princípios do SUS e as diretrizes da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN), bem como com a legislação que apóia e concretiza 

o exercício do profissional nutricionista (BOOG, 1999). 

 Quando se trata de promoção da saúde e prevenção de doenças, é 

fundamental a presença de equipe multiprofissional executando o trabalho na 

atenção primária à saúde, estando implícita a presença de um profissional 

nutricionista nesta equipe. Nesse sentido, nas diretrizes curriculares nacionais do 

curso de nutrição de 2001, destacam-se a formação do profissional nutricionista 

capaz de obter conhecimento para o trabalho com promoção, manutenção e 

recuperação da saúde e prevenção de doenças (CNE/CES Resolução nº5, 2001). 

Consta ainda que, em sua formação, o nutricionista deve ter competência para “[...] 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde [...]” 

(Resolução CNE/CES nº5, 2001, p.1) com vistas a atingir os parâmetros do SUS, 

legitimando, portanto, da inserção desse profissional nas ações básicas de saúde. 
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 Se a proposta da ESF é ampla, sua composição em profissionais ainda é 

precária. O modelo de integralidade da ESF admite a atuação da equipe 

multiprofissional para adequar as ações interdisciplinares previstas na base do 

programa quanto à promoção da saúde e às ações preventivas. Mas, de que forma 

isso ocorre se o profissional nutricionista habilitado e capacitado para tal está 

ausente do contexto? Há que se fazer um questionamento se a equipe mínima tem 

condições de aplicar a proposta de integralidade, visto suas outras intensas 

atribuições. Um passo no sentido de equacionar esse problema foi a criação do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), em 2008, que amplia as possibilidades 

de atuação de profissionais especialistas na atenção, entre esses o nutricionista 

(BRASIL, 2009 b). 

 Considerando que a Resolução CNE/CES nº 5 (2001) visa à formação de um 

profissional apto a trabalhar no SUS, o nutricionista deveria estar presente na 

atenção primária à saúde. Agregar o nutricionista à ESF é uma forma de buscar a 

segurança alimentar em seu contexto interdisciplinar, apoiado pela PNAN (BRASIL, 

2011), pela Lei orgânica de segurança alimentar e nutricional – LOSAN (BRASIL, 

2006) e pelos princípios do SUS, inclusive na tentativa de minimizar o quadro 

referente ao perfil epidemiológico e reduzir os fatores de risco que integram as 

demandas de saúde da população brasileira, a qual necessita de aconselhamento 

nutricional.  

 O papel de tal profissional na atenção primária à saúde está justificado pela 

relevância do quadro epidemiológico atual, desenvolvendo ações contínuas de 

segurança alimentar e nutricional aos indivíduos e à comunidade, intervindo no 

campo da promoção da saúde e prevenção a agravos (SISTEMAS CONSELHOS 

FEDERAL E REGIONAIS DE NUTRICIONISTAS, 2008, p.30). Ainda o documento 
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do Conselho Federal de Nutricionistas aponta para a necessidade de “socializar o 

conhecimento sobre os alimentos e o processo de alimentação”, incorporando 

saberes sobre a alimentação no cotidiano de um número cada vez maior de 

pessoas. No entanto, a situação do nutricionista ainda não está institucionalizada e 

formalizada a ponto do mesmo integrar as equipes de PSF, porém é imperativo que 

este assunto esteja presente na pauta das discussões dos Conselhos de Saúde 

Municipais. 

 Os ACS são os principais trabalhadores da equipe em contato com as 

famílias, por esse fato é premente que sejam capacitados para oferecer trabalho de 

educação à comunidade adstrita à unidade de saúde. Além disso, os ACS , quando 

bem treinados, podem resolver situações simples de saúde e minimizar suas 

consequências, com isso, reduzir as demandas de cuidado especializado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É de suma importância que os ACS sejam capacitados a fim de que o 

processo de troca de informações com a comunidade seja respaldado no 

conhecimento científico, de forma básica, porém considerando as demandas de 

saúde local, bem como determinantes sociais que envolvem as principais 

enfermidades da comunidade. Diante disso, percebe-se a importância de estratégias 

de educação que possibilitem a participação social e proporcionem uma forma de 

educação em saúde mais efetiva com vistas à promoção da saúde e prevenção de 

doenças, principalmente aquelas que têm associação com a alimentação 

inadequada.  

 É preciso que sejam discutidas questões relativas ao contexto sociocultural 

que podem interferir na aquisição de hábitos alimentares saudáveis. Devendo-se 
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levar em conta que para os processos que envolvem a educação não implicam em 

negar a cultura de um povo, mas sim inserir no processo cultural, novos significados.   
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CAPÍTULO IV. O AGENTE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRENTE ÀS 
AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA SUA 
ROTINA DE TRABALHO  

 

RESUMO 

A educação alimentar e nutricional está inserida no processo de educação em saúde 

que no sistema de saúde brasileiro, deve ser prioritariamente desenvolvida na 

atenção básica, em particular na Estratégia Saúde da Família (ESF), que tem no 

agente comunitário da saúde (ACS) o elo entre a equipe de saúde e a comunidade. 

O objetivo deste trabalho foi investigar como os conceitos de educação em saúde 

relacionados à nutrição e alimentação e ao processo saúde-doença são vivenciados 

por agentes de saúde da família e como tais conceitos se inserem no cotidiano 

desses trabalhadores. Por meio de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratório-

descritiva, realizada a partir de entrevistas semi-estruturadas com 40 agentes 

comunitários de saúde (ACS) e 3 enfermeiros de município de Araraquara-SP, foram 

determinadas as seguintes categorias de análise: conceito de educação em saúde 

para os trabalhadores; cultura da medicalização; culpabilização da pessoa em 

relação à doença e função de educador na rotina da unidade de saúde. Os 

resultados indicaram que o conceito de educação em saúde ocorre de forma 

reducionista, que para os ACS a educação consiste no aconselhamento das 

pessoas doentes com a imposição de regras de conduta e que o não cumprimento 

dessas regras resulta na doença. O ACS, e mesmo o profissional de enfermagem 

não compreende o potencial desse trabalhador como detentor de conhecimento da 

realidade local e capaz de promover mudanças. Isso mostra a necessidade de 

estratégias educativas capazes de formar ACS na função de educador e mobilizador 

de mudanças no cotidiano de famílias e seus membros, apoiando e sendo apoiados 

pelo trabalho das equipes de saúde.  

 

Palavras-chave: saúde da família, educação em saúde, agentes comunitários de 

saúde, atenção básica a saúde, alimentação, nutrição 
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ABSTRACTS 
 Food and nutrition education is included in the process of health education in 

which, in the Brazilian health system, priority should be given to primary health care, 

particularly in the Family Health Strategy (FHF) which has in the community health 

agent the link between the health team and the community. The objective of this 

study was to investigate how the concepts of health education related to nutrition and 

food, and to the health-disease process are experienced by family health agents, and 

how these concepts fit into the daily lives of these workers. Through a qualitative 

exploratory-descriptive research made from semi-structured interviews with 40 

community health agents (CHA) and 3 nurses from the city of Araraquara-SP, the 

following categories of analysis were determined: the concept of health education for 

professionals; medicalization culture; culpability of the person in relation to the 

disease, and  the role of the educator in the routine of the health unit. The results 

indicated that the concept of health education is happening in a reductionist manner 

and that education, for the CHA, is the counseling of sick people through the 

imposition of rules of conduct, and that failing to comply with these rules results in 

disease. The CHA, and even the nursing staff do not understand the potential of such 

a worker as having local knowledge, thus being able to bring about changes. This 

shows the need for educational strategies to train community health agents in 

educating and mobilizing changes in the daily lives of families and family members, 

supporting and being supported by the work of health teams. 

 

Keywords: family health, health education, community health agents, primary health 

care, food, nutrition 

 
INTRODUÇÃO 
 
  O Sistema Único de Saúde (SUS), em suas diretrizes, reconhece a atenção à 

saúde como direito universal e define a atenção primária como um de seus pilares 

de sustentação, adotando a saúde da família como estratégia para essa ação 

(CAMPOS; BELISÁRIO, 2001). Assim, a Estratégia Saúde da Família (ESF) visa 
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fortalecer os princípios SUS no Brasil com o objetivo de atingir o atendimento 

integralizado à saúde (ANDRADE; PONTES; MARTINS JUNIOR, 2000). 

  A ESF tem sua ação centrada na família (VANDERLEI; ALMEIDA, 2007) e 

propõe a promoção da saúde por meio de vínculo de proximidade entre serviço e 

comunidade, integrando a família ao espaço da saúde na atenção primária (BESEN 

et al., 2007). Esse modelo de cuidado à saúde admite em seus princípios, ações 

educativas capazes de transformar a realidade por meio de participação ativa da 

comunidade. 

No papel de interlocutor entre a equipe de saúde da ESF e as famílias está a 

figura do Agente Comunitário à Saúde (ACS), o qual é o elemento mediador das 

ações de saúde e de educação, ao estabelecer elo entre a equipe e a comunidade 

(MOROSINI; FONSECA; PEREIRA; 2007; PARANAGUÁ et al., 2009). Como 

membro da equipe de Saúde da Família, o ACS emerge da comunidade e, nesse 

sentido, tem maior facilidade de entender os problemas da população, pois vivencia 

essa realidade de modo autêntico. A ESF tem, em seu principio, a educação em 

saúde como objetivo para construção de autonomia no cuidado, fixando bases para 

a participação efetiva da família e seus membros no processo educativo a fim de 

que tenham controle de suas morbidades, no que muito o ACS pode contribuir 

(COTTA et al., 2006).  

 Na ESF, os ACS estão diariamente relacionados à promoção da saúde, 

devendo construir, em conjunto com as famílias e seus membros, conceitos e 

princípios de melhoria de qualidade de vida, estando inseridos nesse processo os 

saberes e as práticas relacionadas à alimentação e nutrição. 

 Entretanto, para que o ACS possa intermediar e partilhar as ações de 

educação em saúde com a comunidade há necessidade de o mesmo identificar a 
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saúde em seu conceito ampliado, ou seja, exige-se desse trabalhador da saúde e de 

toda a equipe, que os mesmos aproximem as atividades de saúde das condições 

sociais e culturais nas quais a comunidade vive (MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 

2007). Essa ampliação do conceito de saúde oferece base às questões que 

dimensionam a promoção da saúde, entre essas a concepção de intersetorialidade, 

ou seja, a promoção contempla a saúde de forma global, integralizada, adotando a 

visão de que os setores envolvidos na saúde vão além da saúde, pois seus 

problemas refletem no processo saúde-doença do individuo e da coletividade como 

um todo.  

 Portanto, a saúde tem dimensões no campo social, onde a causa da doença 

muitas vezes está instalada. Nesse contexto, a saúde é buscada num processo 

contínuo, não na ausência de doença, mas levando-se em conta as causas sociais 

que possam favorecer ou desfavorecer o processo saúde-doença e os agravos à 

saúde. O contexto social serve de base para os problemas de saúde. Nesse sentido, 

algumas doenças de ordem nutricional estão inseridas no processo e têm origem 

nele (LEFRÈVE; LEFRÈVE, 2004). 

 De interesse para essa temática é o processo de transição nutricional pelo 

qual está passando o Brasil, caracterizado pela grande incidência e prevalência de 

doenças crônico-degenerativas, tem a obesidade e doenças associadas como 

principal fator (MONTEIRO et al., 1995; TARDIDO; FALCÃO, 2006; SOUZA, 2010), 

oriunda do estilo de vida e do modo pelo qual as populações se organizam, bem 

como da modificação no padrão alimentar brasileiro.  

  As escolhas alimentares envolvem um processo múltiplo, de vários 

determinantes sociais e ambientais. O contexto social interfere nas escolhas 

alimentares. A família e o ambiente social externo são decisivos nas práticas 
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alimentares adotadas. As escolhas alimentares das famílias determinam a escolha 

alimentar dos outros membros e esse fato se dá, não somente pela experiência 

vivida, mas também pela observação de outros. Portanto, as influências podem ser 

positivas quanto negativas, dependendo da maneira como a família aborda, trata e 

vivencia o assunto. Nesse contexto, as ações de promoção da alimentação saudável 

e adequada estão inseridas no cotidiano das equipes de saúde, como parte das 

atividades de educação em saúde. 

 A educação em saúde é atividade inerente aos profissionais de saúde, os 

quais necessitam apoderar-se dos seus conceitos e metodologias, de tal forma que 

os levem a integrar essa prática na rotina diária. Segundo Maciel et al. (2009) ainda 

que hajam documentos oficiais para a prática da educação em saúde na atenção 

básica, há carência de normas e direcionamento para que tais  profissionais 

compreendam de forma clara a maneira pela qual esse ato se insere em suas 

rotinas. 

 A educação em saúde não deve ser centrada nos processos interventivos das 

enfermidades, mas sim deve preparar o individuo e a coletividade a lidar com seu 

estado de saúde, seja na promoção, prevenção e/ou manutenção relacionando 

todos os fatores que o determinam, sejam eles sociais, culturais, econômicos, 

psicológicos ou físicos, contribuindo para que esse processo se dê integralmente 

(PEREIRA, 2003). 

 O ACS, mais do que os demais membros da equipe de saúde da família, ao 

entrar diariamente na casa das pessoas assiste e participa do processo de formação 

dos hábitos alimentares da população, o que hoje representa um desafio para as 

políticas públicas. De um lado, o bombardeio de opções alimentares saborosas e de 

fácil preparo, mas nem sempre saudáveis; a falta de acesso a alimentos adequados 
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a todas as pessoas e a vida atribulada desse início de século, que reserva pouco 

tempo para o cuidado de si. De outro, as alertas constantes para que se adotem 

hábitos mais saudáveis de alimentação. Esse é o dilema das famílias e de quem 

trabalha na atenção básica, do nutricionista, quase nunca presente na equipe, ao 

ACS é desafiado a enfrentar essa realidade.     

 Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi investigar como os conceitos 

de educação em saúde relacionados à nutrição e alimentação e ao processo saúde-

doença são vivenciados por agentes de saúde da família e como tais conceitos se 

inserem no cotidiano desses trabalhadores.  

 

 METODOLOGIA 

  Este trabalho tratou-se de um estudo qualitativo, exploratório-descritivo, no 

qual foram entrevistados 40 ACS e 3  enfermeiros, em 6 unidades de saúde do 

município de Araraquara-SP. O trabalho fez parte de um estudo denominado 

“Educação em serviço e as ações de vigilância alimentar e nutricional no âmbito da 

atenção básica do SUS no estado de São Paulo”. A pesquisa foi orientada pela 

Resolução 196/96 e submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário de Araraquara sendo aprovada pelo protocolo de número 1023/09.  

Com o objetivo de manter a identidade dos entrevistados no anonimato, bem 

como dos locais de trabalho, as unidades de saúde foram codificadas em PSF I, 

PSF II, PSF III, PSF IV, PSF V e VI e, os trabalhadores de saúde entrevistados em 

ACS (Agente Comunitário de Saúde) e E (Enfermeiro).  

A técnica de coleta de dados escolhida foi a entrevista semi-estruturada que 

objetivou investigar como os ACS definem os conceitos de educação em saúde, 

como se caracteriza a prática educativa em alimentação e nutrição desenvolvida por 
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esses trabalhadores e como os mesmos se vêem no papel de educadores. A coleta 

de dados ocorreu nos meses de maio a dezembro de 2010, sendo as unidades de 

Saúde da Família escolhidas de forma aleatória.  

A pesquisa obedeceu a três etapas distintas que foram fase exploratória, 

entrevistas e análise dos dados.  As entrevistas foram gravadas nos locais de 

trabalho sob o consentimento dos entrevistados e transcritas na íntegra. Para o 

processo de análise dos dados obtidos, foi utilizada a metodologia de Bardin (1977), 

que consiste na análise categorial temática.  

  Para definição do número de entrevistados, utilizou-se o método de 

amostragem por saturação, descrito por Turato (2003). Após a leitura dos textos e, 

com base no referencial teórico, foi possível organizar as seguintes categorias: 

conceito de educação em saúde para os trabalhadores; cultura da medicalização; 

culpabilização da pessoa em relação à doença e função de educador na rotina da 

unidade. Definidas as categorias, os discursos foram analisados à luz do referencial 

teórico pertinente.  

   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O conceito ampliado de saúde coloca os serviços de atenção básica à saúde 

no centro do processo de cuidado e a educação em saúde como tarefa inerente ao 

trabalho das equipes de saúde. Entre os pressupostos da educação em saúde está 

a construção do saber a partir de contextos particulares, porém abrangentes, 

visando principalmente à promoção da autonomia de pessoas e comunidades. No 

tocante às ações de alimentação e nutrição, o trabalhador de saúde tem dificuldade 
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em transpor esses conceitos para a sua prática diária. Foi o que se pode abstrair 

dos relatos dos trabalhadores entrevistados.      

  

Conceito de educação em saúde para os trabalhadores 

 

Para o ACS, educação alia-se ao termo orientação, conscientização e 

prevenção. De certa forma, partem do pressuposto de que falta informação para que 

as pessoas se alimentem corretamente e que apenas a informação lhes bastaria.   

Educação em saúde pra mim é[...]você orientar, as pessoas ter consciência 
da forma correta dela se alimentar, o que isso pode prevenir, o que isso 
pode causar. (PSF II, ACS) 
 
Educação é tentar orientar o máximo que agente consegue e tirar as 
duvidas com a enfermeira e o doutor e depois retornar ao paciente. (PSF II, 
ACS) 
 
Educação em saúde para mim é trabalhar com a prevenção, instruir as 
pessoas a ter conhecimento para que elas saibam o que fazer em algumas 
situações práticas do dia a dia para que não haja demanda muito grande na 
unidade[...] (PSF V, ACS) 
 
Educação em saúde[...]ensino continuado. (PSF IV, ACS) 
 

 O profissional de enfermagem, por ter freqüentado a academia, teve acesso 

aos pressupostos da educação em saúde, conforme preconizado pelo SUS. É o que 

pode ser observado na transcrição que segue, na qual se reconhece a fala oficial, 

mas não fica claro no discurso, o quanto isso se traduz na prática:   

Educação em saúde pra mim significa tanta coisa, é você trabalhar, buscar 
os saberes da comunidade e juntar com o que a gente já tem e aí tentar, 
nessa troca de saberes sempre levando em consideração a questão social, 
cultural todo meio que ele vive, o que ele traz de conceito em relação a 
saude [...] não adianta você chegar pra ele e definir saúde se ele não tem 
isso na sua concepção, a gente tem que estar pronto pra saber o que eles 
tem de conhecimento pra poder trabalhar. (PSF III, E) 

  
Aprofundando um pouco mais, se verifica que mesmo na fala do profissional 

de enfermagem, a educação em saúde se reflete num processo teórico, um 

consenso de saberes, não se chega ao ponto de ações concretas. Segundo Meyer 
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et al. (2006), a educação em saúde  dirige-se para metodologia de educação mais 

ampla, de forma a construir e transportar conhecimentos para ações de saúde, as 

quais considerem a maneira como as pessoas vivem e se distribuem na sociedade, 

seus modos, costumes e formas sociais.  

Levar em conta a diversidade dos saberes, como foi dito pelo profissional de 

enfermagem é um pressuposto importante para o processo educativo. Albuquerque 

e Stotz (2004) apontam para a necessidade dessa diversidade de saberes na 

tentativa de garantir ações integralizadas de saúde, gerando com essa troca de 

saberes uma forma de produção de saúde capaz de mostrar novas práticas para a 

equipe e estabelecer uma concepção de saúde de forma coletiva, aproximando o 

processo de prevenção e promoção da saúde da prática cotidiana. No entanto, o fim 

último é a prática cotidiana, que sem dúvida, o aspecto cognitivo deve ser levado em 

conta, mas não é só isso que faz uma pessoa mudar e adotar hábitos saudáveis. 

Para mudar ela precisa desejar e, além de tudo, sentir que é capaz disso. Daí a 

importância da equipe de saúde nesse processo.  

Nesse sentido, embora não lhe seja tão claro como isso deve ser feito, o 

profissional de enfermagem reconhece a importância da presença do ACS na equipe 

e que o conhecimento que o mesmo dispõe sobre a realidade local é importante 

para o trabalho do grupo.  

 
O agente está muito próximo a realidade da casa, em cada casa é 
extremamente importante o que ele traz, porque daqui a gente tem noção 
do que é lá, o que essa família tem de recurso ou não tem pra que a gente 
possa enquanto equipe fazer um trabalho integrado, não adianta propor 
uma coisa que está fora da realidade do usuário. (PSF III, E) 

 

 Para os ACS, a educação está fortemente relacionada com o aconselhamento 

quantos aos hábitos saudáveis de alimentação e atividades físicas, entre outros. 

Não vai além do aspecto cognitivo, de esclarecer as pessoas de o quanto essas 

práticas são importantes para a boa saúde. Ele se vê como um mensageiro da 

ciência, não se dá conta que o conhecimento que tem da realidade local pode apoiar 

o trabalho da equipe e principalmente fomentar a ação na comunidade.    
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Educação em saúde é você orientar as pessoas quanto a tudo, saúde, 
alimentação, exercício físico[...]conscientizar as pessoas que é melhor 
prevenir as doenças do que tratar, sai mais barato. (PSF V, ACS)  
 
Educação em saúde a própria palavra já diz, você está ensinando, você tem 
um retorno: a família sem risco. (PSF IV, ACS) 
 
 

Percebe-se, por exemplo, que fatores como as relações interpessoais, a 

situação de desemprego são considerados pelos ACS como determinantes da 

saúde na dimensão do seu conceito ampliado, mas entre reconhecer esses fatores e 

estar preparado para envolver os recursos da comunidade na solução dos 

problemas há uma importante lacuna.  

[...] nós não pegamos uma coisa só, é desde o convívio familiar, não adianta 
querer fazer uma salada se a família come torresmo e não ajuda, então, a 
gente tenta envolver a família toda para que todo mundo se adéqüe à 
situação nova e que todo mundo age naturalmente, no dia a dia, para que 
não force aquela situação nem aquela pessoa...ou incentivar outro a entrar 
nesse quadro. (PSF V, ACS) 
 
[...] quando a família já trabalha com a gente há algum tempo, tem como 
saber se é necessidade nutricional, tá ali na casa sempre, tá 
acompanhando, o marido tá desempregado [...]cai a renda e chega a faltar 
alguma coisa [...] (PSF V, ACS) 
 

 O agente de saúde é, por definição, o membro da equipe de saúde com 

potencial para mobilizar a comunidade para a ação coletiva de busca de solução 

para os problemas comuns, na dimensão do conceito ampliado de saúde.  

A indicação do agente está presente e se reforça na VII Conferência de 

Saúde, cuja visão de saúde ampliada é determinada por condições que vão além da 

prática médica e se fazem presentes na definição de saúde: “[...] saúde é resultante 

das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a 

serviços de saúde” (BRASIL, 1986, p.4).  

 Morosini, Fonseca e Pereira (2007) entendem que a presença do ACS na 

equipe beneficia as famílias, uma vez que quando o profissional tem a compreensão 
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dos fatores que favorecem a doença, tem em si a compreensão também de que tais 

fatores extrapolam a saúde, pois estão inseridos em contextos além do processo 

saúde, ou seja, no ambiente, tendo assim, estreita ligação entre saúde e o sujeito 

social, o que facilita a prática do trabalhador de saúde. Isso porque muitas vezes 

para que os comportamentos sejam modificados, e é nesse ínterim que a educação 

se processa, há necessidade de agir sobre determinantes da saúde que se 

encontram no universo social como questões culturais, econômicas, psicológicas, 

etc.  

 No entanto, foi observado que os ACS reconhecem os determinantes sociais, 

afetivos e culturais da saúde, mas não vislumbram a possibilidade de ação sobre 

esses e, nesse processo olham para a doença e não para a possibilidade de 

prevenção, desenvolvendo toda a sua lógica de trabalho sobre a ótica da doença e 

não da prevenção e promoção. 

  

 
Cultura de Medicalização  

 

A ação da equipe de saúde é guiada pela cultura de medicalização, 

percebendo-se na fala dos sujeitos que o trabalho de educação se dá pelo principio 

da doença, ou seja, é a enfermidade apresentada pela pessoa que norteia o trabalho 

de educação. A ação educativa descrita pelos ACS consiste no aconselhamento aos 

doentes crônicos, que se adotassem hábitos mais saudáveis não necessitariam de 

medicamentos. Aqui o alimento entra como substituto do medicamento. A prática de 

educação centrada no modelo, infelizmente ainda, hegemônico de saúde, voltado 
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para situações fragmentadas e centralizadas na doença são pouco adequadas para 

uma eficácia garantida nas ações de educação em saúde.  

Tinha grupo, só que eles não vêm, tava tendo um grupo pra ensinar 
alimentação, pros hipertensos e diabéticos, e eles não vêm, acho que eles 
não vêm porque o problema é tomar remédio, a alimentação não 
precisa...sempre tá batendo na mesma tecla, não é falta de orientação, mas 
não sei. (PSFII, ACS) 
 
[...] para o obeso eu costumo passar é que geralmente eles querem tomar 
remédio e eu falo que não adianta tomar remédio, comer menos, com 
menos açúcar. (PSFII, ACS) 
 
Muitos questionam porque têm que cumprir o programa, eles querem vir na 
consulta, mas não querem vir no atendimento de enfermagem, pra pesar, 
medir pressão e glicemia, uns porque trabalha...na consulta de enfermagem 
recebem orientação sobre alimentação. (PSFII, ACS) 
 
[...] porque a população tem idéia de que tudo vai resolver com a 
medicação[...]pra você reverter isso é um processo lento, a nossa função é 
levar saúde e não remédio, porque saúde você trata com alimento e doença 
com remédio...(PSF IV, ACS) 
 
[...] então eu vejo que educar é demonstrar amor sem julgamento, aí você 
consegue alguma coisa. (PSF IV, ACS) 
 
[...] muita gente toma sinvastatina e acha que o medicamento resolveu 
tudo... aí você entra na casa e sente o cheiro da pururuca, do feijão com 
lingüiça, você chega as onze da manha e eles já estão com o torresmo 
pronto [...]mas eles acham que só o medicamento já tá bom, não precisa 
mexer na alimentação. (PSF IV, ACS) 
 

  O simples aconselhamento, como relatado na prática dos ACS, encontra-se 

na contramão das propostas da educação popular, na qual há a concepção de que a 

pessoa deve ser inserida no processo de educação de forma ativa, provocando 

comprometimento que possa ser capaz de gerar o processo de construção de 

autonomia, cidadania, respeitando-se o cidadão em sua concepção histórica bem 

como em seus saberes advindos de sua cultura e de seu modo de vida. Com o 

processo de educação alimentar e nutricional não é diferente, pois segundo Freitas 

(1997), deve envolver aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos, além de 

toda a simbologia do corpo e da comida, que envolve a prática alimentar; devendo 
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sempre as crenças e a forma como o sujeito enxerga sua alimentação ser levadas 

em consideração e tomadas como ponto de partida para as mudanças necessárias.  

 A cultura de medicalização, tomada como o processo de redução do cuidado 

à saúde, à cura da doença e co-morbidades, pode dificultar ações educativas 

(GOTTARDI, 2006), uma vez que são voltadas para o processo curativo, não agindo 

sobre prevenção e promoção da saúde se contrapondo à educação como um 

processo participativo e de troca de saberes, crítico e propositivo. Embora na sua 

concepção a unidade de saúde deva ser espaço que pertence à comunidade e que 

a partir dela se realizem as ações de promoção da saúde das famílias. Essa 

estrutura da comunidade tem sido o lugar da doença, onde as pessoas freqüentam 

quando estão doentes e, onde levam os pequenos para as ações de puericultura. Os 

mais velhos e com doenças crônicas também freqüentam as unidades. 

 Freire (2005), defensor da educação popular, aponta em seus textos a 

necessidade da educação ser transformadora, elucidativa, critica e libertadora a fim 

de que se possa atingir a construção de um conhecimento mútuo, partindo-se da 

realidade do sujeito envolvido. No caso da educação para a saúde, na qual se insere 

a educação alimentar e nutricional, o processo deve transcender a construção do 

conhecimento, mas ao conhecimento devem associar-se o desejo de mudança e a 

própria ação de mudança, não só do comportamento, mas dos fatores prejudiciais a 

saúde da pessoa, sua família e comunidade. Isso envolve um complexo processo e 

diversos atores sociais e não pode resumir-se à parcela da população que já 

apresenta evidências de doença.  

 Tais práticas, quando elas acontecem, levam a comunidade a um processo 

participativo, tal que podem expor suas necessidades de saúde na busca de 

soluções vivenciadas a partir da realidade comum da localidade adstrita à unidade, 
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sendo esse um dos princípios norteadores da promoção da saúde e da ESF, que 

têm por intuito transformar a realidade local. Nesse contexto, a saúde passa a ser 

uma questão de ordem coletiva e não apenas de interesse de pessoas com doenças 

manifestas. 

 

Culpabilização da pessoa em relação à doença  

 

  Há em nossa sociedade, nem sempre de maneira consciente, a crença de 

que o doente é culpado pela sua doença. Foi observado que o agente comunitário 

tem a percepção de que a pessoa é culpada por sua condição de saúde ou de 

doença, conforme as transcrições seguintes: 

Acho que seria mais fácil se fosse obrigatório por lei, quem não cumprir a 
dieta ou ficar gordo paga multa [...] aí acho que ia melhorar, em alguns 
casos acho que a orientação é em vão. Se apertar um pouco vai, ou se 
levar multa, qualquer coisa assim [...]precisa de comprometimento deles 
mesmos, ou de levar multa, sei lá, qualquer coisa assim. (PSF I, ACS) 
 
Não é difícil ensinar, é difícil eles fazer [...] eu acho que é preguiça.    (PSF I, 
ACS) 
 
Minha maior dificuldade [...]a conscientização a gente faz, de nutrição e de 
medicamentos, a dificuldade é fazer eles cumprir o que é passado [...] (PSF 
III, ACS) 
 
[...] mas a dificuldade que eu vejo é não querer fazer mesmo [...] (PSF IV, 
ACS) 
 
[...] o pessoal gosta do que é mais fácil e prático e gostoso, não visa a 
saúde, isso é mais difícil da gente educar [...]na minha micro área não vejo 
tanta dificuldade financeira, é mais comodidade, mais praticidade, comprar 
pronto [...] (PSF IV, ACS) 
 
[...] usuários teimosos, só fazem o que querem. (PSF V, ACS) 
 
[...] porque querendo ou não todo mundo sabe o que pode e o que não 
pode...é que o paciente quer aquilo que não dá trabalho[...] (PSF V, ACS) 
 

 Essa visão reducionista do processo saúde doença está na contramão do 

conceito ampliado de saúde, no qual a saúde é resultado da ação sociocultural e 

política do homem no ambiente em interdependência com as escolhas pessoais.  
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As escolhas pessoais remetem à autonomia, que por sua vez está embutida 

no conceito ampliado de saúde, que reconhece o direito de escolha do cidadão e 

responsabiliza-o por elas. No entanto, não há autonomia possível sem conhecimento 

e sem opção de escolha. Nesse sentido, a educação e a ação intersetorial aparecem 

como condições fundamentais para a efetiva autonomia das famílias adstritas às 

unidades de saúde.        

Segundo Meyer et al. (2006, p.1336) a “falta de saúde” está pautada na 

centralização da pessoa como detentora de atitudes que levam a determinados 

riscos à sua própria saúde, porém há que se considerar que os fatores de risco para 

determinadas doenças estão vinculados a fatores sociais e culturais que compõem a 

dimensão biopsicossocial da pessoa.   

 Os ACS aconselham quanto aos cuidados e culpam as famílias e seus 

membros por não seguirem as regras impostas pelo serviço de saúde. Desta forma, 

na concepção do ACS, a culpa por estar doente é da própria da pessoa, ao ter 

negligenciado os fatores de risco que predispõe à doença. Segundo Stotz, David e 

Bornstein (2007), alguns profissionais de saúde consideram que detém o poder 

sobre as ações de saúde, exercendo papel de dominação em relação ao paciente e, 

nesse caso, os conceitos relacionados à doença se mantém com regras, proibições 

e regulamentos. Os autores enfatizam a importância do ACS como mediador das 

ações de saúde, com vistas a compreender o processo, as condições determinantes 

do mesmo e a vulnerabilidade das famílias e seus membros para tal.  No entanto, 

mesmo o próprio ACS vivendo nas mesmas condições da comunidade e tendo em 

suas casas os mesmos problemas, por motivos que não se explicam tão facilmente, 

enfatizam a resistência à mudança como principal fator determinante da condição de 

saúde das pessoas da comunidade. Estariam os ACS apenas reproduzindo o 

discurso imobilista de profissionais da saúde?  
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 O trabalhador crítico sabe que não há transformação imediata a partir de 

ações educativas, as mudanças envolvem conceitos e valores que devem ser 

inseridos em um trabalho que vise responsabilização e “empoderamento” da pessoa 

e não a sua culpa.   

 

Função de educador 
 

 A percepção do agente comunitário de saúde quanto às suas funções de 

educador aparece na fala dos entrevistados, porém com a visão de que o agente 

comunitário faz papel de controlador sobre as questões educacionais. Para o ACS 

educar é colocar regras. 

 
Sim[...]educar é difícil[...].ai como eu vou responder[...]educar é difícil por 
que é mudar[...] e educar é tudo na vida por que você acaba sendo um pai 
por que a gente coloca regras e regras ninguém gosta [...] (PSF I, ACS) 
 
Educar é difícil l...] primeiramente a pessoa tem que ter força de 
vontade[...]por que as vezes a pessoa fez reeducação alimentar e fala olha 
o que eu trouxe para você um pudim ai a pessoa é diabética[...] (PSF III, 
ACS) 
 

Eu me sinto educadora, eu gosto muito, principalmente com as mães, acho 
que elas estão no momento de aprender [...]eu me sinto educadora deles, é 
uma vocação. (PSF IV, ACS) 
 
[...] quando minha filha nasceu eu tive problemas pra amamentar  e depois 
que eu aprendi eu passei a ensinar, porque eu vivi essa situação [...] eu 
acho que pra educar a gente tem que viver um pouco daquele momento, 
mas quando não vive tem que ter uma empatia e perceber o que ela tá 
sentindo naquele momento. (PSF IV, ACS) 
 
[...] nosso trabalho aqui no PSF não é só a questão de medicamento, de 
doença, é prevenção [...] (PSF III, E) 
 

 Para os trabalhadores a tarefa de promoção da saúde e prevenção das 

doenças é muito difícil de ser realizada e muito pouco efetiva. A população não 

deseja essas ações, a população quer ser medicada, é o que reflete a fala do 

enfermeiro, com o que outros concordam. Entretanto, há que se discutir a forma pela 
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qual vem se dando o processo de educação na atenção básica, ou seja, a maneira 

pela qual a educação em saúde é planejada e desenvolvida junto à comunidade que 

frequenta a unidade de saúde e como as ações da unidade de saúde chegam até a 

comunidade que não frequenta a unidade. Cabe lembrar que a educação em saúde 

não tem intenção de definir comportamentos, nem tampouco descaracterizar o que 

culturalmente foi apreendido pelas pessoas, mas sim criar oportunidades de visão 

crítica sobre a realidade que nos cerca, apontar para reflexão crítica em função de 

uma proposta considerada ideal. A reflexão dialógica é o intuito da educação em 

saúde e não a formulação de um comportamento padrão, de um molde ou de um 

protótipo criado sem concepção do diálogo. Esses pressupostos se aplicam à 

educação alimentar e nutricional.  

 Não se concebe o processo de educação em saúde como prescrição ou 

intervenção ou forma de transmissão de conhecimentos, mas sim uma maneira de 

criar meios para manter e/ou recuperar a saúde do individuo (PEREIRA, 2003). 

 Educar não significa apenas informar, não é uma mera ação de transmissão 

de conteúdo ou conhecimentos, mas sim uma ação mais profunda, que possa além 

de informar, formar um comportamento crítico, decisivo, autônomo, capaz de 

modificar práticas e atitudes. Do ponto de vista da educação alimentar e nutricional, 

essa visão autônoma e crítica é de extrema importância, visto a gama de produtos 

alimentícios que dia a dia integra as prateleiras dos supermercados e se dispõe ao 

uso do consumidor. É difícil para a pessoa discernir criticamente sobre esta ou 

aquela escolha alimentar, uma vez que nesse processo estão envolvidos crenças, 

desejos e motivação, em estreita dependência de conhecimentos, princípios e 

valores culturalmente formal e informalmente adquiridos.  
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 Assim, no processo de educação alimentar e nutricional que deve ocorrer na 

atenção básica à saúde depara-se com dois importantes entraves. De um lado, as 

práticas alimentares pautadas em processos culturais que são vivenciados em 

família, construídos e validados em forma de padrões culturais socialmente aceitos, 

mas muitas vezes arraigando hábitos de consumo prejudiciais à saúde. De um lado 

a educação pautada no saber aluno/professor que estabelece regras e sistemas de 

controle. Tanto é que, em muitas situações, os serviços de saúde ou o profissional 

são procurados por pessoas impelidas pela necessidade de algo ou alguém que lhe 

imponha regras. Estamos diante de um ciclo vicioso, difícil de ser quebrado, visto 

que a população dá sinais que prefere que as coisas fiquem como estão e os 

profissionais parecem acreditar que estão atuando adequadamente, ou seja, 

acreditam fazer  sua parte. Se nenhuma das partes propõe mudança, nada mudará.   

 Para Meyer et al. (2006), os projetos que visam a educação devem incorporar 

métodos capazes de dimensionar a complexidade do processo saúde-doença de 

forma a manter um discurso que possibilite a interação entre educador e educando, 

envolvendo o segundo de maneira ativa, imprescindível para que a mudança ocorra. 

 Albuquerque e Stotz (2004, p.260) apontam para a importância da educação 

popular em serviços de saúde, principalmente na ESF por ser essa a estratégia de 

atuação do SUS, enfatizando que a educação popular é a ação educativa de 

construção do conhecimento de forma coletiva, visando ações educativas de saúde 

por meio de um saber que valorize o “saber do outro” convertendo “pacientes em 

cidadãos”, por meio de ações educativas de cunho participativo e prático. Nesse 

sentido, a segurança alimentar e nutricional, especialmente na ordem da promoção 

da alimentação adequada e saudável, apresenta-se no contexto de uma política de 

caráter intersetorial e como direito inerente à pessoa na sociedade. 
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Os ACS e também os enfermeiros verbalizam que o objetivo da ESF não é 

somente curativo, mas sim preventivo e de promoção à saúde. Falta o passo 

seguinte, como concretizar de forma efetiva as ações de prevenção e promoção.  

Desta maneira, consideramos que os ACS devem incorporar a função de 

educador objetivando as trocas de conhecimentos com a comunidade e, ainda que 

o papel desse trabalhador, por ser ele possuidor de conhecimento específico 

quanto à vida da comunidade, deveria ser mais bem aproveitado no cotidiano de 

trabalho das equipes de saúde. A educação quando vista de forma ampliada, 

levando em consideração o espaço social, cultural e econômico da pessoa ou 

coletividade a qual se dirige, com participação social, tende a facilitar os processos 

de produção de novos conhecimentos e adoção de novas atitudes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base nos resultados apresentados, admite-se que a educação em saúde 

nessas unidades vem se pautando na demanda dos problemas de saúde 

apresentados pelos membros das famílias adstritas ao serviço, estando aquém das 

ações que se esperam de promoção da saúde voltadas para alimentação e nutrição. 

Assim, a idéia de educação em saúde, para o a ACS, está vinculada em situações 

de reprodução de informações em detrimento de outras ações educativas de 

promoção da saúde, sendo essa prática fundamentada na transmissão de 

informações e não na construção crítica e coletiva a partir da informação.   

 Há por parte dos ACS o desconhecimento de suas possibilidades de ação na 

função de educadores em seu trabalho cotidiano, fato este que não leva em conta a 

educação em saúde como processo capaz de transformar a realidade. Para reverter 

essa situação, será preciso o reconhecimento do papel o ACS na equipe de saúde e 
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que o mesmo junto com a equipe de saúde participe do processo de educação 

alimentar e nutricional para que seja munido de conhecimentos mínimos ao 

exercício de sua função de interlocutor entre a equipe e a comunidade. Embora se 

reconheça a importância da alimentação e nutrição para a promoção da saúde e 

prevenção de doenças, não existe ação efetiva sobre esse tema, como processo 

educativo, desenvolvido num contexto educacional crítico e promotor da autonomia 

dos envolvidos, aproximando-se das ações preconizadas para a promoção da 

saúde.  
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CAPÍTULO V- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO CONTEXTO DO 
TRABALHO DE AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA-SP 

 

RESUMO  

A atenção básica à saúde no Brasil concretiza os princípios do Sistema Único de 

Saúde por meio de ações que objetivam efetivar a integralidade à saúde com 

estimulo à participação popular por meio da Estratégia Saúde da Família, o qual 

contempla, em sua concepção, as ações de saúde voltadas para a família e tem no 

agente comunitário de saúde (ACS) o papel de mediador do trabalho da equipe de 

saúde junto à comunidade. O estudo teve por objetivo analisar como e de onde as 

equipes de saúde absorvem as informações, elaboram seus saberes e percebem a 

própria ação educativa em alimentação e nutrição no cotidiano de seu trabalho.  O 

conteúdo para análise foi obtido a partir de um questionário semi-estruturado com 

questões abertas respondido por 40 ACS e 3 enfermeiros pertencentes a 6 unidades 

de saúde da família do município de Araraquara. As entrevistas foram transcritas e 

analisadas conforme categorias estabelecidas. Foi constatado que a construção do 

saber se dá de maneira informal, juntando informações da mídia e das trocas de 

saberes entre a equipe. Os trabalhadores apontam obstáculos para a efetiva 

realização das ações de alimentação e nutrição na atenção básica, sejam eles 

inerentes ao meio sócio cultural em que a comunidade se insere, sejam pela falta de 

tempo e conhecimento da equipe. No entanto, reconhecem a importância da 

alimentação em nutrição para a saúde da comunidade.  Percebe-se a necessidade 

de formular estratégias para o encontro de saberes no interior da equipe de saúde e 

na relação da equipe com a comunidade, tendo como mediador o ACS e o 

Nutricionista como profissional de referência.   

 

Palavras-chave: alimentação, nutrição, educação em saúde, atenção básica à 
saúde 
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ABSTRACT 

 Primary health care in Brazil concretizes the principles of the Unified Health 

System through actions that aim to achieve the integrality to health through 

encouragement of popular participation through the Family Health Program, which 

contemplates in its conception the health actions aimed at the family and has in the 

community health workers (ACS) as a mediator of the health team's work in the 

community. The objective of the study was to analyze how and where the health 

teams absorb information from, and how they develop their knowledge and perceive 

their own educational action in food and nutrition in their daily work. The content for 

analysis was obtained from a semi-structured questionnaire with open questions 

answered by forty community health workers and three nurses, in six health family 

unit the city of Araraquara, being. The interviews were transcribed and analyzed 

according to established categories. It was noted that the construction of knowledge 

happens in an informal way by gathering information from the media and by 

exchanges within the team. The workers point out obstacles to the effective 

realization of the actions of food and nutrition in primary care, be them inherent in the 

socio cultural context in which the community operates, or in the lack of time and 

staff expertise. However, all recognize the importance of food in nutrition for the 

health of the community. We can see the need to formulate strategies to meet the 

knowledge within the health team and in the relationship of the team with the 

community, having the Community Health Agent as mediator and the Nutritionist as 

professional reference. 

 

Keywords: food, nutrition, health education, primary health care. 
 
 

INTRODUÇÃO  

 

 A implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) no Brasil faz parte de 

uma estratégia importante que visou reorganizar a atenção básica à saúde, de 

acordo com os princípios e diretrizes do SUS, tendo como prioridade medidas 
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preventivas e de promoção à saúde tanto indivídual quanto coletiva (COTTA et al., 

2006). A ampliação da atenção à saúde no nível primário aumentou a cobertura e o 

acesso da população aos cuidados de saúde por meio das equipes de atenção 

primária à saúde, referenciadas na ESF.  

 A equipe mínima para uma Unidade de Saúde da Família (USF) é formada 

por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agente comunitário de saúde 

– ACS (BRASIL, 2004), sendo que estes últimos compõem em media 50% dos 

trabalhadores da ESF (MACIEL et al., 2009). 

 A relevância do ACS na atenção básica à saúde é atribuída à sua inserção 

direta na comunidade, o que lhe assegura a possibilidade de assumir papel 

transformador da realidade local e contribuir para a integralidade das ações de 

saúde (BRASIL, 2004). Entre as atribuições do ACS, incluem-se as ações 

educativas no tocante à promoção da saúde e prevenção de seus agravos 

(GOTTARDI; SILVA, 2006). 

 Esse trabalhador é visto como uma fonte de sustentação da ESF 

(NASCIMENTO; CORREA, 2008), ao assumir funções diversas, como 

reconhecimento da área de ação da equipe, identificação de fatores de risco para a 

saúde, atividades de vigilância epidemiológica e educativas, incluindo aquelas 

relativas à alimentação e nutrição. Isso confere ao ACS papel de mediador e tradutor 

das necessidades locais, portanto, um trabalhador de extrema importância para as 

ações intervenção na realidade local.  

  A atuação do ACS implica em competências e habilidades específicas, o que 

justifica que esse profissional tenha formação básica na área de alimentação e 

nutrição, de ordem primordial para a saúde. Isso, não só para o ACS, mas para toda 

a equipe (BESEN et al., 2007; GOTTARDI; SILVA, 2006).  A formação em saúde é 
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um desafio, pois costuma ser pautada em saberes fragmentados e prioritariamente 

biologicista, voltados para práticas de saúde curativas em detrimento da promoção e 

prevenção à saúde.  

 Segundo Fortes e Zoboli (2004) as ações com vistas a atitudes promotoras da 

saúde devem dotar o individuo de autonomia para a tomada de decisões, e, mais 

ainda, devem admitir a participação social como busca da cidadania. Para tanto, há 

necessidade de atuar junto à comunidade e com ela na tomada de decisões, 

dispondo de meios capazes de tornar esse processo concreto (CARTA DE 

OTTAWA, 1986).  Nesse sentido, merece ênfase a educação dialógica e 

participativa. A autonomia pautada na promoção da saúde é possível na medida em 

que existe o vínculo entre o profissional e a comunidade (BESEN et. al, 2007). Este 

vínculo se faz por meio das trocas de saberes, nas quais são compartilhados o 

saber científico e o saber popular, implicando no respeito à diversidade.  A 

capacidade de manter esse vínculo é vista em grande parte como resultado positivo 

quanto ao sucesso do trabalho do ACS (GOTTARDI; SILVA, 2006). 

 O saber popular é de domínio do ACS como ator social e nele se incluem as 

práticas alimentares. É também de domínio do ACS o conhecimento do contexto 

local. Discutir, pois, a formação do ACS como trabalhador de saúde em seus 

saberes, valores e práticas em alimentação e nutrição faz-se necessário, a fim de 

que se identifiquem as lacunas e se proponha melhorias em sua formação como 

educador.  A formação dos ACS em alimentação e nutrição é um grande desafio 

para especialistas em nutrição e promoção da saúde, na medida em que implica na 

reconstrução do saber técnico na busca da integralidade de ações e resolução dos 

problemas de saúde da comunidade, tomando como ponto de partida a realidade 

local (FERREIRA; MAGALHÃES, 2007). 
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  A educação alimentar e nutricional é decorrente de um processo participativo 

e critico, não somente acerca de morbidades, mas relevando também historias de 

vida e toda uma gama de sentimentos que se relacionam com a alimentação em 

seus diversos aspectos (AQUINO; CAMPOS; FRIEDRICH, 2007).  

 Nessa conjuntura, o objetivo deste trabalho foi analisar como e de onde as 

equipes de saúde absorvem as informações, elaboram seus saberes e como 

percebem a própria ação educativa em alimentação e nutrição no cotidiano de seu 

trabalho. Para tal, buscou-se compreender como os saberes acerca da alimentação 

e nutrição são inseridos no cotidiano de equipes de Saúde da Família e em que 

contexto esse fato ocorre, ou seja, de que forma os trabalhadores que orientam 

sobre alimentação e nutrição constroem seus conhecimentos? Como é o saber 

técnico sobre alimentação e nutrição de domínio do ACS, se ele existe, penetra na 

comunidade? Há o ir e vir do saber técnico com o saber popular? Como as ações 

educativas se revelam ao profissional e qual seu olhar relacionado à alimentação e 

nutrição no que diz respeito às rotinas no serviço? 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Para atender os objetivos propostos pelo o estudo, a abordagem 

metodológica qualitativa do tipo exploratório-descritiva foi escolhida como 

ferramenta. O norteamento para essa escolha foi o fato de que a pesquisa 

qualitativa permite aprofundar as questões avaliadas. Utilizou-se um questionário 

semi-estruturado com trabalhadores de saúde pertencentes à ESF do município de 

Araraquara-SP. Dentre os trabalhadores envolvidos, participaram da pesquisa 40 
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ACS e 3 enfermeiros. A coleta de dados deu-se no ano de 2010 em seis USF 

escolhidas por sorteio. A pesquisa ocorreu após o aceite dos envolvidos em 

participar e após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

voluntários, tendo sido o trabalho submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário de Araraquara, conforme protocolo número 1023/09.  

 Foi garantido o anonimato às unidades, assim como aos sujeitos do estudo 

pesquisados, portanto os locais foram codificados como PSF I, PSF II, PSF III, PSF 

IV, PSF V e VI e os sujeitos em Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Enfermeiros 

(E). As entrevistas foram gravadas e, depois de transcritas na íntegra, foram 

analisadas segundo o critério metodológico de Bardin (1977), identificada como 

análise categorial temática. Como critério de amostragem foi utilizado o método de 

saturação, descrito por Turato (2003), que propõe a finalização das entrevistas no 

momento em que as próximas passam a apresentar repetições em seu conteúdo. 

 As entrevistas semi-estruturadas foram norteadas pelas seguintes perguntas: 

Onde o ACS busca e como ele constrói o conhecimento sobre alimentação e 

nutrição? Qual percepção tem o ACS quanto aos efeitos da ação educativa sobre os 

hábitos alimentares das famílias e seus membros? Que importância o ACS atribui às 

ações de alimentação e nutrição na atenção básica à saúde? Embora essas 

questões tenham sido também respondidas por enfermeiros o foco de analise foi a 

ação do ACS. 

Com base no referencial teórico e após leitura dos textos foi possível 

organizar e agrupar as categorias relacionadas aos discursos dos sujeitos, conforme 

segue: construção do saber, aspectos da educação nutricional na rotina da unidade: 

mudança de comportamento, dificuldade de adesão às recomendações alimentares 
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e nutricionais, importância da alimentação e nutrição na rotina da unidade. Com 

base no referencial teórico pertinente, as categorias foram analisadas discutidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A construção do saber  

 Os saberes que pautam a ação do ACS em suas atividades com a 

comunidade no que diz respeito ao tema alimentação e nutrição são provenientes de 

várias fontes, mas nenhuma faz parte de um programa sistemático de formação 

desse trabalhador. O ACS busca por conta própria informações nos meios de 

comunicação sobre alimentação e/ou o constrói seus saberes a partir da interação 

com outros trabalhadores de saúde da unidade.  A maior parte das informações que 

compõem esse processo provém dos meios de comunicação, de maneira informal, 

chegam pela internet ou a partir de leituras de material disponível na imprensa para 

leigos, conforme segue: 

Eu leio muito, é a forma de eu me alimentar, em livros revistas, eu tenho 
uma amiga que fez o curso técnico de nutrição e eu me interesso, xeroco 
alguma coisa, monto, vou lendo assisto o que passa na TV, tento levar o 
que leio pra casa de clientes, porque eu acho que da mesma forma que é 
bom pra mim e pra minha família, vai ser bom pras outras pessoas, apesar 
de dar murro em ponta de faca, não ver muito resultado, você ouve as 
pessoas falar pra você que não tem dinheiro, você precisa saber usar o que 
tem [..] (PSF II, ACS) 

 

Compro revista. Eu gosto de livros, Já li bastante até pra mim mesma, uso 
revistas de saúde e revistas semanais das bancas, eu recorro quando não 
sei, às vezes, com as meninas aqui mesmo, nas revistas e agora tem a 
nutricionista do NASF que a gente pergunta pra ela também. (PSF III, ACS) 
 
Quando não sei recorro a internet, livros, como fiz biologia tenho mais 
facilidade pra livros. (PSF III , ACS) 
 
Adquiri conhecimentos porque tenho na família, indo sempre ao médico e 
acompanhando e aqui também no contato com a enfermagem [...] (PSF III, 
ACS) 
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  Essa maneira informal de aquisição de saber, sem o respaldo crítico do 

conhecimento científico, pode ser preocupante, uma vez que os conhecimentos 

sobre saúde deveriam ser adquiridos de fontes que sejam confiáveis e reconhecidas 

histórica e culturalmente e, no nosso caso, a ciência é que cumpre o papel de validar 

esses conhecimentos. Sem contar que os meios de comunicação servem para 

diversos fins, entre estes o marketing social com a promoção de hábitos adequados 

de saúde, mas pode também servir aos interesses não tão nobres do marketing 

comercial, sendo o que mais frequentemente acontece. O que está na mídia, e 

também as informações científicas, precisa ser relativizado pela crítica e a equipe de 

saúde, composta por profissionais diversificados e que tem esse papel. São nas 

discussões no interior da equipe com a participação dos ACS e também da 

comunidade que se vislumbra a construção de conhecimento capaz de produzir 

mudança. No entanto, isso nem sempre ocorre. 

  A construção do saber no contexto da educação saúde se dá à medida que o 

saber popular se aproxima do saber cientifico, sendo essa a forma em que ocorrem 

as trocas de saberes e o aprofundamento das ações educativas (GOTTARDI; 

SILVA, 2006). A construção do saber tomada como o processo que emerge da 

história e das práticas humanas, construído sobre a base de um novelo de ações, no 

qual o conhecimento se refaz e se inova continuamente. Saber popular tomado aqui 

como as possibilidades, sentidos e significados das ações sobre determinado objeto, 

no nosso caso a alimentação. Inclui valores, crenças, afetos e condições de vida. 

Saber científico, aqui tomado como a verdade provisória sobre esse mesmo objeto, 

aceita como tal num determinado momento da história, em determinadas 

circunstâncias e pautado em evidências. Tardif (2007) afirma que a identidade do 
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saber é construída de forma a apresentar não somente motivos técnicos, cognitivos, 

mas também “dimensões afetivas, normativas e existenciais”, permeadas de 

simbolismos, de forma interativa, já que é construído por meio de relações humanas 

e socialização.  

 Embora o ACS desenvolva um relativo saber autônomo a partir das fontes 

que lhe são disponíveis, em suas falas é perceptível a necessidade que sentem de 

adquirir informações sistematizadas, reconhecidas e institucionalizadas pelo sistema 

de saúde. Isso se percebe nas transcrições seguintes: 

Não há manual especifico para falar de nutrição na unidade, tem livros [...] é 
isso que eu digo, a gente tá colhendo informações que a gente busca, mas 
não tem esse treinamento direto pra lidar com a comunidade, e quem não 
estudou e não sabe fica em duvida, por isso acho o treinamento 
importante[...]a gente não tem nada pra trabalhar com a população. (PSF III, 
ACS) 
 
Conhecimento nunca é demais, sempre é bom [...]se eu não tivesse esse 
conhecimento, era bom ter orientação por que é uma unidade nova a gente 
já chegou e precisou ir pra rua fazer o trabalho, a gente vai aprendendo com 
as orientações dos médicos, mas nunca uma especialista, uma nutricionista 
nunca veio passar essas orientações pra ninguém , a gente aprendeu com o 
que a gente procurou mesmo, sabe? (PSF III, ACS) 
 
[...] deveria ter maior capacitação pra gente e material pra gente tá 
trabalhando [...] momento onde a gente possa envolver os usuários  [...] 
(PSF IV, ACS) 
 

 A equipe sente a necessidade de atualização dos seus conhecimentos. 

Acredita que com ela, o seu trabalho será facilitado:   

Eu acho que tudo que venha dar saúde pra população deve ser sabido pelo 
ACS. (PSF III, ACS) 
 
Capacitação seria importante pra melhorar a vida do agente comunitário em 
todos os sentidos. (PSF III, E) 

 

O ACS sente que faz parte do processo educativo que envolve a comunidade, 

que embora o discurso do médico seja mais bem respeitado é o discurso do ACS 

que é mais bem compreendido. Isso faz muita diferença no processo educativo. 
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O ACS deveria ter conhecimento assim, ele tá dentro da casa das pessoas, 
eles deveriam se empenhar a orientar mais a gente, porque eles escutam 
muito a gente, o médico eles ouvem como profissional, mas a linguagem 
deles no dia a dia é nossa, era interessante a gente ter uma base maior. 
(PSF III, ACS) 

 

 No processo de troca entre o ACS e os profissionais de nível superior da USF 

ocorre, com frequência, a partir dos conteúdos tratados nas palestras organizadas 

nas unidades, normalmente para grupos específicos da população. O ACS traduz 

esse conhecimento para a linguagem da população:     

 

O doutor e a enfermeira faz palestras aí a gente participa. (PSF III, ACS) 
  

 Fonte importante de informações são as oficiais. No entanto, embora o 

Ministério da Saúde disponha de diretrizes e de material de apoio para as ações de 

alimentação e nutrição, esse arsenal não chega às unidades, ou se chega, é de 

forma parcial. 

Quando a gente tem dúvida ou precisa informação, vai na internet e 
pesquisa sobre alimentação para orientar os usuários e para palestras. Aqui 
tem a cartilha da criança menor de 2 anos do Ministério da Saude. (PSF I, 
ACS) 
 
[...] a gente recebe sempre uma atualização que vem do Ministério, 
principalmente da alimentação infantil. (PSF IV, ACS) 

 

 Além da tímida participação das fontes oficiais e de bem mais abundante 

fonte de dados da mídia, o ACS incorpora em seus saberes as informações e 

práticas postuladas por outras instâncias, como por exemplo, a Pastoral da Criança:  

Algumas informações são buscadas fora das apostilas do Ministério, por 
exemplo, a Pastoral da Criança quando agente precisa dá multimistura, vai 
na casa e vê que tem necessidade, pede a multimistura.(PSF I, ACS) 
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 As falas dos ACS revelam insegurança quanto aos próprios saberes e certo 

anseio por serem formalmente capacitados.  Machado (2006) apud Morosini (2010, 

p.37) revela que, no tocante a recursos humanos e capacitação, há uma demanda 

ainda não suprida quanto à formação da equipe que se deseja atuando na ESF.  A 

formação do ACS segundo a Portaria 1886 deve ocorrer de “[...] forma continuada, 

gradual e permanente [...]” (Portaria 1886, 1997. p.5 ) 

 Decorrente da falta de investimento em formação das equipes, na leitura das 

transcrições se percebe forte tendência para o desenvolvimento de ações em 

alimentação e nutrição em função de necessidades pontuais das pessoas e de suas 

doenças, não tendo sido relatado por nenhum trabalhador, ações educativas com 

vistas na prevenção e promoção da saúde.    

[...] na dúvida vou na internet, tem o manual da população brasileira do 
Ministério, precisa de mais curso, mais treinamento, é capacitação mesmo, 
essa é a maior dificuldade, em falar de alimentação, porque a gente precisa 
de mais curso pra ter mais segurança, só falar que precisa diminuir o sal, e 
porque, a gente sente dificuldade nos conceitos de alimentação. (PSF III, E) 
 

 A demanda por conhecimento especializado trazido por profissional da área é 

percebida não só pelo ACS, mas também pelos enfermeiros. É interessante notar 

que o ACS é capaz de compreender a importância do profissional nutricionista como 

uma referência necessária à construção do seu saber e até mesmo executando 

trabalho especializado.  

 
Porque as vezes as mães não aderem aí eles orientam  as crianças que 
ensinam os pais...mas eles também precisam ser capacitados melhor né..... 
por alguém mais capacitado que a gente  [...] (PSF I, E) 
 
Até há um ano atrás a gente tinha a reunião de  aonde a gente orientava a 
respeito da alimentação, mostrando com um prato ou um suco que não era 
caro de ser feito. A gente tinha a horta aqui atrás, a gente procurava mostrar 
o que eu tinha na horta, mas a horta acabou [...] (PSF II, ACS) 
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Seria legal se um nutricionista trabalhasse em conjunto com a unidade, que 
tivesse um profissional nutricionista para direcionar os usuários. (PSF II, 
ACS) 
 
Trabalhei em um lugar que tinha uma nutricionista e aprendi alguma coisa, 
mas não é uma coisa que eu posso dizer, você pode fazer porque eu tive 
um curso, uma formação e tenho certeza do que estou te passando. (PSF II, 
ACS) 
 

 Esses relatos dos ACS retratam ainda, a forma fragmentada e a 

descontinuidade das ações de promoção da saúde e prevenção das doenças na 

atenção básica. Uma experiência aqui, outra ali e o ACS vai construindo seus 

saberes, também fragmentado e tão pouco reconhecido. Conforme a percepção do 

ACS, o seu trabalho de educador não é efetivo junto à comunidade, visto relatarem 

que nem todos seus conselhos têm efeito sobre os comportamentos da população.      

 

Entraves para a mudança de comportamento em relação à alimentação e 

nutrição 

 Nos relatos dos ACS fica evidente a frustração quanto aos seus 

aconselhamentos não correspondidos, conforme retratado pela resistência das 

pessoas da comunidade à mudança de comportamento e não adesão aos 

conselhos para a adoção de hábitos saudáveis de vida. Nos relatos transparece o 

quanto são “prescritivas” essas recomendações. Eles próprios têm dificuldades em 

segui-las:  

Eu acho que [...] será que uma pessoa de apoio, um profissional talvez 
ajudaria?...as vezes parece que as vezes fazemos um trabalho perdido, são 
quase 2 anos que estou aqui, mas [...] .(PSF III, ACS) 
 
A minha estratégia é continuar conscientizando porque tem que melhorar, 
essa é minha dificuldade maior, mudar os hábitos [...] (PSF III, ACS) 
 
A gente faz grupos orienta entrega escrito a dieta [...] mas não aderem [...] 
não temos grupos de diabéticos hipertensos [...] grupo de gestantes de 
mães. (PSF III, ACS) 
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A gente encontra muita resistência, ao tratamento, a mudança de habito, 
principalmente se for idoso, é cultural deles, é difícil mudar o 
comportamento, a gente mesmo é difícil, a gente fala, mas sabe que é 
difícil, igual  refrigerante, quem consegue parar de tomar refrigerantes?(PSF 
III, ACS) 
 
Conforme foram criados pela bagagem e cultura tem muito idoso que mora 
sozinho tem muito hipertenso e diabético é um trabalho de formiguinha né? 
é cultura dele, tem gente que vem do nordeste e tem comida apimentada e 
faz mal pra saúde, eles questionam a gente que o remédio não funciona 
mas quando a gente vai ver eles tão comendo panceta com pão as 3 horas 
da tarde, mocotó, rapadura. (PSF III, ACS) 
 
Pessoas mais idosas que têm um costume, é a cultura delas, é difícil educar 
...é dia por dia, eles sabem o que deve comer mas não fazem [...] olha eu 
falo por minha experiência porque também sou da comunidade e sou 
usuária e estou acima do peso, a gente sabe que reeducação alimentar é 
difícil né? a gente sabe que uma pessoa desde quando nasce ate 60 a 80  
anos de idade a vida inteira teve aquele costume e de uma hora pra outra 
modificar radicalmente a idéia do que pessoa tem sobre aquilo, o meio, a 
pessoa tem que ter muita força de vontade. (PSF III, ACS) 
 
[...] então essa é a dificuldade porque pegar remédio na farmácia é muito 
fácil, mudar o hábito alimentar é que é difícil. (PSF IV, ACS)  
 
As pessoas querem sempre coisas rápidas e fáceis, tem que lavar salada, 
deixar de molho, isso é difícil, não dá tempo, aí você não vê resultado no 
tratamento, você não vê mudança, isso é frustrante pra mim...eles acham 
que salada não sustenta, o que sustenta é arroz, feijão e farinha. (PSF IV, 
ACS) 
 
[...] porque querendo ou não, todo mundo sabe o que pode e o que não 
pode [...] as pessoas aceitam o que a gente fala mas não mudam. (PSF V, 
ACS) 
 

 A dificuldade percebida pelo ACS na mudança dos hábitos alimentares das 

famílias e seus membros, e até mesmo dos seus próprios hábitos, não é infundada, 

Meyer et al., (2006) apontam para a necessidade de se verificar a maneira pela qual 

a informação é utilizada na construção de novos conhecimentos e mudança de 

hábitos, uma vez que os conteúdos relativos a esses saberes trazem consigo a 

carga cultural e da história de cada um, consistindo muitas vezes de costumes 

profundamente arraigados. Portanto, a educação em saúde não trata apenas de 

conceber informações acerca de comportamentos vulneráveis ou melhorar 

informações cognitivas sobre os aspectos da saúde em si, mas trata principalmente 

de identificar e reconhecer o papel de cada ator em ações críticas, que possam 



123 

 

afetar a vida da pessoa, com proposições e mecanismos que promovam a crítica e a 

dialética no enfrentamento de problemas de saúde da comunidade.  

  As falas dos ACS evidenciam a dificuldade que sentem em transformar a 

realidade local e promover a aderência aos conselhos, deixando transparecer que 

tais conselhos não são úteis à comunidade, visto que as pessoas sabem o que 

devem fazer, mas não o fazem. O ACS vê pouca ou nenhuma saída para o 

problema, chega a ponderar que um profissional especializado seja capaz de 

convencer com seus conselhos. Não passa pela cabeça do ACS buscar na própria 

comunidade as estratégias para a desejada mudança. Mas, para que isso aconteça 

o ACS e a sua equipe de saúde precisam ser preparados. 

A gente ta lidando com a população e precisamos de uma estratégia pra 
fazer com que eles consigam mudar esses hábitos, mas eu não consegui 
achar essa estratégia ainda e tem horas que a gente fica de mãos atadas 
[...] (PSF I, ACS) 
 
O que eu tenho dificuldade é em fazer as pessoas entender o porque 
mudar[...]então é[...]você pegar uma pessoa que já esta acostumado  a 
comer a hora que quer do jeito que quer e você colocar na cabeça dela que 
o ideal não é deixar de comer, mas comer  certo e com quantidade e 
qualidade..e muitas vezes eu não sei como passar isso... como convencer a 
pessoa a mudar o hábito alimentar dela [...].por que ela já vem de uma 
longa  jornada com aquilo que ela conhece como alimentação e eu chego 
com um monte de informação [...]olha isso [...] eu não sei como motivar a 
pessoa a mudar a alimentação. (PSF I, ACS) 
 
[...] isso é a minha dificuldade, em prender a pessoa [...] é a longo prazo 
mas normalmente as pessoas querem resultado logo [...] (PSF I, ACS) 
 
Eu acho que para mudar falta algumas pessoas especializadas para 
formação de grupos, conscientização, mas mais próximo, porque não 
adianta nada falar em televisão em revistas se você não esta no dia a dia 
das pessoas e não sabe o que cada um precisa. (PSF III, ACS) 
 
É difícil saber se o usuário faz o que pedimos, tem pessoas que você fala, 
mas que às vezes, absorve mas não fazem, a questão também é educação, 
não quer mudar, as vezes a pessoa tem mais confiança no médico do que 
em mim. (PSF III, ACS) 
 
 
Educar é difícil, as pessoas sabem tudo o que tem que fazer, mas não 
fazem, o difícil é acabar aceitando, nem todos fazem o que pedimos, porque 
acho que não conseguem deixar de lado os doces, as gorduras, não faz as 
trocas...a cada visita vamos aconselhando, mas a maior dificuldade pra mim 
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é passar a mensagem e fazer com que eles façam pelo menos um pouco do 
que falo. (PSF V, ACS) 
 

 Em algumas falas aparece o indicativo que se deve insistir para que ocorra a 

mudança, que o resultado das atividades educativas não é imediato e há até certo 

prenuncio de que apenas o aspecto cognitivo não basta para a mudança, existem 

outros fatores envolvidos.  É interessante notar que todo o tempo os ACS deixam 

transparecer que não estão, ou melhor, não se consideram, em situação de 

igualdade aos demais membros da comunidade. Estão ali como guardiões das 

normas estabelecidas pela saúde.   

 
[...] água mole em pedra dura [...] de tanto insistir as pessoas acabam 
aderindo. (PSF V, ACS) 
 
[...] as vezes a pessoa não entra em detalhes porque sente vergonha. (PSF 
VI, ACS) 
 
[...] eu vou pra realidade deles, não trago eles pra minha. (PSF IV, ACS) 
  

 

 Todos esses relatos contrariam o que prega a educação popular, que consiste 

num processo de comunicação sem centro, ou seja, há equilíbrio e equidade na 

distribuição do tempo para cada participante da “roda” falar e ouvir, sendo os 

discursos compreendidos e valorizados, venha de que lado for (STOTZ; DAVID; 

BORNSTEIN, 2007).  

A figura do ACS como mediador das ações de saúde entre a comunidade e o 

serviço de saúde fazem desse profissional o “elo” entre o serviço e a comunidade, 

mantendo um forte vínculo com a comunidade por fazer parte dela. Nessa condição 

o ACS mantém a comunicação com a comunidade, que lhe possibilita identificar 

saberes e experiências de vida entre tal comunidade, subsidiando as práticas em 

saúde, com vistas à reflexão dialógica e crítica, que conduzam a ação concreta. 
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Nesse sentido, o diálogo se fortalece a partir da valorização mútua, permitindo que 

se estabeleçam processos educativos interativos e concernentes com a realidade 

vivenciada.  

 Muitas vezes, as ações de saúde têm sua condução de acordo com a 

necessidade da ocasião e a demanda percebida nos serviços, sem que haja o 

reconhecimento, no processo educativo, da integralidade do indivíduo e mesmo sem 

que tais ações tenham continuidade, desconsiderando as questões relacionadas a 

autonomia, conscientização e educação critica, de interesse do educando 

(ALBUQUERQUE; STOTZ, 2004).   

  De outra forma, tais ações educativas na área da saúde são permeadas pelo 

discurso científico, no sentido do significante e do significado, ou seja, os termos 

técnicos utilizados no discurso dos profissionais não são compreendidos pela 

população e, do ponto de vista do significado, transmite-se subliminarmente a 

mensagem de que a verdade da ciência deve prevalecer sempre, criando distância 

na relação entre educador e educando (GOTTARDI; SILVA, 2006).  

 Por outro lado, a prática mais frequentemente encontrada nos serviços de 

saúde, desenvolvida nem sempre por nutricionistas, consiste na prescrição de dietas 

para determinadas doenças. Não menosprezando a necessidade do cuidado 

dietético individualizado, mas esse procedimento consiste de uma parte ínfima das 

ações de alimentação e nutrição na atenção básica, no entanto, costuma encabeçar 

a lista das prioridades, quando o assunto é planejamento do uso racional de 

recursos. Pior que isso, geralmente, as recomendações acerca de dietas são 

prescritivas com exclusão e inclusão de alimentos que interferem na melhora dos 
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sintomas, sem considerar as “condições concretas” relacionadas à vida das 

pessoas, sem constituir, contudo um momento de educação para a saúde do 

paciente (ALVES; NUNES, 2006, p.138).  

 No diálogo educativo, o individuo sente-se capaz de conquistar sua 

autonomia e criar discernimento critico para avaliar suas ações, dessa forma Lefèvre 

e Lefèvre (2004) consideram que a educação em saúde deve capacitar a pessoa a 

aquisição de métodos que possam servir de controle para sua vida de forma 

autônoma.  

 No entanto, quando à educação é pautada na doença, há a dificuldade para 

que se estabeleça um discurso dialógico, promotor de crítica e autonomia no sujeito, 

sendo que nesse caso, o profissional de saúde está sempre fundamentado pela 

ciência e o educando, um mero ser passivo, recebe conhecimentos 

descontextualizados, sem que se leve em conta os determinantes do processo 

saúde-doença e a visão integral do cuidado à saúde (BESEN et al., 2007).   

 O mesmo ocorre quando as práticas de educação consistem em formulações 

prescritivas de ordem imperativa como, por exemplo, “não coma sal”. Nesse caso, o 

profissional de saúde se coloca como dono da verdade, estabelecendo as normas 

de conduta, sem lavar em conta o processo educativo, executando uma ação 

fragmentada e centrada na doença (MACIEL  et al., 2009). Não se concebe 

processo educativo no qual se tenha que “obedecer” a dieta, ou regimes alimentares 

prescritivos, visto que a educação acontece por meio de processos críticos e 

construtivos, de forma libertadora e autônoma.    
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 Se de um lado, o ACS encontra resistência da equipe quanto à adesão aos 

aconselhamentos, de outro, também foram relatadas dificuldades em relação aos 

recursos humanos, materiais, descontentamento da equipe em relação aos 

principais problemas que interferem no trabalho que realizam junto à comunidade, 

conforme segue: 

[...] mas também tem que incentivar o cliente a fazer isso a gente não sabe 
como fazer isso mas tem que fazer [...].a cada dois meses a gente faz um 
grupo...só que no próximo mês ele não volta [o paciente] por que é muita 
gente,  então ele passa no grupo uma vez no ano [...] a gestante passa por 
sete encontros... cada um é um  tema..então sobre nutrição tem [...] até tem 
adesão.. mas a gente não tem....assim um retorno para saber se foi positivo 
ou não [...]e, é o que o ACS tem que fazer para essa gente, mas não tem 
como dar conta [...] por que as vezes a gente vai ver este cliente de novo 
depois de 4 meses [...].então demora muito tempo para você avaliar. (PSF I, 
ACS) 
 
Vamos ver agora com a vinda do NASF porque eu acho assim, as pessoas 
vêm pra trabalhar e ficam muito presas aqui na unidade e aqui você não 
tem noção do que está acontecendo [...]na unidade você não consegue ver 
a realidade do teu público [...] (PSF I, ACS) 
 
 

 Um importante problema relatado e que reflete a falta de estrutura do serviço 

é a descontinuidade do trabalho ocasionada por contatos muito distantes, seja nas 

visitas ou no trabalho que se desenvolve na unidade. Os trabalhadores das equipes 

relataram que os principais problemas de saúde da população referem-se à 

hipertensão e ao diabetes mellitus como sendo os prevalentes nas comunidades, 

sendo que as orientações sobre nutrição são focalizadas em tais problemas, 

entretanto, nas entrevistas, os ACS manifestaram novamente necessidade que 

sentem de um domínio maior de informações a respeito do cuidado com essas 

doenças, com o intuito de sentirem-se mais seguros nas orientações que fazem às 

famílias e seus membros. Além disso, transparece nessas falas a supremacia que os 

ACS conferem à ação sobre a doença e não sobre a saúde. Sentem necessidade de 

dominar conteúdos que lhes auxilie a cuidar do diabético ou hipertenso e menos das 
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estratégias para prevenir essas doenças. Quais têm sido os alvos das visitas dos 

ACS às famílias, a saúde ou a doença?   

Tive um treinamento sim [...] quando[...]é constante a gente tá sempre tendo 
palestras, algum curso fora da unidade, mas sempre é pouco porque a 
gente nunca aprende tudo e não sabe tudo [...] (PSF I,ACS) 
 
Foi fornecido vários treinamentos, porém há muito tempo atrás, teve um 
treinamento básico sobre alimentação saudável e pirâmide dos alimentos. 
(PSF II, ACS) 
 
[...] o diabetes e a hipertensão no meu bairro onde é mais periférico é o que 
mais tem, eles falam: ah! se eu fizer isso eu deixo de comprar outra coisa, o 
problema é o financeiro e aí eles não fazem, por isso a gente queria 
aprender mais pra substituir o alimento que pode, e poder ajudar eles. (PSF 
I, ACS)  
 
Acho que estamos aptos a dar orientação nutricional básica, mas quando 
começa a doença é difícil. (PSF VI, ACS) 
 
[...] se chego na casa do cliente e vejo uma criança com baixo peso...eu não 
sei falar tudo pra ele, eu venho aqui na unidade, busco a resposta e volto. 
(PSF VI, ACS) 
 

 Em algumas unidades de saúde são organizados grupos de pessoas com 

doenças crônicas, especialmente de diabéticos e hipertensos. Nessas atividades os 

fatores de risco para doenças crônicas são abordados. Mas, há que se convir que 

esse trabalho encontra-se voltado às pessoas doentes e não às famílias que 

compõem a comunidade:  

Todo mês a gente realiza grupo de hipertensos e diabéticos...o doutor 
desenvolve um cronograma e falamos sobre atividade física [...]faz 
atividades pra saber quem tem mais disposição a ser hipertenso. (PSF VI, 
ACS)   
 

 Os ACS, em suas falas consideram suas dificuldades e fragilidades para atuar 

no processo educativo da população. Essas dificuldades são inerentes à resistência 

da população para mudança de atitude, mas também aos problemas operacionais, 

em especial a falta de tempo para executar o trabalho a contento e a necessidade 

de formação para o mesmo.    
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 Em que pesem as dificuldades percebidas, o ACS é o membro da equipe com 

maiores possibilidades de criar vínculo com a população, intervindo e mantendo 

contato mais intimo com a comunidade, fazendo o papel de mediador e facilitador. 

Nunes et al., (2002) refere que o motivo pelo qual o ACS deve morar  no bairro que 

atua tem o propósito de estabelecer o vinculo com a comunidade. Entretanto, há que 

se considerar o quanto esse trabalhador foi preparado para atuar como educador 

para a transformação da realidade local. O próprio ACS tem a percepção que o 

alcance de sua ação é limitado: 

Acho que o usuário não segue as orientações porque é difícil seguir o que 
os outros dizem, eu mesmo tenho essa dificuldade, eu não vou fazer o que 
você quer só porque você pediu, acho que eles ficam pensando, quem sou 
eu pra falar? (PSF VI, ACS)  
 
Para o profissional participar da equipe ele tem que morar no mínimo dois 
anos na área de abrangência da unidade, ele tem que ter isso comprovado 
por dois vizinhos da direita e dois da esquerda... pra ver se aquele 
funcionário tem o perfil de agente, de se envolver, ser envolvido com a 
população, é aquele que vai abranger e principalmente conhecer as 
dificuldades da área que ele mora e que o PSF vai atender. (PSF V, ACS) 
 
O agente é o elo entre a pessoa e o posto, as pessoas criam um elo muito 
forte com o agente, de ter um problema e ir na sua casa no fim de 
semana...eles criam um vínculo de amizade, de confiança [...]as pessoas 
chamam pra entrar, quando elas chamam pra entrar ela já demonstrou que 
tem um vínculo forte e confiança em você porque não é qualquer um que 
você põe na sua casa. (PSF IV, ACS) 

 

 Percebe-se a preocupação do agente em ser modelo, exemplo para a 

comunidade, o que mostra comprometimento e responsabilidade com seu trabalho e 

com o próximo, ou seja, o processo educativo começa consigo mesmo.  Somos 

seres inacabados e é esse fato que permite as ações educativas, que levam, 

portanto, às mudanças comportamentais (MACIEL et al., 2009). 

Eu mesma não faço o que peço ao paciente, estou acima do peso, aí ele 
não confia em mim, se ele olhar pra mim vai ver que também não sigo e aí 
eu fico sem graça. (PSF V, ACS) 
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 Outro aspecto que, para o ACS, limita a sua ação na comunidade é a falta de 

reconhecimento de sua função como educador por parte da população. A crença de 

que somente o médico é detentor do saber está fincada no discurso desses 

trabalhadores, caracterizando a primazia do saber técnico e a hegemonia conferida 

a esse profissional no campo da saúde.  

 
[...] eles acreditam mais no que o médico fala [...] (PSF IV, ACS) 

 

Importância da alimentação e nutrição na rotina da unidade  

 As ações de alimentação e nutrição são importantes para a rotina da 

unidade. Isso aparece claro na fala dos entrevistados. Fica bem explicitada a visão 

de que o objetivo da ESF não é somente curativo, mas sim preventivo e de 

promoção à saúde.  

Existem pessoas principalmente da própria região, baiano, tem tempero 
forte e alimentação forte, pra você fazer essa mudança é difícil, tem que ser 
devagarinho, é difícil porque as pessoas não querem mudanças, outras 
abusa [...]uma questão é que são teimosos, não é qualquer um que vai 
mudar meu ritmo de vida eles pensam assim, outros só param quando a 
corda passa no pescoço. (PSF III, ACS) 
 
Muito importante alimentação na rotina da unidade, principalmente para os 
funcionários, porque a alimentação faz parte da vida das pessoas, não 
adianta a pessoa vir aqui com uma reclamação se ela não ajuda com a 
alimentação dela, às vezes a doença é porque ela não se alimenta direito. 
(PSF III, ACS) 
 
A nutrição tem como importância na rotina da unidade[ ..] nosso trabalho no 
PSF não é só a questão de medicamento, de doença, é prevenção e assim 
como a atividade física a alimentação é essencial, dá um equilíbrio, evitar 
patologias, doenças crônicas como hipertensão e diabetes, então é 
extremamente importante na prevenção e promoção. (PSF III, E) 
 
A nutrição é importante na rotina dessa unidade porque a gente trabalha 
muito com prevenção, ensina a se alimentar corretamente. (PSF III,ACS) 
 
A nutrição é importante porque a hipertensão não é só controlada com a 
medicação, então a gente tem que pensar no controle com a 
alimentação[...](PSF IV, ACS) 
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[...] assim como a atividade física, a alimentação é essencial, dá um 
equilíbrio, evitar patologias, doenças crônicas como diabetes e hipertensão, 
então é extremamente importante na prevenção e promoção. (PSF III, E) 
 

 

 Para alguns agentes, as questões relacionadas à alimentação e nutrição vão 

alem de informações e deve incluir atividades práticas que incluam alternativas de 

alimentação.  Nesse sentido, o agente reconhece sua importância e tem um 

repertório de ações que ele atribui como de sua competência como educador na 

comunidade: 

Eu acho que o agente deveria ensinar as famílias carentes a reaproveitar  
tudo a custo baixo, ter mais cursos, palestras, aulas práticas, a fazer hortas 
pras famílias [...]porque o agente pode contribuir com o usuário a ensinar a 
gastar pouco e se alimentar bem, se alimentar de forma saudável[...](PSF 
IV, ACS)  
 
 
 

 Entretanto, os trabalhadores de saúde afirmam em coro que a nutrição ainda 

caminha de forma tímida na rotina da unidade de saúde, e que deveria ocupar 

espaço maior, uma vez que os principais problemas de saúde encontrados nas 

unidades, tais como diabetes, hipertensão e sobrepeso e obesidade, têm em sua 

origem a alimentação inadequada.  

A nutrição não ocupa o espaço que deveria, muita gente sabe como se 
alimentar, qualquer revista que você lê fala sobre alimentação, ou por falta 
de conhecimento ou costume, falta muito a população aprender pra poder 
utilizar. (PSF III, ACS) 
 
 

 A maioria dos trabalhadores de saúde tem a percepção de que saúde e 

alimentação adequada caminham juntas, sendo necessário adequar a alimentação 

para garantia de uma melhor qualidade de vida: 

A importância da nutrição e que alimentação é saude, a maioria dos 
problemas tá lá  [...]  a hipertensão e o diabetes vem da alimentação. Se 
você prevenir na alimentação você pode nunca chegar a ter. (PSF II,ACS) 
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Por mais que você queira que isso é qualidade de vida, que uma parte da 
qualidade de vida é alimentação, a partir do momento que você tem uma 
qualidade de vida é mais difícil você ter doenças e prevenir, não que não vá 
ter, mas a qualidade de vida é tudo pra você ter saude.  (PSF II,ACS) 
 
Pra mim a nutrição é importante porque orienta diabéticos e hipertensos, 
pra mim nutrição é qualidade de vida. (PSF VI, ACS) 
 

 

 Quando questionados sobre o conceito de alimentação adequada e saudável, 

os trabalhadores responderam: 

Alimentação adequada pra mim é uma alimentação saudável, não coisas 
com muitos industrializados, produtos naturais tempero na medida certa, a 
quantidade correta de estar ingerindo alimentação nos horário, mais vezes, 
mais fracionada. (PSF II, ACS) 
 
Alimentação adequada é o equilíbrio dos vários tipos de alimentos, que 
contenha um equilíbrio entre as vitaminas, entre as proteínas e de todos os 
nutrientes que nosso corpo recebe, dentro da questão financeira, com o 
equilíbrio da alimentação, dentro do que eles têm de recurso, o nível sócio 
econômico é levado em conta, não adianta chegar pra eles e falar que têm 
que comer frutas, se eu não sei nem se ele pode comer. (PSF III, E) 
 
Alimentação adequada significa mais frutas e legumes, menas gorduras e 
sal, comida pesada né? (PSF III,ACS) 
 
Aqui na unidade procuro avisar ao paciente se alimentar a cada 3 horas, 
comer devagar[...]eu ensino assim como eu como em casa , procuro passar 
pro paciente, mas também, nunca fiz curso sobre alimentação e nutrição. 
(PSF III, ACS) 
 

 Os conceitos de alimentação adequada e saudável formulados pelos ACS, 

ora remetem ao conhecimento cientificamente produzido e às próprias diretrizes do 

SUS para a alimentação e nutrição, ora à própria prática alimentar do cotidiano do 

ACS. É assim que os saberes dos agentes vão sendo tecidos, mas o que deixam 

transparecer é que nessa trama, para que ela atenda as necessidades percebidas, 

está faltando linha que venha do novelo do sistema de saúde.  Os trabalhadores 

relataram sua contribuição nas orientações às famílias e seus membros e também a 

percepção que têm de seu trabalho como educador:  

Na verdade a gente passa o que aprendeu no grupo de hipertensão e 
diabetes: não pode usar muito sal, muita gordura, mas é complicado quando 
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tem hipertensão e diabetes na mesma pessoa. A pessoa fala não posso 
comer nem sal nem açúcar? é difícil né? Tem que comer mais verduras, 
mais frutas, é difícil porque eles já têm essa rotina alimentar, é difícil eles 
criarem a consciência disso...(PSF III, ACS) 
 
Eu acho assim que eu posso ser um elo entre a nutricionista [...] assim uma 
troca de experiências entre profissionais... por que eu pego tudo o que eu 
sei das famílias...(PSF I, ACS) 
 
[...]eu ainda preciso melhorar mais [...].não estou capacitado [...] falta muita 
coisa acaba não tendo subsídio para estar falando... para dar informações 
de alimentação adequada para as pessoas [...] (PSF I, ACS) 
 
[...] nós somos os olhos da unidade na casa do cliente...quem detecta é o 
profissional habilitado, nós só suspeitamos, mesmo que não seja aquilo que 
eu suspeito que aquele cliente está fraco e que a alimentação dele não é 
correta...eu passo pra enfermeira, ela confirma e passa pra gente. (PSF IV, 
ACS) 

 

 Um aspecto primordial e de complicada apreensão pelo profissional de nível 

superior é a compreensão das reais dificuldades da pessoa ou da comunidade para 

a adoção de hábitos saudáveis ou mesmo adesão ao tratamento. Isso não é 

problema para o ACS, em nenhuma fala aparece dificuldade de acesso à 

comunidade, sendo que os mesmos falam com muita facilidade dos problemas 

vivenciados por ela. O problema eles conhecem bem, falta-lhes ferramentas para 

ajudar a comunidade a intervir sobre ele:   

O ACS está muito próximo a realidade da casa, em cada casa é 
extremamente importante que ele traz, porque daqui a gente tem a noção 
do que é lá, o que essa família tem de recurso ou não tem pra que a gente 
possa enquanto equipe fazer um trabalho integrado, não adianta propor 
uma coisa que está fora da realidade do usuário.  (PSF III, E) 
 
Capacitação seria importante pra melhorar a vida do agente comunitário em 
todos os sentidos. (PSF III, E) 
 
[...] eu acho que o agente é um educador sim, todos os dias e quando você 
vê que aquela família mudou, é gratificante. (PSF IV, ACS) 
  
[...] você tem que ter muito envolvimento e muito vínculo pra aceitar as 
pessoas rebeldes e difíceis...eu aprendi que quando você educa , se você 
não tiver uma determinação de educar, a pessoa não vai aprender, porque 
se você desistir, a pessoa já tá mais desistida do que você. (PSF IV, ACS) 
 
Essa contribuição, dependendo da orientação que você passar vai ter 
credibilidade pra ele, então se a gente tiver capacitado vai ter credibilidade 
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pra ele, você não pode orientar se não se sentir capacitado pra isso. (PSF 
IV, ACS) 
 

 Em um trabalho de oficinas Araújo (2007) identificou na fala da equipe de 

saúde e gestores de saúde, alguns conceitos relacionados à importância do ACS, 

tais como: “elo entre a comunidade e os serviços de saúde”, “um facilitador entre a 

comunidade e serviços de saúde”, “um mobilizador social’, “um articulador” e “um 

educador”, o que traduz a percepção do ACS como um profissional com estreita 

relação com a comunidade.    

 A forma como a equipe de saúde constrói seus conhecimentos acerca da 

alimentação e nutrição e os transporta para todos os membros foi relatada por 

alguns trabalhadores que evidenciaram que há troca de saberes entre os 

trabalhadores mais antigos e os com mais experiência de trabalho, determinando 

assim, o saber pela experiência de vida profissional:  

Mas quando a gente tem duvida a gente sobe pra unidade e vamos falando 
com os mais experientes pra ir passando pros clientes , quando a gente 
precisa de conhecimento conversamos com outro colega de certa forma 
isso é obstáculo, gostaria de saber mais pra entrar na casa. (PSF I,ACS) 
 
Falo pouco porque eu tenho pouco conhecimento, esse conhecimento vem 
de convivência mesmo, do pessoal daqui do posto, vou aprendendo com as 
conversas, de visitas que faço com as outras ACS e de visitas com a 
enfermeira chefe.(PSF II, ACS) 
 
[...] algumas vezes[...]busco informações com algumas pessoas técnicas 
pega algumas dietas que tem aqui [...]e com algumas vivências [...].(PSF I, 
ACS) 
 
Aqui na unidade recorro ao dentista que é muito ligada a alimentação, ela 
traz vários livros pra gente ler. (PSF IV, ACS) 
 
[...] o que a gente não aprendeu, se tiver alguma duvida, tem os livros na 
biblioteca, na internet ou com a enfermeira. (PSF V, ACS) 
 
O conhecimento vai vindo na prática, eu leio na internet,revistas pra ter 
conhecimento, a gente não discute o que não sabe...quando eu posso trago 
para o grupo as dificuldades e a doutora vai ajudando, mas na internet você 
acaba achando tudo o que precisa. (PSF V, ACS) 
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 Em algumas unidades as trocas de saberes entre a equipe ocorrem de forma 

continua e sistemática:  

[...] a experiência é diária mesmo, nós somos uma equipe, a equipe toda 
senta pra discutir casos específicos, com a vivência do outro a gente vai 
criando uma forma de trabalhar. (PSF V, ACS)  

 

 Quando não há reuniões de discussão na equipe, os ACS recorrem aos 

profissionais de nível superior que compõem a equipe para esclarecer as dúvidas 

que têm: 

Quando não sei as perguntas que me fazem, recorro ao médico, à 
enfermeira, quando surge alguma duvida é ao medico ou enfermeira que a 
gente recorre. (PSF IV, ACS) 
 

 Para Tardif (2007) os saberes adquiridos pela experiência profissional 

incorporam-se às práticas educacionais e são transformados em habilidades 

práticas, não são sistematizados pelo saber cientifico, mas sim pelas experiências 

vividas pelo cotidiano de trabalho, uma vez que estes são contextualizados em 

diversas interações com o meio em que ocorre a prática profissional. Para alguns 

trabalhadores, as diferenças entre o que é da prática culturalmente construída e o 

que diz a ciência se defrontam e se modificam a partir do momento que o indivíduo 

passa a atuar na área da saúde:  

[...] não trago nada de lá de traz, o que aprendi lá atrás mudou a partir do 
momento que eu tive interesse em aprender, que eu comecei a por na 
minha casa alimentação diferenciada, correta...foi ai que eu comecei a 
mudar. (PSF II, ACS) 

  Ao mesmo tempo em que, ao ingressar no trabalho da saúde, o ACS modifica 

suas práticas cotidianas, ele vê naquilo que diz a ciência, ou os profissionais 

autorizados a falar em nome dela, a alternativa para os problemas das pessoas de 

sua comunidade. Mas acontece que o discurso dos profissionais que falam na 

atenção básica em nome da ciência não está ainda afinado com o conceito ampliado 
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de saúde. Eles ainda não conseguiram sair do mero discurso das causas para 

empreender ação efetiva de mudança de atitude intersetorialmente orquestrada.  

Gostaria de receber informações sobre alimentação adequada, 
principalmente por que em minha micro área a maioria é nordestino, e a 
cultura influencia muito. (PSF II, ACS) 
 
Eu acho que seria legal fazer parte da rotina da unidade falar de prevenção, 
combinações diferentes, né? Isso deveria fazer parte da rotina de 
prevenção. (PSF I, ACS) 
 
A gente entra na casa da pessoa e vê toda a rotina, eu acho que deveria ter 
mais capacitação sobre alimentação, eu acho que o ACS é formador de 
opinião, o resto da equipe ficam muito aqui dentro, você vê o que a pessoa 
tem pra comer, você vê a pessoa preparando o almoço, você conhece e 
acompanha a família, eu gostaria de saber mais, as vezes a pessoa faz 
perguntas que você não sabe responder [...] (PSF III, ACS) 
 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Os trabalhadores de saúde envolvidos nesta pesquisa possuem conceitos de 

saúde vinculados à integralidade do cuidado, entretanto, nas ações educativas que 

desenvolvem predomina o modelo tradicional de educação, que visa mera 

transmissão de conhecimentos. Foi consenso entre todos os trabalhadores 

entrevistados a importância da alimentação e nutrição na rotina da unidade de 

saúde. A prática da educação alimentar e nutricional deve ser pautada em reflexões 

críticas e que estimulem o aprendizado pelo modelo dialógico, considerando os 

aspectos sociais e culturais que envolvem a comunidade. Percebe-se a necessidade 

de formular estratégias para o encontro de saberes no interior da equipe de saúde e 

na relação da equipe com a comunidade, tendo como mediador o ACS. Essas 

estratégias devem ser pautadas em metodologia capaz de criar uma visão ampliada 

de saúde. O profissional nutricionista por ora não se apresenta devidamente inserido 
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na atenção básica à saúde, no entanto, é apontado pelos trabalhadores como 

referência para a construção. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS  

 

Caracterização do profissional da equipe de saúde: 
1. Qual sua função no PSF? 

2. Qual sua formação? 

3. Quanto tempo exerce essa função? 

4. Quantas famílias atende? 

5. Qual a importância da nutrição na rotina da unidade? 

6. Já realizou algum curso sobre alimentação e nutrição? Há quanto tempo? 

Quanto tempo durou? Quem ministrou? 

7. Qual é alimentação adequada para você? 

8. O que é educação em saúde para você? 

9. Onde e como você obteve os seus conhecimentos sobre alimentação? Quais 

suas principais duvidas? 

10. Quais habilidades e conhecimentos sobre alimentação e nutrição são 

necessários ao desempenho da sua função na unidade de saúde? 

11. Sente-se apto(a) para desenvolver as atividades de alimentação e nutrição na 

unidade?  

12. Quais são as maiores dificuldades nesse sentido? 

13. Quais têm sido as exigências mínimas para o profissional da equipe? 

14. Que tipo de treinamento a equipe recebe (educação em saúde, alimentação e 

nutrição, antropometria)? 

15.Quais são as atividades educativas realizadas na unidade? Como é feito o 

planejamento dessas atividades?Quando as atividades são planejadas, o nível 

socioeconômico é levado em conta? Quais as ferramentas utilizadas para a 

abordagem (manuais, panfletos, etc)? 

16.Existe algum documento específico relacionado à orientação nutricional para 

os profissionais?  

17.Qual contribuição que o Agente Comunitário de Saúde pode dar ao usuário no 

campo da nutrição? 

18.O que você acha que seria possível ser feito no cotidiano do PSF para 

melhorar o trabalho do ACS em relação aos aspectos da alimentação e nutrição? 
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ANEXO A - Portaria n.º 1886/GM  

 

 

Portaria n.º 1886/GM     

Em, 18 de dezembro de 1997 

 

Aprova as Normas e Diretrizes do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de 

Saúde da Família 

 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições e, considerando 

que 

O Ministério da Saúde estabeleceu no seu Plano de Ações e Metas priorizar 

os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família, 

estimulando a sua expansão; 

O Ministério da Saúde reconhece no Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde e no Programa de Saúde da Família importante estratégia para contribuir no 

aprimoramento e na consolidação do Sistema Único de Saúde, a partir da 

reorientação da assistência ambulatorial e domiciliar, RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar as Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde e do Programa de Saúde da Família, nos termos dos Anexos I e II desta 

Portaria, com vistas a regulamentar a implantação e operacionalização dos referidos 

Programas. 

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

CARLOS CÉSAR DE ALBUQUERQUE 
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ANEXO B 

NORMAS E DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE – PACS 

RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 

1. Ao Ministério da Saúde, no âmbito do PACS, cabe: 
1.1 Contribuir para a reorientação do modelo assistencial através do estímulo à 

adoção da estratégia de agentes comunitários de saúde pelos serviços 
municipais de saúde. 

1.2 Definir normas e diretrizes para a implantação do programa. 
1.3 Garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento tripartite do 

programa. 
1.4 Definir mecanismo de alocação de recursos federais para a implantação e a 

manutenção do programa, de acordo com os princípios do SUS. 
1.5 Definir prioridades para a alocação da parcela de recursos federais ao programa; 

regulamentar e regular o cadastramento dos ACS e enfermeiros 
instrutores/supervisores no SAI/SUS. 

1.6 Prestar Assessoria técnica aos estados e municípios para o processo de 
implantação e de gerenciamento do programa; 

1.7 Disponibilizar instrumentos técnicos e pedagógicos facilitadores ao processo de 
capacitação e educação permanente dos ACS e dos enfermeiros instrutores-
supervisores; 

1.8 Disponibilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, ou 
transitoriamente o Sistema de Informação do PACS – SIPACS como instrumento 
para monitorar as ações desenvolvidas pelos ACS. 

1.9 Assessorar estados e municípios na implantação do Sistema de Informação. 
1.10 Consolidar e analisar os dados de interesse nacional gerados pelo sistema de 

informação e divulgar os resultados obtidos. 
1.11 Controlar o cumprimento, pelos estados e municípios, da alimentação do 

banco de dados do sistema de informação. 
1.12 Identificar recursos técnicos e científicos para o processo de controle e, 

avaliação dos resultados e do impacto das ações dos PACS. 
1.13 Articular e promover o intercâmbio de experiências, para aperfeiçoar 

disseminar tecnologias e conhecimentos voltados à atenção primária à Saúde. 
1.14 Identificar e viabilizar parcerias com organismos internacionais de apoio, com 

organizações governamentais, não governamentais e do setor privado. 
RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 
2. No âmbito das Unidades da Federação a coordenação do PACS, de acordo com 

o princípio de gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde, está sob a 
responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde. Compete à esta instância 
definir, dentro de sua estrutura administrativa, o setor que responderá pelo 
processo de coordenação do programa e que exercerá o papel de interlocutor 
com o nível de gerenciamento nacional. 

3. Às Secretarias Estaduais de Saúde, no âmbito do PACS, cabe: 
3.1 Contribuir para a reorientação do modelo assistencial através do estímulo à 

adoção da estratégia de agentes comunitários de saúde pelos serviços 
municipais de saúde. 
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3.2 Estabelecer, em conjunto com a instância de gerenciamento nacional do 
programa, as normas e as diretrizes do programa. 

3.3 Definir os critérios de priorização de municípios para implantação do programa. 
3.4 Definir estratégias de implantação e/ou implementação do programa. 
3.5 Garantir fontes de recursos estaduais para compor o financiamento tripartite do 

programa. Definir mecanismo de alocação de recursos que compõem o teto 
financeiro do Estado para a implantação e a manutenção do programa. 

3.6 Definir mecanismos de alocação de recursos que compõem o teto financeiro do 
Estado para a implantação e a manutenção do programa. 

3.7 Definir prioridades para a alocação da parcela de recursos estaduais ao 
programa. 

3.8 Pactuar com o Conselho Estadual de Saúde e com a Comissão Intergestores 
Bipartite os requisitos específicos para implantação do programa. 

3.9 Regular o cadastramento dos ACS e enfermeiros instrutores/supervisores no 
SAI/SUS 

3.10 Prestar assessoria técnica aos municípios em todo o processo de 
implantação, monitoramento e de gerenciamento do programa. 

3.11 Disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos e pedagógicos 
facilitadores ao processo de formação e educação permanente dos ACS. 

3.12 Capacitar e garantir processo de educação permanente aos enfermeiros 
instrutores/supervisores  dos ACS. 

3.13 Assessorar os municípios para implantação do Sistema de Informação da 
Atenção Básica – SIAB, como instrumento para monitorar as ações 
desenvolvidas pelos ACS. 

3.14 Consolidar e analisar os dados de interesse estadual gerados pelo sistema de 
informação e divulgar os resultados obtidos. 

3.15 Controlar o cumprimento, pelos municípios, da alimentação do Banco de 
dados do sistema de informação. 

3.16 Identificar recursos técnicos e científicos para o processo de controle e 
avaliação dos resultados das ações do PACS no âmbito do estado. 

3.17 Promover o intercâmbio de experiência entre os diversos municípios, 
objetivando disseminar tecnologias e conhecimentos voltados à melhoria do 
atendimento primário à saúde. 

3.18 Identificar e viabilizar parcerias com organismos internacionais de apoio, com 
organizações governamentais, não governamentais e do setor privado para 
fortalecimento do programa no âmbito do Estado. 

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO 
4. O município deve cumprir os seguintes REQUISITOS para sua inserção ao 

Programa Agentes Comunitários de Saúde: 
4.1 Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde onde está aprovada 

a implantação do programa. 
4.2 Definir  Unidade Básica de Saúde para referência e cadastramento dos Agentes 

Comunitários de Saúde no SAI/SUS. 
4.3 Comprovar a existência de Fundo Municipal de Saúde ou conta especial para 

saúde. 
4.4 Garantir a existência de profissional(ais) enfermeiro(s), com dedicação integral 

na(s) unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito de suas atribuições 
exercerão a função de instrutor supervisor, na proporção de no máximo 30 
Agentes Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro. 
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5. A adesão ao PACS deve ser solicitada, pelo município, à Secretaria Estadual de 
Saúde.   

6. PRERROGATIVAS: 
6.1 O Ministério da Saúde repassará recursos financeiros de incentivo, proporcionais 

à população assistida pelos Agentes Comunitários de Saúde, de acordo com 
critérios e prioridades definidos e pactuados na Comissão Intergestores 
Tripartite. 

6.2 As Secretarias Estaduais definirão a forma de apoio no âmbito de suas 
competências. 

7. No âmbito do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, ao município cabe: 
7.1 Conduzir a implantação e a operacionalização do programa como ação 

integrada e subordinada ao serviço municipal de saúde. 
7.2 Inserir o PACS nas ações estratégicas do Plano Municipal de Saúde.Garantir 

infra-estrutura de funcionamento da(s) Unidade(s) Básica(s) de referência dos 
ACS. 

7.3 Inserir as atividades do Programa na programação físico financeira ambulatorial 
do município, com definição de contrapartida de recursos municipais. 

7.4 Definir áreas geográficas para implantação do programa, priorizando aquelas 
onde as famílias estão mais expostas aos riscos de adoecer e morrer. 

7.5 Recrutar os agentes comunitários de saúde através de processo seletivas 
segundo as normas e diretrizes básicas do programa. 

7.6 Contratar e remunerar os ACS e o(s) enfermeiros(s) instrutor(es) / 
supervisor(es); Garantir as condições necessárias para o processo de 
capacitação e educação permanente dos ACS. 

7.7 Garantir as condições necessárias para o processo de capacitação permanente 
dos enfermeiros instrutores supervisores, com apoio da Secretária Estadual de 
Saúde. 

7.8 Implantar o Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, ou 
transitoriamente o Sistema de Informação de Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – SIPACS , cumprindo o fluxo estabelecido para 
alimentação dos bancos de dados regional e estadual. 

7.9 Utilizar os dados gerados pelo sistema de informação para definição de 
atividades prioritárias dos ACS no processo de programação e planejamento das 
ações das unidades básicas de referência. 

7.10 Apresentar sistematicamente a análise dos dados do sistema de informações 
aos conselhos locais e municipal de saúde. 

7.11 Viabilizar equipamentos necessários para a informatização do sistema de 

informação. 

DIRETRIZES OPERACIONAIS 
8. Na operacionalização do Programa deverão ser observadas as seguintes 

diretrizes: 
8.1 O Agente Comunitário de Saúde - ACS deve trabalhar com adscrição de famílias 

em base geográfica definida. 
8.2 Um ACS é responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 

750 pessoas. 
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8.3 O recrutamento do Agente Comunitário de Saúde deve se dar através de 
processo seletivo, no próprio município, com acessória da Secretaria Estadual 
de Saúde. 

8.4 São considerados requisitos para o ACS: ser morador da área onde exercerá 
suas atividades há pelo menos dois anos, saber ler e escrever, ser maior de 
dezoito anos e ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas 
atividades. 

8.5 O Agente Comunitário de Saúde deve desenvolver atividades de prevenção das 
doenças e promoção da saúde, através de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na Comunidade, sob 
supervisão e acompanhamento do enfermeiro Instrutor-Supervisor lotado na 
unidade básica de saúde da sua referência. 

8.6 É vedado ao ACS desenvolver atividades típicas do serviço interno das unidades  
básicas de saúde de sua referência. 

8.7 A capacitação do Agente Comunitário de Saúde deve ocorrer em serviço, de 
forma continuada, gradual e permanente, sob a responsabilidade do Instrutor-
Supervisor, com a participação e colaboração de outros profissionais do serviço 
local de saúde. 

8.8 O ACS deve ser capacitado para prestar assistência a todos os membros das 
famílias acompanhadas, de acordo com as suas atribuições e competências. 

8.9 O conteúdo das capacitações deve considerar as prioridades definidas pelo 
elenco de problemas identificados em cada território de trabalho. 

8.10 A substituição de um ACS por suplente classificado no processo seletivo 
poderá ocorrer em situações onde o ACS: deixa de residir na área de sua 
atuação; assume outra atividade que comprometa a carga horária necessária 
para desempenho de suas atividades; não cumpre os compromissos e 
atribuições assumidas; gera conflitos ou rejeição junto a sua comunidade; o 
próprio ACS, por motivos particulares, requeira seu afastamento. 

8.11 Em caso de impasse na substituição de um ACS, a situação deve ser 
submetida ao conselho local ou municipal de saúde. 

8.12 O monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Programa deverá 
ser realizado pelo Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB  ou 
transitoriamente pelo Sistema de Informação do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – SIPACS ou ainda por outro sistema de informações 
implantado pelo município, desde que alimente a base de dados do sistema 
preconizado ao Programa pelo Ministério da Saúde (SIAB ou SIPACS). 

8.13 A não alimentação do Sistema de Informação por um período de 02 (dois) 
meses consecutivos ou (três) meses alternados durante o ano, implicará na 
suspensão do cadastramento do programa. 

8.14 São consideradas atribuições básicas dos ACS, nas suas áreas territoriais de 
abrangência: 
8.14.1. realização do cadastramento das famílias; 
8.14.2. participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do 
8.14.3. perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio 

ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições de 
saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; 

8.14.4. realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; 
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8.14.5. realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua 
freqüência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção 
especial; 

8.14.6. atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; 
execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de 
risco; 

8.14.7. acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 
5 anos; 

8.14.8. promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes, 
encaminhando-as ao serviço de referência ou criando alternativas de facilitação de 
acesso; 

8.14.9. promoção do aleitamento materno exclusivo; 
8.14.10. monitoramento das diarréias e promoção da reidratação 

oral;monitoramento das infecções respiratórias agudas, com identificação de sinais 
de risco e encaminhamento dos casos suspeitos de pneumonia ao serviço de saúde 
de referência; 

8.14.11. monitoramento das dermatoses e parasitoses em crianças; 
8.14.12. orientação dos adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS, 

gravidez precoce e uso de drogas; 
8.14.13. identificação e encaminhamento das gestantes para o serviço de pré-

natal na unidade de saúde de referência; 
8.14.14. realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento das 

gestantes, priorizando atenção nos aspectos de desenvolvimento da gestação ; 
8.14.15. seguimento do pré-natal; sinais e sintomas de risco na gestação; 

nutrição; 8.14. incentivo e preparo para o aleitamento materno; preparo para o parto; 
8.14.16. atenção e cuidados ao recém nascido; cuidados no puerpério; 
8.14.17. monitoramento dos recém nascidos e das puérperas;  
8.14.18. realização de ações educativas para a prevenção do câncer cérvico-

uterino e de mama, encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos 
exames periódicos nas unidades de saúde de referência; 

8.14.19. realização de ações educativas sobre métodos de planejamento 
familiar;  

8.14.20. realização de ações educativas referentes ao climatério; 
8.14.21. realização de atividades de educação nutricional nas famílias e na 

comunidade; 
8.14.22. realização de atividades de educação em saúde bucal na família, com 

ênfase no grupo infantil; 
8.14.23. busca ativa das doenças infecto-contagiosas; 
8.14.24. apoio a inquéritos epidemiológicos ou investigação de surtos ou 

ocorrência de doenças de notificação compulsória; 
8.14.25. supervisão dos eventuais componentes da família em tratamento 

domiciliar e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e 
outras doenças crônicas;  

8.14.26. realização de atividades de prevenção e promoção de saúde do idoso; 
8.14.27. identificação dos portadores de deficiência  psicofísica com orientação 

aos familiares para o apoio necessário no próprio domicilio; 
8.14.28. incentivo a comunidade na aceitação e inserção social dos portadores 

de deficiência psicofísica; 
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8.14.29. orientação às famílias e à comunidade para a prevenção e o controle 
das doenças endêmicas; 

8.14.30. realização de ações educativas para preservação do meio ambiente; 
8.14.31. realização de ações para a sensibilização das famílias e da comunidade 

para abordagem dos direitos humanos; 
8.14.32. estimulação da participação comunitária para ações que visem a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade; 
8.14.33. outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades 

locais. 
8.15. São consideradas atribuições básicas dos enfermeiros 
instrutores/supervisores: 
 8.15.1. planejar e coordenar a capacitação e educação permanente dos ACS, 
executando-a com participação dos demais membros da equipe de profissionais do 
serviço local de saúde; 
 8.15.2. coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar sistematicamente o 
trabalho dos ACS; 
 8.15.3. reorganizar e readequar, se necessário, o mapeamento das áreas de 
implantação do programa após a seleção dos ACS, de acordo com a dispersão 
demográfica de cada área e respeitando o parâmetro do número máximo de famílias 
por ACS; 
 8.15.4. coordenar e acompanhar a realização do cadastramento das famílias 
 8.15.5. realizar, com demais profissionais da unidade básica de saúde, o 
diagnóstico demográfico e a definição do perfil sócio econômico da comunidade, a 
identificação de traços culturais e religiosos das famílias e da comunidade, a 
descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, a realização do 
levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da 
área de abrangência dos ACS sob sua responsabilidade; 
 8.15.6.coordenar a identificação das micro-áreas de risco para priorização das 
ações dos ACS; 
 8.15.7. coordenar a programação das visitas domiciliares a serem realizadas 
pelos ACS, realizando acompanhamento e supervisão periódicas; 
 8.15.8. coordenar a atualização das fichas de cadastramento das famílias; 
 8.15.9. coordenar e supervisionar a vigilância de crianças menores de 01 ano 
consideradas em situação de risco; 
 8.15.10. executar, no nível de suas competências, ações de assistência 
básica na unidade básica de saúde, no domicílio e na comunidade; 
 8.15.11. participar do processo de capacitação e educação permanente 
técnica e gerencial junto às coordenações regional e estadual do programa; 
 8.15.12. consolidar, analisar e divulgar mensalmente os dados gerados pelo 
sistema de informação do programa; 
 8.15.13. participar do processo de programação e planejamento das ações e 
da organização do processo de trabalho da unidade básica de saúde, considerando 
a análise das informações geradas pelos ACS; 
 8.15.14. definir, juntamente com a equipe da unidade básica de saúde, as 
ações e atribuições prioritárias dos ACS para enfrentamento dos problemas 
identificados; alimentar o fluxo do sistema de informação aos níveis regional e 
estadual, nos prazos estipulados; 
 8.15.15. tomar as medidas necessárias, junto a secretaria municipal de saúde 
e conselho municipal de saúde, quando da necessidade de substituição de um ACS; 
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 8.15.16. outras ações e atividades a serem definidas de acordo com 
prioridades locais. 
O não cumprimento das normas e diretrizes do programa implicará na suspensão da 
alocação de recursos federais para o seu financiamento. 
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