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RESUMO 

 

PAVA, A.C. Educação Alimentar e Nutricional em nível de Atenção Primária à 
Saúde de São Paulo e Bogotá: cenário e temáticas [Dissertação de Mestrado]. 
Programa de Pós-graduação Nutrição em Saúde Pública, Faculdade de Saúde 
Pública, Universidade de São Paulo, 2013.  
 
Introdução: a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é parte fundamental da 
promoção da alimentação saudável dentro do conceito de Atenção Primária à 
Saúde (APS). A priorização das temáticas abordadas nos grupos de EAN 
guarda correspondência com o modelo dos serviços de APS e as políticas 
públicas relacionadas. Objetivo: comparar as temáticas, processo de 
determinação e referencial técnico utilizado nos grupos de EAN do nível da 
Atenção Primária à Saúde das cidades de São Paulo e Bogotá, levando em 
consideração a configuração da EAN dentro do cenário das políticas públicas 
de saúde do Brasil e da Colômbia. Métodos: fez-se revisão documental sobre 
o contexto dos países e o cenário das políticas de alimentação, APS e 
Promoção da Saúde (PS), nessas incluindo o propósito, foco, atores e 
articulação de cada uma com a EAN. Coletaram-se dados em São Paulo e 
Bogotá por meio de três aproximações: questionário online, entrevista 
semiestruturada e observação sistemática. Para a observação realizou-se 
análise da atividade em torno da mensagem identificada por grupo e para a 
entrevista usou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 
Participaram 54 nutricionistas e observaram-se 41 grupos. Resultados: existe 
um espaço em potencial para a realização de ações encaminhadas à EAN 
dentro do cenário das políticas públicas com variação no processo de 
formulação, enfoque teórico e articulação. As temáticas trabalhadas nos grupos 
de EAN estiveram em concordância com a estrutura de APS, PS, nível de 
descentralização, conformação dos grupos e referenciais técnicos. Em São 
Paulo, a liberdade do profissional permite um alto nível de especificidade no 
direcionamento das temáticas, mas é focado principalmente na doença. Em 
Bogotá, a decisão sobre as temáticas é centralizada, porém dirigida 
especialmente à PS. Considerações finais: a configuração da EAN no cenário 

das políticas públicas das duas cidades influência: as temáticas, o processo da 
sua determinação e o referencial técnico utilizado, o que indica facilitadores 
potenciais para o suporte das políticas públicas, entre eles a autonomia dos 
profissionais, a participação da população e o seguimento do processo dos 
grupos de EAN. 
 
Descritores: políticas públicas; atenção primária à saúde; educação alimentar 
e nutricional; prática de grupo; Brasil; Colômbia. 
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ABSTRACT 

 

PAVA, A.C. Nutrition Education in Primary Health level of São Paulo and 
Bogotá: context and themes [Dissertation]. Programa de Pós-graduação 
Nutrição em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São 
Paulo, 2013.  
 
Background: Nutrition Education (NE) is a fundamental part of promoting 
healthy eating within the concept of Primary Health Care (PHC). The 
prioritization of the themes addressed in EN groups keeps correspondence with 
the model of PHC services and concerning public policies. Objective: to 

compare themes, process of obtaining and technical reference used in 
development EN groups conducted by nutritionists in APS level in São Paulo 
and Bogotá cities, assuming of EN configuration on public policies context of 
Brazil and Colombia. Methodology: a literature review was conducted about 

the country context and policy scenario in relation with food, PHC and Health 
Promotion (HP), considering the purpose, focus, actors and articulation with EN. 
Information was collected in São Paulo and Bogotá through three approaches: 
online questionnaire, semi-structured interview and systematic observation. For 
analysis was used reported activity around the message from the observation of 
a group meeting and Collective Subject Discourse (CSD) technique from semi-
structured interview. Fifty-four interviews and forty-one observations were 
conducted. Results: there is a potential space for performing actions directed to 

NE in public policy context, although at different level of formulation, but with 
increasing recognition by governments. Themes identified were in accordance 
with structure of PHC, HP, level of decentralization, formation groups and 
technical reference. In São Paulo, freedom of professional allows a greater level 
of specificity in addressing content, but focused mainly on the disease. In 
Bogotá, the decision of topics was centralized, however directed especially to 
HP. Final comments: the configuration of EAN on public policies context in the 
two cities influences: themes, process of determination and technical reference 
used, indicating potential facilitators to support public policies, for instance 
professional autonomy, community participation and monitoring of NE groups 
process. 
 
Descriptors: public policy, primary health care, nutrition education, group 
practice, Brazil, Colombia. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de comparar as temáticas, processo de 

determinação e referencial técnico utilizado nos grupos de Educação Alimentar 

e Nutricional do nível da Atenção Primária à Saúde das cidades de São Paulo e 

Bogotá, levando em consideração a configuração da Educação Alimentar e 

Nutricional dentro do cenário das políticas públicas de saúde do Brasil e da 

Colômbia. 

A dissertação está estruturada em formato de manuscritos sob o respaldo 

das diretrizes da Comissão da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo na sessão 9a de 5/6/2008.  

A organização da dissertação está composta pelas seguintes sessões: 

1)Introdução, que inclui a contextualização das cidades de São Paulo e Bogotá 

e revisa o conceito da Educação Alimentar e Nutricional e a atuação dos 

nutricionistas; 2) Objetivos, detalha os propósitos da pesquisa; 3) Resultados, 

inclui os manuscritos elaborados e 4) Considerações finais, resume os 

principais achados do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Promoção da Saúde (PS) é reconhecida como uma estratégia 

fundamental para o enfrentamento dos problemas no processo saúde-doença-

cuidado e não apenas interpretada como a caracterização de um nível de 

atenção, pois se trata mais de um enfoque político e técnico (SANTOS, 2005).  

A partir da declaração da Alma-Ata em 1978, conceitua-se a Atenção 

Primária à Saúde (APS) como a assistência sanitária essencial baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente 

aceitáveis, disponíveis para todos os indivíduos e famílias mediante sua plena 

participação e a um custo que a população e o país possam manter em cada 

fase de desenvolvimento, num espírito de autoconfiança e autodeterminação 

em saúde (DECLARAÇÃO DA ALMA-ATA, 1978).  

Complementarmente, a Estratégia Global de Alimentação Saudável, 

Atividade Física e Saúde em 2004 apresenta o interesse da expansão dos 

conceitos de PS mediante ações sustentáveis em nível comunitário, nacional e 

mundial, com apoio a modos de vida saudáveis e com a participação dos 

profissionais de saúde e de outros setores pertinentes (ASSEMBLEIA 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2004).  

Dessa forma, a educação em saúde constitui um apoio essencial na adoção 

de medidas encaminhadas para melhorar os estilos de vida, o que inclui 

alimentação saudável, tendo as circunstâncias culturais e socioeconômicas 

locais como parte do ensaio e difusão da participação social (ARBOLEDA, 

2007).  

América Latina possui várias iniciativas de APS e PS, embora muitas delas 

pouco conhecidas devido às diversas interpretações que os governos fizeram 

para sua formulação e execução (GÓMEZ, 2010). O Brasil consolida-se como 

o líder da região latino-americana, com destaque no trabalho desenvolvido na 

medicina social, pesquisa em saúde coletiva e foco do sistema de saúde (PAIM 

et al., 2011). Por sua vez, na Colômbia, mesmo com as experiências nas 
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diferentes regiões do país, é recente a consolidação de um cenário político 

mais favorável tanto para APS quanto para a PS (COLOMBIA, 2011). 

Observa-se a necessidade de repensar as práticas em saúde sob a 

perspectiva de que existe um renascimento da APS e da ênfase nas ações de 

PS, mas também de que as verdadeiras práticas educativas só têm lugar entre 

sujeitos sociais e devem ser consideradas como estratégias para a constituição 

de sujeitos ativos e autônomos, considerando a família e a população como 

centro da atenção e da construção de novos paradigmas em que a percepção, 

o conhecimento e a subjetividade dos indivíduos estejam em uma mesma 

relação com o saber tecnológico (PEKELMAN, 2008). 

 

 

1.1. CONTEXTO DE SÃO PAULO E BOGOTÁ 

São Paulo e Bogotá são os centros econômicos do Brasil e da Colômbia. 

Caracterizados por serem cidades de grande magnitude e concentração de 

capital, possuem dinâmicas de metrópole (SÃO PAULO, 2011; BOGOTÁ, 

2012).  

O município de São Paulo é a capital do estado, que leva o mesmo 

nome, sendo a maior cidade da América do sul. Ocupa a 10ª colocação no 

ranking das cidades mais ricas do mundo e, a mais rica do Brasil 

(PRICEWATERHOUSE COOPERS, 2009). Por sua vez, Bogotá, capital da 

Colômbia, é a quarta maior cidade de América do Sul e gera perto de um 

quarto do PIB do país (ENDS, 2011). 

Geograficamente, São Paulo tem uma extensão de 1.530 quilômetros 

quadrados de área subdivida em dez regiões e administrativamente em trinta 

subprefeituras, cada uma delas, por sua vez, divididas em distritos (SÃO 

PAULO, 2012). No caso de Bogotá, com 1.776 quilômetros de extensão, possui 

uma alta densidade de população urbana localizada principalmente em 18 das 
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20 localidades1, mas com presença de território rural. As localidades estão 

divididas a sua vez em 112 Unidades de Planejamento–UPZ (BOGOTÁ, 2012).  

Como resultado da extensão territorial das cidades, existem grandes 

periferias e um alto grau de dependência das áreas entre si (CARLOS, 2009).  

De tal modo, em São Paulo evidencia-se o crescimento da população 

moradora em favelas e em situação de rua e uma redução da população de 

cortiços (SÃO PAULO, 2011). Já em Bogotá, as três localidades rurais 

apresentam fenômenos de urbanização informal, produto do deslocamento de 

pessoas de outras cidades ou vilas para a capital, resultado da violência e 

procura de melhores oportunidades (BOGOTÁ, 2012).  

A cobertura de serviços públicos nas duas cidades supera 96% no 

referente ao abastecimento da água e coleta de esgoto em rede, embora a 

rede de lixo em São Paulo cobre 87,2% da cidade (BOGOTÁ, 2012; SÃO 

PAULO, 2011). 

Dessa forma, segundo os indicadores demográficos e socioeconômicos 

são cidades semelhantes, porém diferenciando-se pela quantidade de 

população, densidade e o PIB em São Paulo, como aparece no quadro 1. 

 

Quadro 1. Indicadores demográficos e socioeconômicos de São Paulo e 

Bogotá, 2009. 

Indicador São Paulo Bogotá 

População  11.253.503 a 7.363.782 b  
% crianças (0 a 9 anos)  14,08 a 16,19 b 
% adolescentes (10 a 19 anos) 16,4 a 17,4 b 
% idosos (maiores de 60 anos) 11,9 a 9,6 b 
Densidade populacional (hab./km²) 7.388 a 4.146 b  
IDH 0,841a 0,904 b 
PIB per capita (em US$) 388 c 100 c  
Taxa de desemprego (%) 11,2 d 10,7 a 

 
Fonte: 

a 
IBGE, 2010; 

b
 DANE, 2011;

 c
 PRICEWATERHOUSE COOPERS, 2009; 

d 
BOGOTÁ, 

2012;
 d 

PED, 2010 

 

                                                             
1 Refere-se a sub-regiões 



19 
 

A pirâmide populacional é similar entre as cidades: possui base estreita 

que representa o descenso do número de nascimentos; rápido crescimento do 

corpo à medida que se acende nos grupos de idade; e de novo o estreitamento 

na cúspide correspondente ás idades avançadas, o que se explica pelo 

aumento na expectativa de vida e a diminuição nas taxas de mortalidade e 

fecundidade da população. Dessa forma há demanda potencial por ações 

assistenciais relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis e a pressão 

aos serviços de saúde agravadas pela comorbidade (DANE, 2011; SÃO 

PAULO, 2011).   

Os indicadores epidemiológicos reportados pelas secretarias da saúde 

nas duas cidades, como característica comum, usam fontes de informação 

segmentadas a um setor da população, sem que seja a descrição real da 

cidade. No caso de São Paulo, as informações utilizadas provem dos serviços 

de saúde públicos (SÃO PAULO, 2011) e em Bogotá, dos registros disponíveis 

do atendimento a pessoas de baixa renda (BOGOTÁ, 2012).  

A partir dos indicadores de proporção de baixo peso e coeficiente de 

mortalidade infantil (Quadro 2), pode-se inferir situações similares de bem-estar 

da população, avaliação dos serviços públicos de saúde e das condições 

socioeconômicas nas quais os indivíduos estão inseridos, como a renda, a 

moradia e a educação, que no caso de São Paulo e Bogotá parecem ser 

semelhantes. 

 

Quadro 2. Indicadores epidemiológicos de São Paulo e Bogotá, 2010. 

Indicador 
São 

Paulo 
Bogotá 

Proporção de Recém-Nascidos com baixo peso 9,7 a 12,9 b 
Coeficiente de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos 
vivos) 

11,9 a   11,7 b 

Coeficiente de mortalidade por diabetes mellitus 16,6 a 10,5 b  
Coeficiente de mortalidade por Acidente de Transporte 
Terrestre (por 100.000 hab.) 

12,8 a 9,3  b 

Coeficiente de mortalidade por homicídios (por 
100.000 hab.) 

15,9 a 21,3  b 

 
          Fonte:

 a
 SÃO PAULO, 2011; 

b
 BOGOTÁ, 2012. 
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No que se refere à mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, 

o coeficiente de diabetes mellitus é mais elevado em São Paulo, o que vai ao 

encontro das macrotendências da mortalidade amplamente identificadas neste 

tipo de cidades, e na medida da sua dimensão: aumento da importância das 

doenças crônicas não transmissíveis junto à redução das infecciosas, 

acompanhadas do posterior crescimento das mortes por causas externas, 

incluindo os acidentes de transporte terrestre e homicídios, que decorrem da 

transição epidemiológica e demográfica relacionadas à urbanização e à 

metropolização acelerada. No entanto, esse modelo genérico não é suficiente 

para explicar o quadro e as tendências mais recentes da mortalidade 

(BOGOTÁ, 2012; SÃO PAULO, 2011). 

 

 

1.1.1. Atenção Primária à Saúde de São Paulo e Bogotá 

No Brasil, o sistema de saúde é denominado Sistema Único de Saúde 

(SUS), criado pela Constituição Federal de 1988 como resultado do movimento 

da reforma sanitária, que coloca a saúde como um direito de todos os cidadãos 

e um dever do Estado, o que preconiza acesso universal (BRASIL, 1988).   

Atualmente, em termos de organização da atenção, o SUS reforça a 

APS, que é vista como alavanca de transformação do sistema, promovendo a 

saúde da população por meio de ações básicas com uma nova forma de 

vínculo entre os membros de uma equipe, permitindo maior diversidade das 

ações e busca permanente participação dos usuários (GEUS et al., 2011).  

Dentro da APS encontra-se a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que 

foi criada em 1994 com o intuito de estimular os municípios a assumirem 

alternativas de organização da atenção em âmbito local. Fruto desta estratégia 

surge o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) que, constituído por uma 

equipe, possui profissionais de diferentes áreas de conhecimento que atuam 

em conjunto com as equipes da ESF, compartilhando, orientando e apoiando 

as práticas em saúde nos territórios locais (BRASIL, 2009). Sob essa 

perspectiva, o papel do profissional de saúde é aliar-se à família no 
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cumprimento de sua missão, fortalecendo-a e proporcionando o apoio 

necessário ao desempenho de suas responsabilidades (GEUS et al., 2011). 

O funcionamento da ESF no município de São Paulo é coordenado pela 

Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dividida em cinco regionais de saúde, 

sendo administrado pelas Organizações Sociais de Saúde (OSS) que atuam na 

cidade (Figura 1). 

 

Figura 1. Estrutura da APS segundo a Secretaria Municipal da Saúde. São 

Paulo, 2012. 
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residências e nos espaços comunitários. As categorias profissionais para 

compor as equipes estão de acordo com o perfil epidemiológico, quantificação 

de serviços instalados e estudo das principais demandas de cada área (SÃO 

PAULO, 2009).  

No ano 2009 identificaram-se 1.224 equipes da ESF, distribuídas em 253 

UBS das 431 que existem na cidade, com potencial de 45% de cobertura 

populacional (SÃO PAULO, 2011).  

Por outro lado, na Colômbia existe o Sistema Geral de Seguridade Social 

Integral em Saúde (SGSSS), que criado com a lei 100 (COLOMBIA, 1993) 

instaurou um sistema de atenção sanitária baseado nos princípios do modelo 

neoliberal, ou seja, nas leis do mercado, onde se privilegiou as privatizações e 

a descentralização (GÓMEZ, 2008). Fruto desse processo, a existência de 

barreiras ao acesso de serviços de saúde e baixa equidade entre a população 

convertem-se na justificativa para que no ano de 2011 (YEPES, 2010), numa 

reversão das políticas neoliberais, a saúde foi declarada como obrigatória e 

declarou-se a necessidade de um plano decenal de APS que passou a ter 

vigência a partir do ano de 2012, no qual todos os atores do sistema têm 

responsabilidades legais (COLOMBIA, 2011).  

A estrutura do SGSSS está divida em três frentes: 1) o Estado coordena, 

direciona e controla o funcionamento do sistema; 2) o Ministério da Saúde 

administra e regula e 3) as seguradoras (instituições públicas ou privadas) 

garantem o acesso da população aos serviços de saúde e as instituições de 

atendimento (hospitais, clínicas, laboratório, entre outros) executam esses 

serviços. Dentro do sistema, os usuários estão divididos em regime 

contributivo, subsidiado ou vinculado. Pertence ao regime contributivo a 

população que tem emprego e paga o imposto de saúde. O regime subsidiado 

direciona-se para as pessoas sem emprego, consideradas pobres ou 

vulneráveis, levando em conta critérios de priorização. O regime vinculado 

abrange pessoas que estão esperando serem incluídas no regime subsidiado, 

mas que por suas condições precisam receber atendimento da rede pública de 

saúde (COLOMBIA, 1993). 
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No que corresponde à APS, o Plano de Intervenções Coletivas (PIC) 

iniciado em 2008 é o encarregado de direcionar ações de PS: deve ser 

desenvolvido pelo Estado, administrado pela instituição do território e 

executado por meio das Empresas Sociais do Estado (ESE), as quais são parte 

da rede hospitalar das Secretarias da Saúde (COLOMBIA, 2008).  

Em Bogotá, o processo de renovação da APS começou a partir de 2005 

e inclui na Estratégia Promocional de Qualidade de Vida e Saúde (EPQVS) 

como transversalidade para todas as ações de PS. Fundamenta-se no critério 

de equidade social, corresponsabilidade entre a população, coordenação dos 

setores público e privado, solidariedade, participação social e um conceito 

amplo de saúde que parte do conhecimento e intervenção de seus 

determinantes (ambientais, econômicos, sociais, culturais e políticos) para 

alcançar maiores níveis de qualidade de vida (BOGOTÁ, 2006). 

A operacionalização do PIC em Bogotá se dá por meio de uma estrutura 

que combina gestão em saúde pública, vigilância em saúde pública e operação 

das ações nos cenários da vida cotidiana (BOGOTÁ 2012; BOGOTÁ, 2008). 

Eles, por sua vez, referem-se aos espaços onde as pessoas moram, 

desenvolvem-se e se interagem, ou seja: o ambiente familiar, o escolar, o 

comunitário, o laboral, o institucional e o das instituições prestadoras de saúde. 

Neles são conformados equipes de trabalho segundo as diretrizes direcionadas 

pela Secretaria (BOGOTÁ, 2012; BOGOTÁ, 2009).  

A estrutura de APS em Bogotá é coordenada pela Secretaria Distrital da 

Saúde (SDS) e administrada por meio da rede de quatorze hospitais públicos, 

que desde suas respectivas unidades de saúde pública, encarregam-se dos 

serviços de PS2 (Figura 2). Cada hospital tem um coordenador de Segurança 

                                                             
2
 Os hospitais são classificados em quatro níveis de complexidade, que vão desde a 

assistência básica até serviços complexos e cirúrgicos. Em Bogotá, a rede hospitalar pública é 
a encarregada de executar ações de APS e inclui a vinculação das Unidades Básicas de 
Atendimento (UBAs), Unidades Primarias de Atendimento (UPAs) e Centros de Atendimento 
Médico Imediato (CAMIs). Assim, a figura de hospital não é restrita ao atendimento de alta 
complexidade, se não que considera ações de atenção básica nos territórios, onde cada 
hospital possui uma infraestrutura específica para o setor administrativo e as equipes de 
trabalho, diferente das UBAs, UPAs e CAMIs, em cada uma das sub regiões designadas 
(BOGOTÁ, 2005).  
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Figura 2. Estrutura da APS segundo a Secretaria Distrital da Saúde. Bogotá, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, no ano 2012, com a proposta do novo governo, mudou a forma 

de distribuição dos profissionais, já não por âmbitos e si por territórios. Ou seja, 

o profissional tem a seu cargo todos os cenários do seu território. A 

interpretação do território transcende as características físicas do espaço 

geográfico, para ser produto de uma construção social onde interatuam atores 
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sociais, fatores econômicos, históricos, culturais e ambientais (BOGOTÁ, 

2012). 

Uma das metas mais importantes para o setor saúde, de acordo com o 

PIC de 2012, foi o incremento de 1.000 equipes do programa Salud a su Casa3, 

com cobertura de 800 famílias por microterritório e com capacidade resolutiva 

na prestação de serviços. Para isso se requereu a articulação dos serviços do 

PIC, do Plano Obrigatório de saúde (POS) e fortalecimento do trabalho 

intersetorial para a abordagem dos determinantes sociais da saúde (BOGOTÁ, 

2012). 

Cada território deve ter uma infraestrutura básica denominada centro de 

saúde e desenvolvimento humano, o qual se constitui no centro de operações 

das equipes territoriais e trans setoriais para a atenção da população sob sua 

responsabilidade (cidadãos e seus cenários da vida cotidiana). 

Nos procedimentos desenvolvidos pelos NASFs e os ambitos do PIC, 

tanto em São Paulo quanto em Bogotá, as equipes acompanham os grupos 

denominados como vulneráveis para os quais os profissionais têm de 

desenvolver um plano de trabalho, que tem como objetivo empoderar a 

população, como agentes de mudança e melhorar na qualidade de vida. 

 

 

1.2. EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Para o presente trabalho decidiu-se adotar o termo Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN), cujo significado reconhece a complementaridade e respeito 

aos determinantes físicos, emocionais, culturais, sociais e biológicos da 

alimentação adicionais à nutrição (ROTEMBERG e VARGAS, 2004). 

A EAN reúne a combinação de estratégias educacionais acompanhadas 

pelo suporte ambiental, desenhadas para facilitar voluntariamente tanto a 

escolha de alimentos saudáveis e outros tipos de alimentos quanto a 

comportamentos nutricionais relacionados que conduzam a saúde e o bem 

estar por meio de múltiplas vias e atividades que envolvam o individuo, a 

                                                             
3 Saúde a sua moradia. 
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população e os níveis políticos (CONTENTO, 2007). A EAN, idealmente, é uma 

ferramenta que dá autonomia ao educando, para que ele possa assumir, com 

plena consciência, a responsabilidade pelos seus atos relacionados à 

alimentação: ele é um termo que está em consonância com a estratégia 

educativa do autocuidado (CERVATO-MANCUSO, 2005). 

O estudo do comportamento alimentar é considerado como um elemento 

importante para o sucesso de intervenções nutricionais. Com isso, o 

desenvolvimento de estratégias de EAN que consequentemente promovam 

mudanças nas práticas alimentares podem ser pautadas por uma teoria4, com 

finalidade de auxiliar no planejamento e na execução dessas (TORAL e 

SLATER, 2007). 

Assim, a explicação para a falta de consenso sobre a prática de EAN 

seria a ausência dessa teoria capaz de contemplar os complexos aspectos do 

tema (BUCHANAN, 2004)5. Na realidade, na educação as coisas acontecem 

de maneira tão inextricável que é difícil isolar as variáveis envolvidas e apontar 

claramente quais são as responsáveis por determinado efeito (LUDKE e 

ANDRÉ, 2005).  

Dessa forma, tendo em vista a complexidade da maioria dos 

comportamentos de saúde, incluindo a alimentação, acredita-se que 

dificilmente uma única teoria seja suficiente para explicá-los. Sugere-se assim 

a utilização de mais de uma teoria, o que seria considerado como a proposta 

de modelos (TORAL e SLATER, 2007).   

O modelo biologicista ou convencional, inicialmente tentou fazer uma 

interpretação isolada e controlada dos comportamentos, cujo estudo analítico e 

quantitativo levaria ao conhecimento total do fenômeno, estabelecendo os 

                                                             
4 A teoria é definida como um conjunto de conceitos, definições e proposições que apresentam 

uma visão sistemática de eventos ou situações que procura explicá-los ou predizê-los (TORAL 
e SLATER, 2007). 
5
Embora, levantar uma teoria precise de maturidade e rigor, as abordagens da EAN se 

confundem no paradoxo do biológico e humanista, fazendo mais difícil a construção de um 

modelo que consiga predizer e controlar o comportamento alimentar das pessoas (LYTLE, 

2005).  
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achados como a verdade (LYTLE, 2005). Nesse sentido, o modelo rege-se pelo 

método científico, que tem sido amplamente usado para avaliar as ciências do 

comportamento, assim como para avaliar EAN, dentre as que se incluem como 

exemplo: teoria da Ação Racional e Comportamento Planejado de Ajzen e 

Fishbein (1975) e a teoria da aprendizagem social de Bandura (1977). São 

abordagens que se concentram nos determinantes que potencialmente 

influenciam o comportamento individual, mas que não conseguem explicar o 

fenômeno como um todo (FITZGIBBON et al., 2007).   

De outro lado, no modelo humanista, a teoria é definida em termos de 

declarações que visam esclarecer os valores sociais básicos, utilizando a teoria 

como um estímulo para o diálogo sobre o papel dos hábitos alimentares na 

vida e o tipo de vida que os membros da população consideram mais valioso. 

O objetivo deste tipo de abordagem é ganhar claridade, não reivindicar certeza. 

Nesse modelo, a qualidade do trabalho do educador em nutrição não é 

avaliada por sua eficácia na mudança de comportamento das pessoas, mas 

pelo fato de encontrar interação em termos de ajudar a decidir como querem 

viver as suas vidas e fazer escolhas alimentares (BUCHANAN, 2004). 

Além disso, na contemporaneidade, a EAN não se restringe aos espaços 

formais como os serviços de saúde, atravessa outros territórios, fazendo 

circular discursos, com intencionalidade educativa, por meio de outros artefatos 

pedagógicos, como as pedagogias culturais. Ou seja, todos os locais de cultura 

em que o poder se organiza-se e exercita-se, como programas de TV, filmes, 

revistas, propagandas, anúncios, livros, esportes, entre tantos outros, 

considerados  espaços que educam (RENOVATO e SANGALO, 2010). 

Sendo assim, as habilidades e competências requeridas dos 

profissionais de saúde são mais do que comunicadores e educadores, cujas 

bases teórico-científicas guardam particularidades próprias em cada campo. Os 

profissionais precisam superar o paradigma de serem vistos como veiculadores 

de informações mais do que como sujeitos das ações educativas na promoção 

das práticas alimentares saudáveis (SANTOS, 2005). 
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No caso especifico do nutricionista, enquanto profissional responsável 

pelas abordagens sobre alimentação, este requisita de uma formação com 

perfil para atuar em equipes que abordem a APS e a PS (JAIME et al, 2011). 

Desse modo, exige o desenvolvimento de competências para compreensão da 

realidade local, assim como para o planejamento das etapas e ações 

intersetoriais necessárias, a fim de garantir os direitos assegurados 

(CERVATO-MANCUSO, 2012). 

 

 

1.2.1. História dos contextos de atuação do nutricionista em relação à EAN 

A profissão de nutricionista tem suas origens na Universidade de Toronto 

no Canadá, com o primeiro curso universitário de dietista realizado em 1902. 

Depois, na América Latina, Pedro Escudero cria a Escola Nacional de Dietistas 

em Buenos Aires, em 1933, o que influencia a evolução de todos os programas 

da região (CHACÓN e RUIZ, 2004). 

No caso do Brasil, o primeiro curso de nutrição foi em 1939. Existem 

duas abordagens para as origens da Nutrição: uma atribui à iniciação da 

formação profissional orientada à administração dos serviços de alimentos 

como justificativa de sua rápida expansão no país (YPIRANGA e GIL, 1989, 

apud VASCONCELOS, 2002, p. 131); a outra entende a origem deste campo 

de atuação a partir da implementação dos programas de saúde pública, que 

compreendeu a instauração da EAN e da higiene (LIMA, 1997). 

Ressalta-se também que no Brasil os cursos iniciais da área surgiram 

com a denominação profissional como nutricionista. Para alguns autores, 

“Rejeitou-se o termo dietista dado que designava um técnico de nível médio ou 

Auxiliar de Nutrição” (YPIRANGA e GIL, 1989, apud VASCONCELOS, 2002, p. 

131) optando-se pela denominação de nutricionista (VASCONCELOS, 2002, p. 

131). No resto dos países da América Latina, incluindo a Colômbia, a 

denominação foi primeiro como dietista e logo como nutricionista dietista, 

aproximando-se das características do curso do Instituto Nacional de Nutrição 

da Argentina (VASCONCELOS, 2002).  
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Na Colômbia, a primeira escola de dietética foi em 1952 e 

posteriormente regulamentada em 1979. Durante muitos anos, o único setor 

demandante foi a saúde, situação que se manteve por quase quarenta anos 

até a segunda conferencia de nutricionistas de saúde pública em São Paulo em 

1973, preparada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), na qual 

se reconheceu a natureza multidisciplinar da problemática nutricional e a 

importância da presença dos profissionais nos diferentes setores (ACOFANUD, 

2004). 

Na Colômbia, descreve-se que a nutrição passou por três momentos 

diferenciados: o primeiro fundamentou-se no desenvolvimento da dietoterápica; 

e, também com clara ênfase segundo sua própria gênese, na saúde pública. A 

partir dessa estrutura pretendia-se satisfazer a necessidade da 

profissionalização dos serviços hospitalares do país e fazer frente aos desafios 

de saúde pública em relação aos problemas nutricionais de déficit 

(ACOFANUD, 2004). 

O segundo momento foi mais complexo, período que começa em 1971, 

porque surge a necessidade de que profissionais fossem mais além do 

paradigma cientifico, para serem capazes de serem lideres nos programas de 

PS, prevenção, recuperação e tratamento de patologias e também contribuição 

no melhoramento da qualidade de vida da população. Além disso, na década 

de 1980, a consideração da nutrição e SAN como parte da agenda pública 

fizeram cobrir as necessidades das ações nessas áreas (ACOFANUD, 2004). 

O terceiro momento está influenciado pelas reformas políticas nacionais, 

dentre delas a constituição de 1991 e a lei 100, com modificações radicais das 

políticas de saúde e cenários de formação e desempenho dos profissionais em 

saúde. Foram reformas neoliberais que reduziram a qualidade da prestação 

dos serviços e das condições de trabalho para os nutricionistas (ACOFANUD, 

2004). 

No caso do Brasil a inserção do nutricionista no campo da saúde pública 

vem sendo bastante discutida, dada à baixa absorção dessa área no mercado 

de trabalho (GAMBARDELA, 2000). Não obstante, há uma perspectiva de 
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mudança dessa realidade, principalmente dentro da atenção básica, devido à 

criação dos NASF, dado que até dezembro de 2008 mais de 70% possuíam 

nutricionistas em suas equipes; dos 457 núcleos, o profissional estava atuando 

em 324 deles (MAIA, 2010).  

Com relação ao desenvolvimento da nutrição por país, destaca-se que 

suas ações correspondem à gestão política e econômica do Estado para o 

surgimento de programas e pesquisas especificas. Em geral, observa-se que o 

Brasil é líder na execução de programas voltados para favorecer o 

melhoramento da alimentação, desde o surgimento da nutrição como profissão 

no país, até o momento o atual, ao ser exemplo para a região na formulação de 

programas para fortalecer a SAN da população (BARROS, 2005). 

Dessa forma, a oferta e demanda do número de nutricionistas por país e 

por cidade é diferente. O Brasil possui 269 programas de graduação6 em 

Nutrição Humana e a Colômbia conta com nove7. Já por cidade, São Paulo tem 

17 e Bogotá dois (CFN, 2012; MAIA, 2010). Assim, visualiza-se que a Colômbia 

é altamente superada pelo Brasil em quantidade e proporção8, tanto enquanto 

país como nas cidades de estudo (AKUTSU, 2008; CHACÓN e RUIZ, 2004)9. 

No que se refere à atuação especifica do nutricionista na EAN, no caso do 

Brasil tem sido discutida sua evolução, historicamente apresentaram-se 

diferentes abordagens: na década de 1940 o nutricionista tinha a função de 

visitador da alimentação, iniciativa que considerada invasiva pela população, 

era uma forma de intervir na realidade nutricional do brasileiro; logo nos anos 

50 o foco foram às campanhas para introdução de novos alimentos 

(LIMA,1997). 

                                                             
6
 Sem levar em consideração os programas de formação técnica. 

7
 No caso dos dados da Colômbia, esses foram fornecidos pela presidenta da Comissão do 

exercício profissional de Nutrição e Dietética da Colômbia, Rosalba Pinto, no dia 16 de julho de 
2012.

 

8
 Como indicador considerou-se número de faculdades por habitantes, encontrando una 

relação: Brasil: 1 programa / 709.043 habitantes; Colômbia: 1 programa / 5.056.467; São 
Paulo:1 programa / 661.970 e Bogotá 1 programa / 3. 681.891 (IBGE, 2010; DANE: 2011). 
9
 No Brasil, segundo a recomendação da resolução do CFN nº 380/2005 13, recomenda-se um 

nutricionista para cada 50 mil habitantes. Em São Paulo, para o ano 2010 foi encontrada um 
nutricionista para 86.827 (CERVATO-MANCUSO et al., 2012). 
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Depois, nas décadas de 1960 e 1970, as influências internacionais tiveram 

um componente forte e a atuação do nutricionista no Brasil distanciou-se de 

suas raízes sociais e antropológicas, para ceder lugar à medicina como 

mentora dos programas de educação. O critério de êxito foi inspirado nas 

concepções behavioristas e passou a ser exclusivamente a mudança de 

comportamento observável (LIMA, 1997). 

Mais tarde, na década de 1980, a EAN passou a ser vista como prática 

domesticadora e repressora, quando a ignorância alimentar era a 

representação que o nutricionista mais apresentava em relação aos hábitos de 

consumo da sociedade. Nesse momento, o reconhecimento da renda foi 

identificando como o principal obstáculo para se obter uma alimentação 

saudável (SANTOS, 2005).  

Posteriormente, no início da década de 1990, fatos novos fizeram ressurgir 

o interesse pelo assunto: a divulgação dos resultados da Pesquisa Nacional 

sobre Saúde e Nutrição fez com que a EAN fosse lembrada como medida a ser 

considerada e reconhecida como parte da SAN, incluindo assim uma dimensão 

política e social (BOOG, 2004).  

Na Colômbia, são escassos os estudos sobre EAN, porém foi descrito 

que no caso dos nutricionistas, apesar de se valorizar o saber popular, quando 

se confronta com o saber biomédico, o primeiro é assinalado como incerto, 

inadequado e desconfortável, pois interfere e faz mais difícil a atuação 

profissional. Nessas situações, os nutricionistas identificam os conhecimentos e 

as práticas populares, mas logo, ao momento de confrontá-los com o 

conhecimento biomédico, o saber popular perde espaço porque só são 

reforçados os que se parecem aos conhecimentos científicos (ARBOLEDA, 

2007).  

Provavelmente, a EAN é ainda centrada em parâmetros normativos e 

prescritivos da consulta alimentar (LIMA, 1997), sendo que o ser educador em 

nutrição não se resume em transmitir informações corretas de forma didática, 

pois isso implica apreender a maneira como o interlocutor vivência o problema 

alimentar, não apenas em relação ao consumo propriamente dito; educar para 
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a alimentação saudável exige: a confrontação de novas práticas com as 

representações sociais dos alimentos e com o significado simbólico deles para 

os sujeitos do processo educativo, a resignificação dos alimentos e a 

construção de novos sentidos para o ato de comer (BOOG, 2008). 

 

 

1.2.2. Planejamento das temáticas  

Os nutricionistas que atuam na saúde pública são consultores e 

educadores tanto para os usuários quanto para outros profissionais de saúde. 

Dessa forma, eles devem transladar a evidência científica em informação 

compreensível e acionável, que dentro da atuação das equipes 

multidisciplinares podem contribuir para que os objetivos sejam realistas e 

tenham estratégias de intervenção apropriadas (KAUFMAN, 2007).  

Com isso, um passo inicial na concepção de um programa de EAN é 

decidir quais são as temáticas a serem desenvolvidas para um grupo 

específico. No entanto, é necessário ter uma sólida compreensão do público-

alvo: como o público poderia ser afetado e como provavelmente irá processar a 

informação? (FITZGIBBON et al., 2007). Não obstante, dada à natureza, 

volume e complexidade da informação, a EAN não é totalmente prática, pelo 

que se devem fazer escolhas detalhadas nos conteúdos dos programas 

segundo as prioridades evidenciadas (CONTENTO, 2007). 

No caso do processo educativo em grupo, a busca das temáticas para o 

educador e o educando começa com o dialogo, não como uma doação ou 

imposição, mas como a devolução organizada, sistematizada e acrescentada 

daqueles elementos que o educando entregou de forma estruturada. Daí que 

o conteúdo programático para a ação consiste em que ambos tenham a 

possibilidade de eleição, o que permite um diálogo da educação como prática 

de liberdade (FREIRE, 2006). 

Os programas que favorecem a mudança de comportamentos incluem 

dois aspectos: eles explicitamente precisavam a necessidade de mudança no 

comportamento como o objetivo do programa e envolviam aos usuários em 
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todas as fases do programa, incluindo a identificação de conteúdos, 

planejamento, análise do processo, e avaliação. A necessidade do uso dessa 

iniciativa para a EAN deve ser tanto em âmbito nacional, quanto estatal e 

municipal, ou seja, em geral todos os níveis que se envolvem no processo da 

tomada de decisões (CONTENTO, 2007). 

Embora, é necessário considerar que as relações dos conteúdos e dos 

significados mudam segundo o contexto (Figura 3), em muitas ocasiões o que 

o nutricionista imagina como ideal não corresponde ao que as pessoas estão 

na realidade procurando e ao mesmo tempo não está sendo oferecido 

(CONTENTO, 2007).  

 

Figura 3. Conexão entre os interesses em alimentação de acordo com as 

percepções das pessoas, dos profissionais e do mercado de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONTENTO, 2007. 

 

O desafio é converter a complexa informação em temáticas oportunas e 

mensagens precisas e simples para que as pessoas possam entender e atuar. 

Os educadores em nutrição não somente devem tomar atenção sobre os 

aspectos de comportamento individual, como também devem levar em 

consideração aspectos relacionados ao ambiente externo, como: recursos 

materiais, estruturas sociais, políticas sociais e práticas de marketing 

(CONTENTO, 2007). 
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É evidente que nem a saúde pública nem a ciência da comunicação tem 

uma estrutura sólida para o desenvolvimento eficaz de mensagens sobre a 

alimentação no ambiente atual. Desigualdades de comunicação poderiam 

ampliar as diferenças existentes entre as classes sociais na adoção e 

manutenção de uma alimentação saudável. Isso poderia levar a maiores 

diferenças nos resultados da saúde também. Qualquer comunicação sobre 

alimentação e nutrição deve considerar tais desigualdades (FITZGIBBON et al., 

2007). 

Além disso, a priorização das temáticas, por parte dos profissionais, 

encontra-se influenciada por fontes de informação provenientes de diferentes 

referenciais técnicos, como literatura internacional, nacional e local, nos 

aspectos de alimentação e nutrição, inquéritos de saúde, políticas, dados sobre 

nutrição e comunicações com outros investigadores, desenvolvedores de 

programas e encontros com outros profissionais (CONTENTO, 2007).  

No caso da OPAS, ela sugere alguns temas identificados como 

importantes que correspondem a: acesso aos alimentos; promoção da 

alimentação saudável; aleitamento materno; informação ao consumidor, em 

especial sobre a inocuidade do alimento e a rotulagem; atividade física, saúde 

e educação da população; efeito mundial do mercado e a liberação do 

comércio, meio ambiente, urbanização e o envelhecimento da população (OPS, 

2006). 

A investigação temática, que se dá no domínio do humano e das coisas, 

não pode se reduzir a um ato mecânico. Sendo um processo de busca, de 

conhecimento, exige um encadeamento dos temas significativos, para a 

interpretação dos problemas. Assim é que, no processo de busca da temática 

significativa já deve estar presente à preocupação pela problematização das 

próprias temáticas, por suas vinculações com outros e por seu envolvimento 

histórico-cultural e sempre se referindo à realidade (FREIRE, 2006). Assim, não 

é oportuno nem eficaz desenhar com pressa estratégias homogêneas com 

base em diagnósticos pouco precisos ou insuficientes (GRACIA, 2009). 
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Portanto, a importância de identificar adequadamente as temáticas faz 

que elas sejam mais do que operacionais, tenham um sentido para as pessoas, 

no qual o interesse faça com que eles participem ativamente na busca de 

melhoria na qualidade de vida.   

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

A realização do presente estudo justifica-se considerando que dentro das 

pesquisas na área da EAN tem sido pouco detalhado até o momento a 

caracterização das temáticas executadas em nível de APS. Essas ações do 

cotidiano tanto dos nutricionistas como de outros profissionais são 

estabelecidas segundo a pertinência, a criatividade e a inovação para 

responder as políticas, programas e projetos que fazem parte da atuação na 

APS. Entretanto, dependendo do contexto e de como se leve o processo na 

escolha das temáticas, a precisão das mesmas contribuirá em maior ou menor 

medida para alcançar os objetivos do programa no qual se desenvolve. Além 

disso, este estudo pretende fazer, pela primeira vez, a comparação da atuação 

da EAN dentro da Saúde Pública, como é o caso de São Paulo e Bogotá10.  

A justificativa na seleção dessas cidades corresponde à oportunidade de 

contrastar dois contextos de nutrição em saúde pública sob distintas propostas 

de abordagem em EAN, levando em consideração que são as maiores cidades 

e os espaços mais importantes dentro da dinâmica econômica dos dois países.   

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Levando em conta que partem de problemáticas similares, em magnitudes distintas, cujos 

contextos sociais são diferentes e com uma história particular de desenvolvimento da profissão 
de nutricionistas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS  

2.1.1. Identificar a configuração da EAN dentro do cenário das políticas 

públicas de saúde do Brasil e da Colômbia; 

2.1.2. Comparar as temáticas, processo de determinação e referencial 

técnico utilizado nos grupos de EAN do nível da APS das cidades de 

São Paulo e Bogotá. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Descrever as políticas relacionadas com a EAN em nível da APS 

do Brasil e da Colômbia;  

2.2.2. Determinar as temáticas abordadas dentro dos grupos de EAN; 

2.2.3. Caracterizar o processo de determinação das temáticas referidas 

pelos nutricionistas; 

2.2.4. Identificar o referencial técnico utilizado nos grupos de EAN. 
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RESUMO 

A Educação Alimentar e Nutricional tem importância reconhecida na promoção 

da alimentação saudável. O presente trabalho traz uma revisão em relação à 

sua configuração dentro do cenário das políticas públicas de saúde do Brasil e 

da Colômbia. Foram selecionadas três temáticas normativas por país: política 

de alimentação, atenção primária á saúde e promoção da saúde, incluindo o 

propósito, foco, atores e articulação de cada uma. O estudo encontrou que 

existe um cenário potencial para o desenvolvimento de ações de alimentação e 

nutrição, sendo que são países com situações diferentes, mas com uma 

característica comum entre eles: a desigualdade social. Assim, as ações 

devem considerar respostas políticas específicas para atender as 

microrrealidades presentes nas dinâmicas sociais heterogêneas, em que é 

necessário o esforço político para diminuir essas desigualdades. 
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Descritores: políticas públicas; atenção primária à saúde; educação alimentar e 

nutricional; Brasil; Colômbia. 

ABSTRACT 

The Nutrition Education has recognized importance in promoting healthy eating. 

This study makes a reflection about its configuration on public policies context 

of Brazil and Colombia. It was selected three normative themes by country: food 

policy, primary care and health promotion considering the purpose, focus, and 

articulation of actors. The study found that there is a potential scenario to 

develop actions for food and nutrition, being countries in different situations, but 

with one common characteristic: social inequality. Thus, the actions should also 

consider specific policy responses to address the micro realities present in 

heterogeneous social dynamics, therefore it is necessary a policy effort to 

reduce these inequalities. 

 

Descriptors: public policy, primary health care, nutrition education, Brazil,  

Colombia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A promoção da saúde (PS), historicamente tem passado por diferentes 

fases de aprimoramento, inicialmente focada na abordagem da doença, 

progressivamente adquire o status de política pública, para se tornar um 

aspecto central das organizações internacionais. No entanto, atualmente 

poucos países têm uma política nacional de PS, o que inclui seu impacto real 

sobre a incipiente abordagem curativa dos sistemas de saúde. Enquanto isso, 

prevalece, em muitas nações, o desenvolvimento de políticas específicas em 

algumas das áreas de promoção, especialmente em relação ao tabagismo, 

consumo de álcool, atividade física e nutrição (ROBLEDO-MARTÍNEZ e 

CALDERÓN-AGUDELO, 2011). 

A noção de política pública mudou significativamente, inclusive sua 

compreensão e aplicação de estratégias como Atenção Primária à Saúde 
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(APS). De forma semelhante às concepções de Estado, do direito e do público, 

as políticas públicas são construções sociais muito heterogêneas que resultam 

de relações de poder e processos complexos que ocorrem em contextos 

históricos particulares, nos quais os interesses e conflitos são determinantes 

(GÓMEZ, 2010). 

A promoção da alimentação saudável é reconhecida como requisito 

básico para a PS, o que permite afirmação plena do potencial de crescimento e 

desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania, além de 

contribuir no enfrentamento da situação epidemiológica dos países (JAIME et 

al., 2011). 

Uma das estratégias no campo da educação em saúde, na lógica da PS, 

tem sido a execução de práticas educativas em alimentação e nutrição 

(SANTOS, 2005). No entanto, apesar de ser reconhecida sua importância, a 

configuração no âmbito das políticas públicas para o setor de saúde é variável, 

pois as ações educativas devem ir além do assistencial, aspecto a ser 

desenvolvido potencialmente na Atenção Primária à Saúde (APS). Se as 

políticas públicas fornecem soluções específicas de como gerir os assuntos 

públicos (MOLINA-CABRERA, 2008), então dentro dos sistemas de saúde as 

ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) teriam de ser evidentes e 

explícitas na linha lógica do efeito. 

Portanto, este trabalho busca revisar a configuração da EAN dentro do 

cenário das políticas públicas do Brasil e da Colômbia, especificamente do 

setor saúde, levando em consideração o reconhecimento de que a alimentação 

saudável também envolve os setores da agricultura, pecuária, produção de 

alimentos, indústria, educação, direito, habitação, entre outros. 

A análise esteve composta por duas etapas de revisão. A primeira etapa 

procurou compreender o cenário político do Brasil e da Colômbia, sendo 

incluídos os aspectos que determinam a natureza e dinâmica política: contexto 

histórico, atores envolvidos, aspectos formais e resultados da decisão 

(GÓMEZ, 2010). A segunda etapa revisou o conteúdo da política, 

particularmente sua própria formulação e foram considerados os elementos de 
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propósito, foco, atores e articulação com a EAN, correspondente a uma parte 

do sugerido para a análise das políticas públicas em saúde (MOLINA e 

CABRERA, 2008). 

O contraste entre os dois países pode contribuir na compreensão de 

ações para enfrentamento dos desafios na condição de países em 

desenvolvimento.  

 

 

Dois contextos da América Latina: o Brasil e a Colômbia 

A América Latina teve marcados antecedentes da Europa e dos Estados 

Unidos, o que gerou linhas comuns de pensamento, embora, posteriormente, 

tenham desenvolvido sua própria dinâmica na construção de respostas 

(QUEVEDO et al., 2004). 

O Brasil é um país de dimensões continentais, quinto do mundo em 

extensão e população, e o primeiro na América do Sul, com 191 milhões de 

habitantes, organizado em 26 estados (UNSD, 2010; IBGE, 2011). Atualmente 

é considerada principal economia da região latino-americana e uma das cinco 

economias emergentes do mundo, ou seja, uma potência econômica que está 

incluída no Grupo dos 20 (UNSD, 2010). 

A Colômbia, por sua vez, encontra-se no extremo Noroeste da América do 

Sul, classificada no posto 25 do mundo em área territorial e 29 em população. 

Na América do Sul é a quarta maior nação e a segunda mais populosa, com 

cerca de 46 milhões de habitantes distribuídos em 32 departamentos (UNSD, 

2010; DANE, 2011). Além disso, é a terceira maior economia da América Latina 

com avanços crescentes (ENDS, 2011). 

Os indicadores socioeconômicos dos dois países (Quadro 1) estão de 

acordo com a média da sua situação econômica. O Brasil apresenta condições 

mais favoráveis em termos de Produto Interno Bruto (PIB), Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), níveis de emprego, investimento em saúde e 

pesquisa. No caso da Colômbia, os indicadores são mais elevados em 

densidade populacional, alfabetização e também em desigualdade social. 
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O Brasil é essencialmente urbano, devido ao processo de modernização 

do campo e do êxodo rural, foi verificado que houve uma redução na taxa de 

pobreza no período de 1990-2003 na área rural, entretanto não apresentada na 

área urbana (BALSAN, 2006). Já para a Colômbia, um agravamento do 

fenômeno da urbanização foi gerado pelo conflito armado interno que afeta o 

país há quatro décadas, o que não garante condições de vida seguras e 

adequadas na zona rural (OPS, 2007). 

 

Quadro 1. Caracterização sociodemográfica do Brasil e da Colômbia, 2010. 

Indicadores Brasil Colômbia 

Área km² (posição mundial) a 8.514.876.599 (5°) 1.138.910 (25°) 

População b, c 190.732.694  45.508.205  

Densidade hab/km² b, c 22 39  

Urbanização (%) d 87,0  75,6 

IDH (localização mundial) e 0,718(85°) 0,710(88°) 

PIB per capita (US$) f 10,994 6,233 

Gasto total em saúde (% PIB) g 9,0 7,6 

Gasto em pesquisa e desenvolvimento  

(% PIB) 2009 h 

1,08  0,15  

 

Coeficiente de ingresso Gini e 53,9  58,5  

% população abaixo da linha internacional 

de pobreza de US$1,25/ dia e 

5 16 

% de alfabetização total adultos 2008h 90,0 93,0  

% de desemprego total 2009h 8,3 12,0 

Número de beneficiários do programa de 

transferência monetária 2009 i, j 

12´370.915 2´555.491  

Investimento mensal no programa de 

transferência de renda (US$) 2009 i, j 

569´274.772  125´878.201 

 
Fonte: 

a 
UNSD, 2010; 

b 
IBGE, 2011; 

c 
DANE, 2011; 

d 
WHO, 2010a, 2010b; 

e 
UNDP, 2011;            

f 
WHO, 2012 ; 

g 
WHO, 2010c, 2010d; 

h 
BANCO MUNDIAL, 2011; 

i 
IPEDATA, 2011; 

j 
ACCIÓN 

SOCIAL, 2010. 

 

As mudanças no IDH são descritas pela expectativa de vida, nível 

educacional e renda. Nas duas últimas décadas, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) brasileiro subiu de 0,64 para 0,77, aumento de 18,8%, enquanto 

que na Colômbia, o índice passou de 0,728 para 0,781, incremento de cerca de 

7%. A Colômbia reconhece um abrandamento continuado desse indicador em 
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relação ao Brasil, o que significa receber perto de 50% menos de ingressos 

monetários (ENDS, 2011). 

Em termos de saúde, pesquisa e desenvolvimento, a porcentagem do PIB 

mostra que o Brasil faz maiores investimentos, entretanto, os dois países têm 

grandes disparidades entre regiões e grupos étnicos (BANCO MUNDIAL, 

2011). 

No Brasil, o PIB per capita do Nordeste em 2003 foi de R$ 4,305.86, 

enquanto a região Sudeste foi de R$ 11,257.54. O Nordeste e Norte, 

caracterizados pela alta densidade de pessoas afrodescendentes e indígenas, 

tiveram a maior taxa de pobreza em 2004 (55,5 % e 43,3 %), ao contrário das 

regiões Sul e Sudeste, que tiveram uma menor proporção (17,8 % e 20,4 %). A 

Colômbia também mostrou taxas de crescimento do PIB nos últimos anos, 

aumentando de 4,3% em 1999 para 5,1% em 2005, mas o progresso tem sido 

desigual entre os departamentos. Especificamente na região do Chocó, 

localizada no Pacífico, com predomínio de afrodescendentes, é a mais pobre, e 

Bogotá na região central, como capital multicultural, é a mais desenvolvida 

(OPS, 2007). 

O coeficiente de Gini reafirma desigualdade em ambos os países. No 

Brasil, a preocupação com a rápida deterioração das condições sociais nas 

grandes cidades leva à expressão "metropolização da pobreza", um fenômeno 

que ocorre a partir de meados da década de 1990. Estima-se que seriam 

necessários mais quinze anos para que a desigualdade seja reduzida ao nível 

dos países desenvolvidos. Na Colômbia, a desigualdade é evidente entre o 

rural e urbano: a última é próxima às taxas de países classificados como 

altamente desenvolvidos, enquanto que na área rural está nos níveis médios 

(OPS, 2007). 

Em relação à educação, o Brasil e a Colômbia encontram-se perto de 

alcançar níveis básicos universais e o desafio atual é a qualidade e não a 

universalidade. No Brasil, as taxas de matrícula mascaram o absentismo 

escolar devido à distância, trabalho infantil e exploração sexual, além da 

repetição e da evasão comuns no país. Na Colômbia, a chance de entrar e 
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permanecer no sistema é pequena nas camadas mais desfavorecidas, ou seja, 

as regiões periféricas e rurais. A qualidade da educação básica é deficitária, 

principalmente em áreas rurais; um pouco mais de um terço dos professores 

não tem formação profissional (OPS, 2007). 

 Na América do Sul e no Caribe, a desigualdade tem sido historicamente 

ligada a uma distribuição desproporcional da terra e educação, a salários mais 

altos para os trabalhadores qualificados, a altas taxas de fertilidade nas 

famílias mais pobres e aos gastos públicos regressivos. No entanto, desde a 

década de 1990, as políticas progressistas parecem ter levado a um aumento 

dos salários das pessoas mais vulneráveis, por meio das políticas sociais, 

focadas na transferência de renda (PNUD, 2010). 

Nesse sentido, tem-se desenvolvido programas de transferência de renda 

condicionados com exigências de saúde e educação em crianças de famílias 

pobres (PNUD, 2010). No Brasil, o índice de pobreza caiu de 68% em 1970 

para 31% em 2008, essa melhoria pode ser atribuída a uma combinação de 

políticas sociais: o sistema de segurança social e o programa de transferência 

condicional de renda chamado Bolsa Família, constituído por lei em 2004. 

Desde 2010 esse programa distribui mais de US $ 11 bilhões em 10,5 milhões 

as famílias, levando em consideração também os aumentos do salário mínimo 

(IPEDATA, 2011; PAIM et al., 2011). 

Na Colômbia, o programa de distribuição de renda é chamado Famílias 

em Ação, lançado em 2000 e, em 2005, juntou-se ao Sistema de Proteção 

Social. Tem como iniciativa fornecer subsídios de nutrição, saúde ou educação 

para crianças de famílias no nível do Sistema de Identificação e Classificação 

de Potenciais Beneficiários de Programas Sociais (SISBEN), famílias que 

vivem em condição de desabrigo e famílias indígenas (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2008). Durante 2010 foram mais de US$ 1,4 

bilhões, para beneficiar cerca de 5 milhões de indivíduos (COLOMBIA, 2011). 

Verifica-se com o perfil socioeconômico descrito por país que a 

desigualdade é a característica comum nos dois contextos, o que os mantêm 

classificados como países em desenvolvimento. A análise é equivalente à 
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situação média nacional, no entanto, sabe-se que existe microrrealidades que 

diferem acentuadamente em relação de disponibilidade de recursos financeiros 

e de acesso aos serviços, educação e saúde (DI CESARE, 2011). 

A América do Sul e o Caribe têm uma convivência simultânea entre 

doenças infecciosas e crônicas, preço dos rápidos processos de urbanização e 

transição demográfica, além das implicações nas ações de políticas públicas 

de saúde. Por um lado, não é possível parar de investir na melhoria da saúde 

das crianças sem considerar o número crescente de idosos, o que exige 

diversas ações de prevenção e tratamento de doenças e cuidado com a saúde. 

Assim, os programas de saúde precisam encontrar o equilíbrio custo-

efetividade na gestão do perfil de saúde da população (DI CESARE, 2011).  

O estado de desnutrição infantil, avaliado por meio de baixo peso ao 

nascer, tem um comportamento semelhante nos dois países em relação 

desnutrição classificadas como moderada e grave (Quadro 2). Porém foi 

verificado que a desnutrição crônica, indicada pela altura para idade, é maior 

na Colômbia, o que reflete uma maior exposição a ambientes menos favoráveis 

para a manutenção do adequado estado nutricional. 

A mortalidade por doenças do aparelho circulatório, neoplasias e doenças 

crônicas são as que mais contribuem em termos de mortalidade. No caso do 

Brasil, são altas as taxas de mortalidade da diabetes mellitus e doenças 

cerebrovasculares, mas no caso de neoplasias e doença isquêmica do 

coração, a Colômbia tem maior prevalência. Nesse aspecto, é necessário 

considerar que a mortalidade não é a mesma em todas as regiões, nem 

também no nível de assistência dos serviços de saúde e depende da eficiência 

da estrutura do atendimento e serviço (ENSIN, 2011). 

A prevalência de excesso de peso e obesidade é diferente entre os 

países. Brasil apresenta uma situação mais grave, em geral. Em contraste, a 

Colômbia tem menor disponibilidade de calorias e gordura, sendo essa última 

1,5 vezes menor, o que não significa necessariamente uma distribuição 

homogênea entre as pessoas, nem garante alimentos de qualidade. 
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A estimativa da situação da SAN nos países indica taxas significativas de 

insegurança alimentar (IA). No Brasil, calculou-se que a IA está presente em 

29,4% dos domicílios urbanos e em 35,1% dos domicílios rurais. Estima-se que 

18,7% da população estão em IA leve, 6,5% em IA moderada e 5% em IA 

grave, com prevalências diferentes entre as cinco grandes regiões, ou seja, o 

panorama da desigualdade regional permaneceu nas regiões Norte e Nordeste, 

com 9,2% e 9,3% da IA grave, enquanto nas regiões Sul e Sudeste, a 

prevalência foi inferior a 3,0% (IBGE, 2010b).  

 

Quadro 2. Situação de saúde e nutrição que influenciam as políticas 

relacionadas com alimentação e nutrição no Brasil e na Colômbia, 2010. 

Indicador Brasil Colômbia 

% Baixo peso ao nascer 2008-2010 a 8,4  8,7 

% de <5 anos com desnutrição moderada 

e grave (2006 -2010) a 

2  1 

 

% de <5 anos com déficit em estatura 

(2004 -2010) a 

7 13 

 

Taxa de mortalidade específica por 

neoplasias malignas (100 mil hab) b 

110,7 120,7 

Taxa de mortalidade por diabetes mellitus 

(100 mil hab) b 

34,3 24,2 

Taxa de mortalidade por doenças 

isquêmicas do coração (100 mil hab) b 

62,0 101,7 

Taxa de mortalidade por doenças 

cerebrovasculares (100 mil hab) b  

61,3 51,2 

% Excesso de peso em adultos c,d  49,0 34,6 

% Obesidade em adultos c,d 14,8 16,5 

Calorias (cal/pessoa/dia) 2005-2007e 3099 2685 

Proteína (g/pessoa/dia) 2005-2007 e 84 65 

Gordura (g /pessoa/dia) 2005-2007e 105 72 

% População considerada em segurança 

alimentar e,f 

69,8  57,3  

%População considerada em insegurança 
alimentar grave e,f 

5,0  3,0  

 
Fonte: 

a 
UNICEF, 2010; 

b 
OPS, 2012; 

c 
IBGE, 2010a; 

d 
ENSIN, 2011; 

e 
FAO, 2010; 

f 
IBGE, 

2010b. 
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Na Colômbia, em magnitudes maiores, a IA urbana foi de 38,4% e rural de 

57,5%. O 27,8% da população está em IA leve, 11,9% moderada e 3% grave, 

também com diferenças entre as quatro grandes regiões, mantendo o mesmo 

padrão de desigualdade mencionado no que se refere ao PIB, ou seja, na 

região pacífica foi estimada com 4,8% de IA grave e na região central com 3% 

(ENSIN, 2011). 

Os indicadores são uma ferramenta essencial para orientar e justificar as 

decisões dos governos, permitindo a execução de monitoramento e avaliação 

de políticas, programas e projetos. Não entanto, é necessário considerar as 

diferentes realidades apresentadas, de modo que a formulação de ações deve 

se adequar aos contextos particulares, isto é, para minimizar a desigualdade, 

as políticas públicas precisam interagir com as microrrealidades de forma 

dinâmica e assim, de fato mudar as condições de famílias em desvantagem 

social. 

 

 

Promoção da saúde e sistemas de saúde 

O que se configura atualmente nos sistemas de saúde de cada país é 

resultado das influências internacionais, tendências na América Latina e 

movimentos sociais, atores determinantes no desenvolvimento das políticas. 

Desde os acontecimentos que desencadearam a APS, o proposto em Alma-Ata 

e sua estreita relação com a PS, surgem tanto tendências quanto interesses 

econômicos e políticos (APRÁEZ, 2010). 

O conceito de PS foi formulado pela primeira vez por Winslow e Sigerist 

na década de 1920, ambos relacionaram o termo PS às condições de vida das 

populações. De forma simultânea, na mesma época, o sistema de saúde foi 

dividido em níveis de atenção após do relatório de Dawson, realizado pela Grã-

Bretanha. Distinguiram-se três níveis principais: centro de saúde primário, 

centro de saúde secundário e hospital escola. O primeiro teria de ser 

regionalizado para resolver a maioria dos problemas de saúde da população, 

onde potencialmente estaria incluída a PS. Esse relatório procurou opor-se ao 
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modelo flexneriano dos Estados Unidos com perspectiva curativa, baseado no 

reducionismo biológico e atenção individual, mas por outro lado, procurou 

constituir-se numa referência para a organização do modelo Inglês que 

começava a preocupar as autoridades devido ao seu alto custo, à 

complexidade cada vez maior da atenção e à baixa resolutividade 

(STARFIELD, 2002; MOROSINI e CORBO, 2007). 

 Na década de 1960, a APS foi apresentada como um modelo adotado 

por vários países para fornecer acesso melhor e mais eficaz ao sistema de 

saúde e também para tentar reverter à abordagem curativa, individual e 

hospitalar, o que resultou em altos custos e baixa eficiência. Seu fortalecimento 

internacional relacionou as ideias formuladas pela medicina preventiva, cuja 

proposta era mais próxima do ambiente sociocultural dos indivíduos e famílias, 

que apoiaria a sua intervenção para a prevenção e controle da doença 

(LEAVELL e CLARK,1976; MOROSINI e CORBO, 2007). Esse conceito foi 

fundamental na formação de duas características do sistema de saúde: a APS 

deve ser, preferencialmente o primeiro contato da população com o sistema 

que determina o redirecionamento para outros níveis de cuidado e, estar 

próximo do cotidiano dos indivíduos e das famílias (APRÁEZ, 2010). 

Mais tarde, na década de 1970 os programas de medicina comunitária, 

passaram a ocupar o espaço para a ação do governo em vários países, 

inclusive na América Latina, principalmente na Colômbia e no Brasil, sob o 

patrocínio de fundações norte-americanas, com a expectativa de que seu efeito 

demonstração poderia influenciar positivamente o projeto de sistemas de saúde 

no continente. Foi assim como a APS ganhou maior destaque na agenda das 

políticas de saúde, da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma das 

principais agências emissoras da proposta. Como resultado das várias 

experiências realizadas, a OMS decidiu organizar a Conferência Internacional 

da Alma-Ata em 1978, com o debate referência sobre o futuro da política de 

saúde no mundo, de modo que levasse o avanço da expansão dos cuidados 

primários em saúde (MOROSINI e CORBO, 2007). 
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A Alma-Ata rejeitou a desigualdade entre os países pobres e ricos com a 

afirmação de que o desenvolvimento econômico é o eixo essencial para 

alcançar a saúde para todos. Essa visão holística da saúde permite entender o 

porquê dos diferentes componentes da APS, os quais se referem à 

integralidade, articulação e esforço conjunto de todos os recursos disponíveis 

para superar as desigualdades sociais e proteger aos mais pobres. Dessa 

forma, o documento descreve as seguintes áreas mínimas necessárias para o 

desenvolvimento nos diversos países: educação em saúde, prevenção de 

doenças e PS, incluindo no campo da nutrição, saneamento ambiental, 

programas materno infantil, entre outros (MOROSINI e CORBO, 2007). 

Explicar a pobreza e o subdesenvolvimento é complexo porque interagem 

os múltiplos interesses econômicos e políticos. O conteúdo da declaração da 

Alma-Ata foi o produto de uma negociação entre os dois blocos opostos e, 

portanto, não é de se estranhar que, quando voltaram a seus países, os líderes 

e governantes fizeram sua própria versão utilizando suas próprias ideologias 

(GÓMEZ, 2010). 

Um ano após a declaração da Alma-Ata, quando os Estados Unidos 

recuperaram sua influência sobre o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), foi proposta uma abordagem chamada APS seletiva, que incluía 

pontos que foram resumidos na sigla GOBI, que significa Grow monitoring, Oral 

rehydration, Breast feeding and Immunization11. Curiosamente não incluíram a 

principal causa de morbidade infantil: a doença respiratória aguda. Depois, 

dada às intensas críticas, foram adicionados os três F, ou seja, GOBI-FFF 

siglas que significam: Food supplementation, Female literacy and Family 

planning12(APRÁEZ, 2010). 

A APS ainda tem sequelas do debate da década de 1970 que decorre do 

caráter racionalizador no investimento monetário, defendido por alguns atores 

sobre a redução do financiamento e gastos em saúde, em detrimento das 

necessidades reais das populações dos países periféricos. A APS, por ter sido 

                                                             
11

 Monitoramento do crescimento, reidratação oral, aleitamento materno e vacinação. 
12 Suplementação alimentar, alfabetização feminina e planejamento familiar. 
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implementada em um contexto em que a expansão da cobertura veio 

acompanhada de propostas de contenção do financiamento, teve seus 

orçamentos estruturantes de um novo modelo universal, equitativo, inclusivo e 

abrangente obscurecido pelo ideal neoliberal racionalizado (GIL e 

RODRIGUEZ, 2011). 

Na América Latina, os indicadores de morbidade eram críticos e quase 

45% da população não tinha acesso a serviços de saúde. A fim de responder 

às crises sociais e de saúde, a reunião de Ministros de Saúde das Américas, 

realizada em Santiago, Chile, em 1972 e inspirada pela abordagem 

desenvolvimentista keynesiana, considerou que o problema central da região 

era o acesso aos cuidados médicos, de tal forma, foi proposta como meta para 

a década ampliar a cobertura com serviços do estado para as populações mais 

vulneráveis. Em vez de lidar com as causas sociais e econômicas da 

problemática sanitária, essa análise tinha propostas de reorganização dos 

serviços de atenção médica. Fiel aos princípios dos Estados intervencionistas 

e, apesar de seu déficit crescente, os governos da América Latina assumiram 

no setor público a responsabilidade de aumentar as coberturas de planos de 

saúde. Nos anos subsequentes, praticamente todos os planos de saúde na 

época enfatizaram na expansão da cobertura, com serviços financiados pelo 

Estado. Não era necessário um estudo profundo para prever que a política 

dirigida a aumentar coberturas, sem ter os recursos suficientes e que ao 

mesmo tempo deixava ilesos os padrões de concentração de riqueza, estava 

condenada ao fracasso (GÓMEZ, 2010). 

De outro lado, o termo PS nasce de forma paralela à APS, no entanto, 

somente desde a década de 1970, é que a PS reaparece como estratégia 

promissora para o campo da Saúde Pública. Antes dos acontecimentos em 

Alma-Ata, em 1974, no relatório Lalonde também surgiu o movimento 

internacional de PS com seus componentes de políticas públicas saudáveis, 

estilo de vida, meio ambiente, participação e reorganização dos serviços de 

saúde, bem como estratégias específicas de populações saudáveis, com uma 
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abordagem holística da saúde que sai dos centros de atendimento (APRÁEZ, 

2010). 

O movimento de PS da saúde emerge de forma mais vigorosa nos países 

desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos e Europa Ocidental, sendo 

particularmente no Canadá que se observa a retomada do conceito de PS 

(FERREIRA e MAGALHÃES, 2007). Assim, foram realizadas diversas 

conferências internacionais, que começam com Ottawa em 1986, Adelaide em 

1988, Santa Fé de Bogotá em 1992, Caribe em 1994, Jacarta em 1997, entre 

outras (APRÁEZ, 2010). 

A PS incorpora uma noção ampliada de saúde e passa a se aproximar da 

ideia de qualidade de vida. Nessa abordagem, a saúde seria resultado de um 

espectro associado a um conjunto de valores: justiça social, educação, renda, 

habitação, alimentação, nutrição, trabalho, entre outros. Além disso, atualmente 

a PS apresenta-se como uma proposta inovadora para o setor, pois favorece a 

superação de impasses no campo da Saúde Pública. Dentre eles, os desafios 

relacionados ao modelo biomédico dominante, reducionista, fragmentado, que 

não responde às demandas de saúde. (FERREIRA e MAGALHÃES, 2007). 

Não se pode falar de APS sem considerar a PS em termos históricos 

controversos. Desde 1986 existem importantes avanços conceituais a serem 

incorporados nas discussões da APS, tais como a participação, determinantes, 

equidade e a capacidade dos indivíduos e das populações para decidir sobre a 

sua própria saúde, porque apesar de ser mencionado na declaração da Alma-

Ata, a PS tem mais progresso nos países desenvolvidos e desligou-se da APS 

(APRÁEZ, 2010). 

A PS tem sido atribuída principalmente e não exclusivamente para a APS, 

sendo que foca mais no aspecto clínico e de saúde familiar, como nos países 

desenvolvidos e com abordagens sociais, nos países em desenvolvimento, o 

que pode explicar as diferenças no acesso aos determinantes fundamentais de 

saúde (APRÁEZ, 2010). É importante não medicalizar a PS, que é o risco 

quando se pensa em APS, considerando que sua maior aplicação tem sido a 

ótica de APS seletiva (AGUILERA, 2006). 
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O novo milênio começou com um discurso enfatizando a importância da 

APS na organização dos sistemas públicos, após um período de reformas 

neoliberais. Mas não há entendimento uniforme sobre essa política e sua 

execução é acompanhada da diversidade de sistemas de proteção social e 

serviços de saúde que existem atualmente na região. A América Latina tem 

uma longa tradição de ações organizadas em programas verticais orientados 

em problemas de saúde específicos (CONILL et al., 2010). 

As características do sistema de saúde e sua articulação com a APS 

mostram variações entre os países, considerando que os sistemas de saúde 

procuram uma resposta social organizada para resolver os problemas 

identificados, incluindo todas as ações da sociedade e do Estado. Essas 

podem ser analisadas pelo escopo, em termos de cobertura, universalidade e 

abrangência e pela organização, em termos de recolha, transferência, 

fornecimento, segurança social, acesso, entre outros (AGUILERA, 2006). 

Grande parte dos sistemas de saúde é caraterizado pela baixa cobertura, 

fragmentação e financiamento. No extremo oposto dessa situação, a APS 

surge como porta de entrada e eixo estrutural dos sistemas públicos de saúde, 

com predomínio de uma orientação integrada, e com foco nos grupos 

prioritários. Os sistemas com características universais foram estabelecidos na 

Costa Rica e no Brasil e são os que direcionam essa maior tendência. A 

Colômbia junto com o Chile, a Argentina e o México oferecem pacotes básicos 

de cobertura em saúde (AGUILERA, 2006). 

Em relação ao Brasil, o sistema de saúde é chamado Sistema Único de 

Saúde (SUS), criado pela Constituição Federal de 1988, como resultado do 

movimento de reforma da saúde, que coloca a saúde como um direito de todos 

os cidadãos e um dever do Estado (RONZANI e STRALEN, 2003). 

O SUS é formado por uma complexa rede de prestadores e 

compradores de serviços concorrentes, gerando uma fusão público-privada 

financiada principalmente por recursos privados. O sistema de saúde tem três 

subsetores: o SUS, em que os serviços são financiados e provisionados pelo 

Estado nos níveis federal, estadual e municipal; o privado (com fins lucrativos 
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ou não), em que os serviços são variavelmente financiados com recursos 

públicos e privados; e o de saúde suplementar, com diferentes tipos de planos 

privados de saúde e de apólices de seguro, além de subsídios fiscais. Os 

componentes público e privado do sistema são diferentes, mas estão 

interligados e as pessoas podem utilizar os serviços dos três subsetores, de 

acordo com a facilidade de acesso ou capacidade de pagamento (PAIM et al., 

2011). 

Atualmente, o SUS tem fortalecido a APS, que é vista como a 

transformação do sistema como um todo, promove a saúde da população por 

meio de ações básicas com uma nova forma de vínculo entre os membros de 

uma equipe e da população, permitindo maior diversidade das ações e busca 

participação permanente dos usuários (GEUS et al., 2011). 

Dentro da APS brasileira encontra-se a Estratégia Saúde da Família 

(ESF), criada em 1994 com o objetivo de incentivar os municípios a tomar 

alternativas de organização no nível local. Em 2008, para fortalecer a ESF, 

surgiu o Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF), constituído por uma 

equipe de profissionais de diferentes áreas do conhecimento com atuação em 

conjunto das equipes de profissionais da ESF, compartilhando, orientando e 

apoiando as práticas de saúde nos territórios locais (BRASIL, 2008a). 

Em abril de 2011, o Ministério da Saúde contabilizou 31.900 equipes da 

ESF em 5.279 municípios, o que representa uma cobertura populacional de 

52,8% (JAIME et al., 2011). Nesta perspectiva, o papel do profissional de 

saúde é aliar-se com a família no cumprimento da sua missão, fortalecendo-a e 

proporcionando o apoio necessário para o desempenho das responsabilidades, 

jamais tentando substituí-las (GEUS et al., 2011). 

A atuação das equipes NASF acontece diretamente no território local, 

principalmente por meio das equipes da ESF, localizadas nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), em espaços residenciais e comunitários. No caso da 

definição dos profissionais que compõem cada tipo de NASF é 

responsabilidade do gestor municipal. Entretanto, os critérios de prioridade são 
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identificados a partir das necessidades locais e da disponibilidade de 

profissionais de cada uma das diferentes ocupações (BRASIL, 2009). 

Entre os desafios identificados no SUS está a garantia de cobertura 

universal e equitativa, dado que, com a participação do setor privado no 

mercado, aumentam-se as interações público-privadas que geram contradições 

e injusta competência que levam para ideologias e objetivos opostos na 

prestação de serviços de qualidade. Além disso, as transformações nas 

características demográficas e epidemiológicas da população obriga a 

transição de um modelo focado em cuidados das doenças agudas para um 

modelo baseado na promoção da saúde intersetorial e a integração de serviços 

de saúde (PAIM et al., 2011). 

Por sua vez, na Colômbia o sistema de saúde é o Sistema Geral de 

Segurança Social Integral em Saúde (SGSSS), criado pela Lei 100 de 1993 

que estabeleceu um sistema de atenção baseado nos princípios do modelo 

neoliberal, ou seja, nas leis de mercado, o que favoreceu a privatização e a 

descentralização (GÓMEZ, 2008). 

A estrutura do SGSSS é dividida em três áreas: o Estado, que coordena, 

direciona e controla o funcionamento do sistema por meio do Ministério da 

Saúde; as seguradoras (entidades públicas ou privadas), as quais garantem o 

acesso da população aos serviços de saúde; e instituições de atendimento 

(hospitais, clínicas, laboratórios, ente outros), que executam esses serviços. 

Dentro do sistema, os usuários são divididos em regime contributivo, 

subsidiado ou vinculado (GÓMEZ, 2008). 

Ao regime contributivo pertencem as pessoas que tem um emprego e 

pagam o imposto da saúde. O regime subsidiado é dirigido aos 

desempregados, considerados em situação de pobreza ou vulnerabilidade, 

levando em consideração critérios de priorização. O regime vinculado inclui 

pessoas que estão esperando para serem incluídas no subsidiado, mas que 

por suas condições precisam receber atenção na rede pública de saúde 

(GÓMEZ, 2008). 
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Vale ressaltar que a OMS publicou em 2000 um relatório dos sistemas de 

saúde comparando pela primeira vez os 191 países membros da organização e 

afirmou que a Colômbia tinha o melhor sistema de saúde da América Latina 

(WHO, 2000). Essa avaliação baseou-se na adoção do "pluralismo 

estruturado". No entanto, nada poderia estar mais longe da realidade. O que a 

Colômbia previa é o exemplo de um sistema de prestação de serviços curativos 

por meio das prestações privadas dentro do mercado regulamentado que 

subsidia os cuidados com os pobres (HERNÁNDEZ e TORRES, 2010).  

Após a execução da reforma prevista na Lei 100, a APS foi esquecida, 

dado que não oferecia rentabilidade como as ações coletivas, assim, essas 

atividades intersetoriais e comunitárias foram progressivamente deixadas de 

lado, já que as instituições não estavam dispostas a pagar. Depois disso, a 

APS e PS na Colômbia tornaram-se políticas de segunda categoria,cada vez 

mais fracas, o que poderia explicar a deterioração dos indicadores de saúde 

pública do país, tais como o aumento da mortalidade evitável, materna e 

perinatal, as mortes por câncer do colo de útero e por desnutrição e o 

ressurgimento da tuberculose, malária e outras doenças transmissíveis 

(GÓMEZ, 2010). 

Dentro da APS inicialmente formulada, tem-se o Plano de Atenção 

Básica, que mais tarde seria chamado de Plano de Intervenção Coletivas (PIC), 

responsável pela PS. Ele deve ser desenvolvido pelo Estado, gerenciada pela 

autoridade local e executada por meio das Empresas Sociais do Estado (ESE), 

que fazem parte da rede hospitalar das Secretarias da Saúde (COLOMBIA, 

2008b). 

O agravamento das disparidades na saúde levou a um ressurgimento do 

interesse pela APS, 25 anos após a Alma-Ata. A OMS e a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPS) criaram um grupo para revigorar a estratégia e em 

2005, foi realizado em Bogotá o Encontro Nacional de Renovação da APS. 

Após dez anos de silêncio nesse campo, o evento destacou que a APS ainda é 

uma fonte de inspiração e esperança para melhorar a saúde dos povos 

(GÓMEZ, 2010). 
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Das mudanças e reformas que ocorreram na Colômbia e incorporadas na 

lei 100 de 1993, anos depois, reconhece-se que não era possível o acesso 

universal, nem equitativo, nem eficiente aos serviços de saúde como se 

idealizava na época (APRÁEZ, 2010). 

O processo de reforma da cobertura universal desde 2007 representa 

uma profunda transformação institucional que rompe com o modelo tradicional 

que segmentava as populações por situação de emprego ou do empregador. 

Embora seja muito cedo para avaliar o impacto das inovações introduzidas, em 

termos de cobertura pode-se dizer que as metas estabelecidas parecem mais 

adequadas às reais possibilidades de filiação universal (GUERRERO et al., 

2010). 

Em 2010, o número total de beneficiários de algum tipo de vínculo de 

saúde representava 95,7% da população. Há ainda uma parcela da população 

de renda média sem cobertura, porque está temporariamente desempregada 

ou porque, no caso dos trabalhadores independentes, não conseguem 

estabilidade do trabalho necessária para pagar regularmente 12,5% de sua 

renda como contribuição para o SGSSS. Nos dois casos, essa população ainda 

é obrigada a ir à consulta privada e pagar integralmente com os próprios 

recursos (GUERRERO et al., 2010). 

A Colômbia tem tido experiências isoladas em diferentes lugares do país 

que considera as dificuldades de apoio do setor financeiro. No entanto, mesmo 

nesse contexto desfavorável, várias experiências, como em Bogotá e em 

outras regiões do país mostraram benefícios da APS para melhorar a saúde 

(GÓMEZ, 2010). 

 Diante do exposto e de acordo com as barreiras no acesso aos serviços 

e da baixa equidade do sistema, foi criada na Colômbia a Lei 1.438 com o 

objetivo de reforçar as ações de expansão SGSSS pela APS, que aplica os 

princípios de continuidade, longitudinalidade, integridade e atenção familiar e 

geralmente enfatiza as ações de promoção, autocuidado, denominação de 

orientação e formação continuada. Notavelmente, a lei de APS propõe a 

criação de uma equipe Básica de Saúde, cujas atribuições são: realizar 
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diagnóstico, identificar o risco individual, familiar e comunitário, direcionar sobre 

o portfólio de serviços, promover a filiação ao sistema, incluindo a demanda 

serviços nos eventos relacionados com as prioridades de saúde pública e 

facilitar a prestação dos serviços básicos de saúde-educação, prevenção, 

tratamento e reabilitação, fornecendo informações que sirvam como insumo 

para a elaboração da história clínica e única obrigatória (COLOMBIA, 2011). 

Essa proposta é semelhante ao que hoje o Brasil vem trabalhando com a ESF. 

Sem dúvida, a APS e PS têm marcado e determinado à saúde pública 

contemporânea nas duas últimas décadas da sua evolução. A APS representa 

o maior esforço governamental internacional dos países para alcançá-la. As 

abordagens e a necessidade de assumi-la continuam permanecendo em vigor 

por mais de trinta anos, comparável, mas não superada, com os compromissos 

do governo para alcançar as metas dos Objetivos do Milênio. Embora 

atualmente o contexto político seja diferente, há tensões no nível mundial e, 

acima de tudo, permanecem as condições de vida inaceitáveis para a maioria 

dos seres humanos, expressas na doença, no sofrimento e na morte evitável, 

que justificam sua análise em profundidade no mundo e em particular para a 

realidade da América Latina (APRÁEZ, 2010). 

Apesar das dificuldades encontradas nos sistemas de saúde, tanto no 

Brasil quanto na Colômbia é possível verificar os avanços, dada a existência de 

um espaço em potencial para o desenvolvimento de ações de alimentação e 

nutrição, por uma equipe de saúde em conjunto com a população. Nesse 

sentido, a PS e a APS são reconhecidas como estratégias fundamentais para 

lidar com os problemas do processo saúde-doença-cuidado, sendo a educação 

e a saúde promotoras desse processo, embora esses elementos ainda sejam 

desafios de implementação para os próprios sistemas de saúde, assim como 

para os profissionais e sua respectiva execução. 
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Política pública em saúde e Educação Alimentar e Nutricional 

A política envolve uma postura articulada que contribui para constituir e 

entender um contexto. Há múltiplos assuntos de interesse coletivo que 

possuem diferentes interpretações e que exigem uma série de decisões sobre 

a definição de metas e meios em um contexto específico. As políticas não 

resultam de uma única decisão, mas sim de uma rede que pode ser explícita 

ou implícita, incorporada em normas ou em um conjunto delas. Assim, é 

preciso considerar os meios e recursos para lhes dar viabilidade, força e 

factibilidade para a política (MOLINA e CABRERA, 2008). 

O conceito de alimentação é um processo complexo que envolve 

indivíduos, sociedade e todas as relações incluídas na produção, 

comercialização e consumo de alimentos. Ao considerar a promoção de 

mudanças na alimentação dentro da perspectiva de promoção da alimentação 

saudável, é necessário ampliar a compreensão sobre a base de ações 

necessárias para cobrir toda a sua complexidade (CASTRO et al., 2011). 

No ano 2010, o Brasil incorporou dentre os direitos constitucionais o 

direito à alimentação como uma emenda ao artigo seis da constituição, o que 

representa uma abordagem que prioriza a alimentação para todos os 

brasileiros (BRASIL, 2010). Na Colômbia, a constituição prevê o direito à 

alimentação equilibrada como fundamental, especificamente para as crianças 

no artigo 44 e em relação à oferta e produção agrícola, a constituição 

estabelece nos artigos 64, 65 e 66 as funções do Estado nessa matéria 

(COLOMBIA, 1991). 

No contexto contemporâneo, é necessário redefinir a base das ações das 

políticas de alimentação. Se antes a abordagem foi produção, consumo e 

comércio de alimentos, agora a resposta deve ser a uma carga tripla de 

problemas: o processo saúde-doença-cuidado da população, esgotamento 

ambiental e desigualdades sociais, ou seja, as políticas são reorientadas na 

interface saúde-ambiente-sociedade (CASTRO et al., 2011). 

A EAN é uma ferramenta que estimula autonomia ao educando, para que 

ele possa assumir com consciência plena a responsabilidade por suas ações 
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relacionadas à alimentação. É um termo concordante com a estratégia de 

educação de autocuidado (CERVATO-MANCUSO et al., 2005). No entanto, por 

si só, não consegue cumprir a melhoria do bem-estar para toda a população, 

porque exige outras estratégias que não são de natureza educacional. Assim, 

precisa de facilitadores ambientais e da interação entre eles, levando em 

consideração que a EAN inclui atividades voltadas à tomada de decisões 

políticas e que dão suporte às ações educativas (CONTENTO, 2007). 

As experiências bem sucedidas de políticas e programas têm em comum 

que articulam ações sinérgicas e complementares, considerando três vertentes: 

incentivo, apoio e proteção. Um exemplo no Brasil é a promoção do 

aleitamento materno, que começou no início dos anos oitenta com ações que 

articulam: o incentivo com as campanhas de marketing social e campanhas 

educativas ou de apoio, como a criação da rede de banco do leite humano; 

implementação da iniciativa hospital amigo da criança e fortalecimento de 

organizações não governamentais que apoiam as lactantes; e a proteção com 

a regulamentação da promoção comercial de produtos que são vendidos como 

substitutos ou complementos. 

A partir desses referenciais, a promoção da alimentação saudável vai 

além da ideia de exclusivamente promover a saúde e prevenir doenças no 

indivíduo, incorporando também noções de garantia do direito humano à 

alimentação adequada, resgate e valorização da cultura e da subjetividade em 

relação aos alimentos, fortalecimento a cidadania, sustentabilidade ambiental, 

justiça social, entre outras (CASTRO et al., 2011).  

Em termos de regulação, tanto no Brasil quanto na Colômbia, a EAN está 

inserida dentro dos âmbitos da APS, PS e alimentação saudável (Quadro 3), 

sendo estas políticas as mais próximas aos interesses propostos na atuação 

dos profissionais de saúde. No Brasil, as políticas tem sido o resultado de 

movimentos sociais que com sucesso tem colocado as problemáticas da 

população na agenda política (PAIM et al., 2011). Contudo, às vezes existe 

pouca efetividade ao predominar a racionalidade política frente à racionalidade 

técnica (MOLINA e CABRERA, 2008) e dessa forma, no caso da Colômbia, 



59 
 

com a crise de acesso à saúde e a complexa situação política gerada pela lei 

100 (ainda vigente), deteriorou-se a qualidade no atendimento clínico, com a 

diminuição da PS e a perda de protagonismo da APS (GÓMEZ, 2010). 

Recentemente gerou-se maior preocupação por parte do governo para 

promover novas melhorias nas políticas públicas. 

Quadro 3. Regulamentação atual do setor de saúde relacionado com atenção 

primária em saúde, promoção da saúde e promoção da alimentação saudável 

no Brasil e na Colômbia, 2012. 

Brasil Colômbia 

Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição 2003a 

 

 

Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB). Portaria MS 648 de 28 de 

março de 2006b 

Política Nacional de Promoção da 

Saúde Portaria nº 687 MS/GM de 30 de 

março de 2006c  

Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. Conselho 

Nacional de Política Econômica e Social 

CONPES social 31 de março de 2008 d 

Fortalecimento do SGSSS com a 

estratégia Atenção Primária em Saúde. 

Lei 1438 de 19 de janeiro de 2011e 

Plano decenal de saúde pública 2012-

2021 pacto social e pacto cidadão, maio 

de 2012 f 

 
Fonte: 

a 
BRASIL, 2003; 

b 
BRASIL, 2006 ; 

c 
BRASIL, 2006b; 

d 
COLÔMBIA, 2008a; 

e 
COLÔMBIA, 

2011; 
f 
COLÔMBIA, 2012. 

 

 

Segundo as políticas revisadas, há uma diferença cronológica entre a 

formulação e o alcance da regulamentação. Ou seja, o Brasil tem colocado as 

questões de APS e PS no contexto da política nacional, enquanto que no caso 

da Colômbia, surgem com outras denominações que adotam a mesma função, 

mas não detalham as especificações quanto ao modo de execução das 

mesmas, como no caso da formulação política de 2011 e 2012.  

No que se refere ao Brasil foi observado outros contextos de comparação, 

onde foi identificado que nos últimos anos avançou-se rapidamente a 

concretização das políticas públicas em saúde (VIEIRA et al., 2013).  



60 
 

Aí, as políticas caracterizam-se por estar numa fase de atualização e 

reforço (Quadro 4), como aparece nos propósitos e foco da política de 

alimentação e nutrição e da política de atenção básica, pois estes procuram 

redimensionar, readequar, revitalizar e redefinir as ações que visam ao 

melhoramento da qualidade na prestação dos serviços.  

 

Quadro 4. Características das políticas de saúde do Brasil sobre Educação 

Alimentar e Nutricional, 2012. 

 Política Nacional de 
Alimentação e 

Nutrição  

Política Nacional de 
Atenção Básica 

 

Política Nacional de 
Promoção da Saúde 

Propósito 
 

Integrar a  
política nacional de 
saúde no contexto da 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Revitalizar a atenção 
básica  

Promover qualidade 
de vida e diminuir 
vulnerabilidade e 
riscos à saúde  
 

Foco 
 

Redimensionar as 
práticas, por meio da  
Formulação ou 
readequação dos 
planos, programas, 
projetos ou atividades 

Redefinir princípios, 
responsabilidades, 
infraestrutura e 
recursos 
profissionais para a 
organização da AB a 
partir da ESF com os 
preceitos do SUS  

Ampliar e  
qualificar as ações 
de PS nos serviços 
e na gestão do SUS 

Atores 
 

Ministérios de: saúde, 
desenvolvimento, 
indústria e comércio, 
ciência e tecnologia, 
educação , trabalho e 
emprego, relações 
exteriores, política 
fundiária, pressuposto 
e gestão, agricultura e 
abastecimento 

Equipe 
multiprofissional, 
interdisciplinar, 
população, 
secretarias 
municipais e 
estaduais, distrito 
federal, Ministério da 
Saúde e governo 

Ministério da Saúde, 
gestor federal, 
gestor municipal  

Articulação 
com EAN  

-Consensos sobre 
conteúdos, métodos e 
técnicas, considerando 
os espaços 
geográficos, 
econômicos e 
culturais. 
-Educação continuada 
-Diretrizes de 
promoção das práticas 
alimentares e estilos 

-Desenvolvimento de 
atividades educativas 
que interfiram no 
processo saúde-
doença e ampliar o 
controle social.  
-Educação 
permanente dos 
profissionais 
-Valorização dos 
diversos saberes e 

-Autonomia e 
corresponsabilidade 
no cuidado integral à 
saúde 
-Educação popular 
-Estimular 
alternativas 
inovadoras e 
socialmente 
inclusivas/ 
contributivas de 
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de vida saudáveis e 
prevenção e controle 
de distúrbios 
nutricionais  
-Promoção de 
campanhas de 
comunicação social 
sistemáticas 

 

práticas 
-Articulação com o 
Ministério de 
Educação  
-Educação de grupos 
específicos e famílias 
em situação de risco 

educação  
-Educação 
permanente  
-Disseminar a 
cultura da 
alimentação 
saudável segundo o 
Guia alimentar 
-Desenvolvimento 
de campanhas na 
mídia  
-Promoção da 
alimentação 
saudável no 
ambiente escolar  

 

 

Já quanto à articulação da EAN com as políticas, foram identificados 

termos referentes a uma educação popular, focada na autonomia e também no 

processo saúde-doença-cuidado, consenso de conteúdos, educação 

continuada, educação permanente dos profissionais, promoção de campanhas 

de comunicação social e educação para grupos de risco.  

No caso da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a qual 

integra a política de SAN com o setor saúde, reconhece-se que a alimentação 

é um tema intersetorial de atividades coordenadas que precisam adaptar-se a 

novas situações. No que se refere à importância de adotar conteúdos 

considerando as condições geográficas, econômicas e culturais, tem relação 

com a magnitude continental do país e a desigualdade social (PNUD, 2010). 

No Brasil, a PNAN tem demonstrado seu papel de referência regulatória, 

política, técnica e ética para os profissionais que trabalham na área da saúde 

coletiva, destacando a alimentação e a nutrição como requisitos de promoção e 

proteção da saúde (RECINE, 2007). 

Em relação à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), termo usado 

para se referir à política que norteia a APS, reitera-se o interesse do SUS em 

trabalhar com a ESF como um recurso indispensável na sua atuação. Centra-

se na educação continuada dos profissionais, na valorização de diversos 

saberes e práticas educativas em grupo. 
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Em termos de Política Nacional de PS, essa coloca as ações da EAN no 

nível dos serviços e da gestão do SUS ao envolver sua articulação com o guia 

alimentar e propor a elaboração de campanhas de massa. Destaca-se também 

ao expressar sua orientação teórica com a educação popular, cujo mentor é o 

brasileiro Paulo Freire (FREIRE, 1994). Daí que aponta o cuidado integral à 

saúde por meio da autonomia e da valorização dos diversos saberes e práticas, 

indicando o acolhimento através de um modelo humanista, na consideração e 

no protagonismo do outro.  

Embora, as denominações de educação popular, educação continuada e 

educação permanente, referenciadas nas três políticas brasileiras apresentam 

variações na interpretação.    

A educação popular propõe uma relação dialógica e reflexiva, que inclui a 

construção favorável e envolve aos atores. Um de seus princípios originários 

tem sido a criação de uma nova epistemologia baseada no profundo respeito 

pelo senso comum que trazem os setores populares em sua prática cotidiana, 

problematizando-a e incorporando-a em um raciocínio mais rigoroso, científico 

e unitário (FREIRE, 2006).  

Por sua vez, a educação permanente em saúde possui uma definição 

pedagógica para o processo educativo, colocando o cotidiano do trabalho pelas 

relações concretas que operam e se atualizam por meio das práticas para a 

construção de relações e processos que vão do interior das equipes em 

atuação conjunta com a população. Dessa forma é preciso desaprender os 

modelos hegemônicos que se encaixam em modelos prévios de ser 

profissionais ou pacientes, implicando avanços nas relações de acoplamento e 

escuta com os usuários, sendo um desafio ambicioso, mas necessário 

(CECCIM, 2005).    

A variação da educação permanente pode ser a educação continuada, 

que pertence à construção objetiva de quadros institucionais e à investidura de 

carreiras por serviço em tempo e lugar determinados (CECCIM, 2005).   

Assim, uma interpretação é que a educação permanente em saúde 

configura o desdobramento da educação popular, mas outra, configura o 
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desdobramento do movimento institucionalista em educação para a noção de 

coletivos de produção, propondo a criação de dispositivos para que o coletivo 

se reúna e discuta, reconhecendo que a educação compõe necessariamente a 

reformulação da estrutura e do processo produtivo em si nas formas singulares 

de cada tempo e lugar (CECCIM, 2005).   

No caso brasileiro, em particular, os movimentos de mudança na atenção 

em saúde, têm vinculação direita, cultural e analítica com Paulo Freire, na qual 

existe uma forte conexão com a autonomia intelectual, para este caso aplicada 

aos profissionais (CECCIM, 2005). 

Por outro lado, na Colômbia (Quadro 5) as políticas estudadas apontam 

de forma reiterada e explicita à preocupação pela garantia dos direitos, como 

parte central do desenvolvimento humano, aspecto que aparece no propósito 

da Política Nacional de SAN e no foco do Plano Decenal de Saúde Pública.   

Na alimentação, as políticas públicas têm sido o motor para a proteção do 

direito alimentar, o que é um paradoxo no país, pois a normatividade dos 

direitos é o ponto de partida, mas os antecedentes históricos das abordagens 

empíricas dos programas estatais revelam a importância da nivelação 

constitucional de políticas públicas eficientes e consistentes e não 

simplesmente submetidas à lógica ocasional de estratégias políticas 

(RESTREPO-YEPES, 2011).   

A articulação das três políticas com a EAN revela a presença de conceitos 

relacionados com determinantes do consumo, fomento de programas, 

divulgação massiva, formação continua, trabalho sobre a conduta, orientação 

comunitária e cultura de autocuidado.  

Dentre dos aspectos a serem considerados nas políticas analisadas está 

em primeiro lugar, a Política Nacional de SAN mudou o foco alimentar da 

antiga PNAN 1996-2005. O grande avanço foi o reconhecimento explicito do 

direito alimentar e a identificação dual do mesmo, direito de estar livre de fome 

e direito à alimentação adequada (RESTREPO-YEPES, 2011). Assim, a EAN 

ao ser colocada como determinante do consumo, dentro da visão holística da 

SAN, reconhece a importância de que a população esteja na capacidade de 
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fazer seleções alimentares saudáveis, além de incluir a educação em cada 

uma das etapas da SAN, na prática de produção, alimentação e higiene. Essa 

educação parece ser reforçada por programas de EAN dentro do que é 

mencionado na política.  

 

Quadro 5. Características das políticas de saúde da Colômbia sobre Educação 

Alimentar e Nutricional, 2012. 

 Política Nacional de 
Segurança Alimentar e 

Nutricional 

Lei sobre Atenção 
Primária em Saúde 

Plano Decenal de 
Saúde Pública  

Propósito 

 

Garantir os direitos 
fundamentais, 
econômicos e sociais 

Bem-estar do usuário 
como articulador das 
políticas 

Confluir as 
políticas setoriais 
para melhorar o 
estado de saúde 
da população  

Foco 

 

Ratifica os 
compromissos da  
Cúpula Mundial de 
Alimentação de 1996, 
para atingir os Objetivos 
de Desenvolvimento do 
Milênio 

Fortalecimento 
SGSSS 

 

Reconhece a 
saúde como um  
direito humano 
interdependente 
com outros e como 
dimensão central 
do  
desenvolvimiento 
humano 

Atores 

 

Ministérios de: saúde,  
agricultura e 
desenvolvimento rural, 
educação nacional, 
Instituto Colombiano de 
Bem-estar Familiar,  
Instituto Colombiano de 
Desenvolvimento  rural  
 

Serviços de saúde, 
ação intersetorial/ 
transversal e 
participação social 
comunitária, equipes 
multidisciplinares , 
Ministério da Saúde, 
entidades territoriais, 
entidades promotoras 
de saúde, equipes 
básicas de saúde. 
Atenção prioritária 
para a infância e 
adolescência 

Ministério da 
Saúde  

Articulação 
com EAN  

- EAN como um dos 
determinantes do 
consumo 
-Estratégia de 
informação, 
comunicação e 

-Ênfase nas ações de 
promoção para 
promover a saúde e 
prevenção da doença  
-Cultura de auto 
cuidado 

-Alimentação 
saudável como 
componente do 
eixo de SAN 
-Trabalho sobre a 
conduta no eixo de 
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educação em práticas 
de produção, 
alimentação, nutrição, 
saúde, higiene, 
manipulação e 
preparação  
-Rede de comunicações 
para a divulgação 
massiva 
- Fomento de 
programas em SAN 
incluindo EAN 

-Orientação individual, 
familiar e comunitária  
-Formação contínua 

vida saudável e 
condições crônicas 

 

 

Em segundo lugar, a lei de APS pretende articular as diferentes políticas 

relacionadas à saúde, com protagonismo ao direcionamento de ações para dar 

ênfase à PS e à prevenção da doença. Menciona-se também o trabalho sobre 

a cultura do autocuidado e orientação individual, familiar e comunitária, questão 

da qual fazem parte as equipes básicas de saúde e a participação social e 

comunitária. 

Em terceiro lugar, o Plano Decenal de Saúde Pública, articula e reitera a 

importância da promoção da alimentação saudável como eixo de SAN e 

trabalha sobre a conduta tanto nos aspectos de vida saudável quanto de 

condições crônicas. 

No caso colombiano, as politicas não revelam uma orientação teórica 

educativa específica, mas amostram o interesse por fortalecer a PS, cultura de 

autocuidado, orientação e formação continuada. A ausência desse referencial 

teórico para a realização das ações educativas pode estar relacionado com os 

antecedentes de baixo nível de desenvolvimento de APS no país, que ao ter 

experiências isoladas na formulação política, não consegue avançar (GÓMEZ, 

2010).    

Dessa forma, ao investir em programas que incluem a EAN, pode ser 

interpretado como uma ênfase na capacitação isolada, não representando uma 

resposta integrada às necessidades da população. Nesse sentido, a Colômbia  

permanece com deficiências nas ações de APS, como espaço de PS, ao 
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manter programas básicos, que sistematizam o conhecimento e segmentam as 

populações (APRÁEZ, 2010; GÓMEZ, 2010).   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho identificou que há um espaço em potencial para a 

realização de ações em EAN dentro do cenário das políticas públicas, embora 

em nível diferente de formulação e referencial teórico, mas com crescente 

reconhecimento por parte dos governos. Assim, conhecer como essas ações 

acontecem a partir de formulação política seria um aspecto fundamental para 

compreender as práticas da PS e da EAN dentro da APS.  

Na formulação de políticas públicas, o uso e interpretação de indicadores 

é parte de uma descrição geral. Porém, deve-se considerar que esses 

diagnósticos incluem microrrealidades diferentes da média do país. Por isso, 

precisa-se de um esforço político específico para equalizar desigualdades 

sociais, ou seja, ações universais não se encaixam nos contextos reais; para 

dinâmicas sociais heterogêneas requerem-se políticas que reforcem o alcance 

das metas nesses lugares identificados como específicos.  

Assim, o Brasil e a Colômbia têm características e experiências históricas 

particulares também refletidas nas suas estratégias de abordagem social. As 

políticas estão sendo transformadas de acordo com o formato em que operam, 

uma vez que os programas do governo e as autoridades determinam o escopo 

das ações a serem executadas, mas que precisam de uma participação social 

dinâmica para fazer as adaptações no contexto da população em condição de 

vulnerabilidade. 

De acordo com as diretrizes da PS, deve-se capacitar as pessoas a partir 

do seu próprio contexto e isso se consegue uma vez que se tenham cenários 

políticos viáveis para o desempenho. São estes cenários onde as ações de 

EAN podem estar ligadas ao trabalho diário dos profissionais de saúde de 

maneira metódica, como se realiza em qualquer outra intervenção de saúde, 

que utiliza uma variedade de tecnologias de elevada complexidade e baixa 
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densidade. O grau de visibilidade da educação dentro da política é necessário, 

não apenas como única alternativa, mas sim revigorizando o suporte para essa 

ferramenta. Nesse sentido, em ambos os países vem se trabalhado na 

formulação de ações voltadas para o campo da EAN: o Brasil com a referência 

para as políticas públicas e a Colômbia, no Plano Nacional de Saúde Pública. 

O desafio encontra-se no avanço da consolidação de um modelo 

intersetorial para a realização de ações de promoção da alimentação saudável 

e EAN além do espaço físico, com o intuito de que a população desenvolva 

uma verdadeira autonomia na tomada de decisões que considere mais 

adequadas. 
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RESUMO   

Introdução: as temáticas abordadas sobre Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) nos grupos de Atenção Primária à Saúde (APS) respondem a diversas 

prioridades. Objetivos: comparar as temáticas, processo de determinação e 

referencial técnico utilizado nos grupos de Educação Alimentar e Nutricional do 

nível da Atenção Primária a Saúde das cidades de São Paulo e Bogotá. 

Métodos: pesquisa qualitativa, descritiva com metodologia comparativa, na 

que participaram nutricionistas pertencentes aos Núcleos de Apoio a Saúde da 

Família de São Paulo e ao Plano de Intervenções Coletivas de Bogotá. 

Fizeram-se três aproximações: questionário online, entrevista semiestruturada 

e observação sistemática. Para a observação realizou-se análise da atividade 

em torno da mensagem identificada por grupo e para a entrevista usou-se a 

técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Entrevistaram-se 54 

nutricionistas e observaram-se 41 grupos. Resultados: Foram identificados 

cinco categorias temáticas que complementariamente com o DSC sustentam 

os achados. As temáticas direcionaram-se em concordância com a estrutura de 

promoção da saúde, nível de descentralização, conformação dos grupos e 

referenciais técnicos. Em São Paulo, a liberdade profissional permite um alto 

nível de especificidade no direcionamento do conteúdo, mas é focado 

principalmente na doença. Em Bogotá, a decisão sobre as temáticas é 



75 
 

centralizada, porém dirigida especialmente à promoção da saúde. 

Considerações finais: os grupos de EAN precisam do seguimento dos 

serviços de saúde, assim a identificação temática permite entender os 

resultados do processo de execução dos programas para promoção da 

alimentação saudável, indicando potenciais facilitadores para o suporte das 

políticas públicas. 

 

Descritores: educação alimentar e nutricional; prática de grupo, Brasil; 

Colômbia. 

 
 

ABSTRACT  

Introduction: the themes approached on Nutrition Education (EN) in groups of 

Primary Health Care (PHC) respond to different priorities. Objective: to 

compare themes, determination process and technical reference used in 

development EN groups conducted by nutritionists in APS level in São Paulo 

and Bogotá cities. Methodology: a descriptive qualitative study using 

comparative methodology with nutritionists who were working in family health 

support team in São Paulo and interventions collective plan in Bogotá. Three 

approaches were made: online questionnaire, semi-structured interview and 

systematic observation. Reported activity around the message from the 

observation of a group meeting and social representations according to 

Collective Subject Discourse (CSD) from semi-structured interview. Fifty-four 

interviews and forty-one observations were conducted. Results: were identified 

five categories of themes that complementarily as the CSD support findings. 

Themes identified were in accordance with structure of health promotion, level 

of decentralization, formation groups and technical reference. In São Paulo, 

freedom of professional allows a greater level of specificity in addressing 

content, but focused mainly on the disease. In Bogotá, the decision of topics 

was centralized, however directed especially to health promotion. Final 

comments: NE groups require follow up process of health services, themes 

identification allows to understand the process results of programs 
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implementation to promote healthy eating, indicating potential facilitators in the 

support policies. 

 

Descriptors: nutrition education, group practice, Brazil, Colombia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As organizações internacionais e os governos têm o compromisso de 

gerar ações de promoção da saúde e prevenção da doença como uma forma 

de diminuir a morbidade e mortalidade relacionadas à alimentação inadequada 

e sedentarismo, assim como se descreve na Estratégia Global para Promoção 

da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (OMS, 2004). Calcula-se 

que a cada dólar investido em prevenção e gerenciamento de doenças 

crônicas, o retorno é de US$ 2,9, ou seja, um benefício de quase três por um 

(PORTER e OLMSTED, 2007). Assim, a promoção da saúde como aliada 

imprescindível da assistência precisa de clareza na abordagem para otimizar o 

aproveitamento de recursos, dada sua magnitude.   

Existe um espaço potencial para a realização de ações que possibilitam 

a atuação dos profissionais de saúde direcionadas à promoção da alimentação 

saudável na dimensão das políticas públicas. Uma parte é executada pelo 

sistema de saúde, no qual se inclui o nível da Atenção Primária à Saúde (APS), 

como principal responsável no desenvolvimento de ações promotoras de 

saúde. A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é um dos componentes 

estratégicos para a promoção da alimentação saudável e uma ferramenta 

primordial na atuação dos profissionais.  

Os nutricionistas são consultores e educadores tanto para os usuários 

como para outros profissionais de saúde nas temáticas de alimentação, pelo 

que devem divulgar a evidência científica em informação compreensível e 

aplicável. Dessa forma dentro das equipes multidisciplinares podem contribuir 

para que os esforços sejam direcionados a objetivos mais realistas e 
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estratégias de intervenção mais apropriadas para a abordagem de grupos 

comunitários (KAUFMAN, 2007). 

Um passo inicial na concepção de um programa de EAN é decidir quais 

são as temáticas a serem trabalhadas em um grupo (FITZGIBBON et al., 

2007). É necessário que as ações de promoção do nutricionista apontem 

desafios em saúde identificados e considerem tanto o conhecimento das 

ciências, quanto do contexto econômico, social, cultural e ambiental, assim 

como, às necessidades próprias da população; sendo possível definir 

abordagens adequadas para trabalhar no que realmente seria a solução do 

problema. Portanto, a identificação e desenvolvimento das temáticas fazem 

com que elas, tenham um sentido mais do que operacionais para a população, 

e contribua para gerar um ambiente favorável em termos de cidadania e real 

promoção da alimentação saudável.  

Nesse sentido, dentro do processo educativo do grupo, deve-se fazer 

escolhas detalhadas das temáticas nos programas segundo as prioridades 

evidenciadas (CONTENTO, 2007). Busca-se um diálogo entre o educador e os 

educandos, não como uma doação ou imposição, mas com o objetivo da 

devolução organizada, sistematizada e acrescentada dos elementos que o 

educando entregou de forma estruturada (FREIRE, 2006). 

O presente estudo objetivou comparar as temáticas abordadas, o 

processo para sua obtenção e o referencial técnico utilizado por nutricionistas 

em grupos de EAN no nível de APS em São Paulo e Bogotá. 

 

 

METODOLOGIA   

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, cujo procedimento 

metodológico utilizado foi comparativo para contrastar as configurações das 

temáticas da EAN entre as cidades de São Paulo e Bogotá, centros 

econômicos do Brasil e da Colômbia (RAGIN, 1987).  
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Os critérios de inclusão dos participantes na pesquisa foram: 

nutricionistas atuantes no nível de APS, há pelo menos um mês13, cujas 

atividades incluíssem a realização de práticas educativas em grupos. No caso 

de São Paulo, deveriam também integrar os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) e em Bogotá, trabalhar dentro do Plano de Intervenções 

Coletivas (PIC). A seleção fez-se por conveniência, processo que exigiu um 

mapeamento dos profissionais atuantes em cada cidade com auxílio das 

secretarias e dos profissionais, para obter participação de pelo menos um 

nutricionista por cada sub-região administrativa: no caso de São Paulo 

subdividido em Organizações Sociais de Saúde (OSS) e, de Bogotá, em 

catorze hospitais encarregados da saúde pública14.  

Previamente à coleta de dados efetuada por pesquisadores treinados, foi 

realizado o teste piloto dos instrumentos em português com três nutricionistas 

que desenvolviam ações na área de EAN fora da cidade de São Paulo.  

No processo de tradução dos instrumentos para o espanhol, levou-se 

em consideração parte dos procedimentos de validação de escalas em outro 

idioma, com ênfase no sentido conceitual e na equivalência transcultural. Para 

isso, conformou-se um comitê de quatro pesquisadores da área da saúde, dois 

de cada país, para quem foram apresentados os objetivos dos instrumentos. A 

tradução envolveu três etapas. Na primeira, fez-se a tradução direta ao 

                                                             
13

  Na Colômbia, desde a década de 2000, as modalidades de contrato de mão de obra 

transformaram-se, o que levou a um predomínio da vinculação por terceirização ou 
outsourcing. Dessa forma, tem-se identificado limitações na continuidade de processos e 
qualidade de trabalho: as empresas por diminuir custos passaram a contratar serviços e não 
pessoas, sendo que o tempo de vinculo é restrito e pode ou não se renovar, o que gera 
instabilidade do trabalhador (ARENAS et al, 2007). No caso da SDS, o vinculo de trabalho não 
é diferente, existe alta rotação de profissionais e, além disso, com a mudança de governo da 
prefeitura para o ano 2012, era de se esperar a presença de nutricionistas com vínculos de 
curta duração. 
14 Os hospitais são classificados em quatro níveis de complexidade, que vão desde a 

assistência básica até serviços complexos e cirúrgicos. Em Bogotá, a rede hospitalar pública é 
a encarregada de executar ações de APS e inclui a vinculação das Unidades Básicas de 
Atendimento (UBAs), Unidades Primarias de Atendimento (UPAs) e Centros de Atendimento 
Médico Imediato (CAMIs). Assim, a figura de hospital não é restrita ao atendimento de alta 
complexidade, se não que considera ações de atenção básica nos territórios, onde cada 
hospital possui uma infraestrutura específica para o setor administrativo e as equipes de 
trabalho, diferente das UBAs, UPAs e CAMIs, em cada uma das sub regiões designadas 
(BOGOTÁ, 2004). 
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espanhol por dois pesquisadores de forma independente e compararam-se os 

textos para elaborar a versão A. Na segunda etapa, fez-se tradução inversa, a 

versão A foi traduzida para português por outros dois pesquisadores e 

comparou-se as versões para obter a versão B, para que fosse avaliado o 

significado das questões retraduzidas com o instrumento original. Na etapa 

seguinte, foi  avaliada a clareza e o grau de compreensão de cada questão por 

três nutricionistas atuantes em outros programas da prefeitura de Bogotá. 

Desta forma, fizeram-se as adaptações para ajustar o instrumento à versão em 

espanhol (SÁNCHEZ e ECHEVERRY, 2004).   

Durante o período de julho a dezembro de 2012 ocorreu a coleta de 

dados de forma simultânea em ambas as cidades, na qual foram usadas três 

aproximações: questionário online, observação sistemática e entrevista 

semiestruturada.  

A amostra foi constituída por 54 nutricionistas, 27 de cada cidade. Os 

profissionais preencheram o formulário de identificação geral pela internet, 

foram entrevistados no local de trabalho e observou-se 41 encontros de grupo: 

28 em São Paulo e 13 em Bogotá. 

O questionário online, escolhido para facilitar a participação dos 

nutricionistas, identificou as características dos profissionais e dos grupos de 

EAN. Coletaram-se informações sobre formação, tempo no cargo e temáticas 

desenvolvidas nos grupos.  

A observação sistemática, como eixo metodológico, visou à descrição 

das temáticas tratadas nos encontros dos grupos e utilizou-se para 

compreender quais são abordadas e ter acesso direto a detalhes dos contextos 

estudados (COFFEY e ATKINSON, 2004). Portanto, observou-se um encontro, 

do grupo escolhido pelo nutricionista segundo a disponibilidade de execução, 

desde o inicio até o final, uma única vez, guiado por um formulário preenchido 

pelo pesquisador. Por cada grupo fez-se análise da atividade segundo as 

temáticas abordadas e o reforço delas. Assim, foram identificadas a temática 

central e a mensagem do encontro, sendo esta a formulação de uma ideia ou 

um conceito a ser transmitido a uma população específica (CERVATO-
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MANCUSO, 2011). As mensagens obtidas foram organizadas para procurar 

identificar tendências e padrões relevantes por cidade (COFFEY e ATKINSON, 

2004). 

Na entrevista semiestruturada, as perguntas formuladas foram relativas 

ao processo de determinação das temáticas e o referencial técnico utilizado. A 

totalidade das respostas foi gravada e transcrita. Em relação à tradução dos 

resultados de Bogotá, uma vez obtida informação, um tradutor experiente, 

nativo na língua espanhola traduziu para o português com a finalidade de 

garantir a manutenção das especificidades do idioma. 

Empregou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) para a 

análise, uma proposta de organização e tabulação de dados qualitativos de 

natureza verbal, obtidos por depoimentos, sob a forma de um ou vários 

discursos-síntese, fruto dos fragmentos de depoimentos individuais reunidos 

por similaridade de sentidos, escritos na primeira pessoa do singular, que visa 

expressar o pensamento de uma coletividade, como se essa fosse o emissor 

de um discurso (LEFÈVRE et al., 2009).  

A base de sustentação teórica do DSC corresponde às representações 

sociais proposta por Moscovici em 1978: o enunciador do discurso tem uma 

história pessoal que se insere na história social, ideologicamente marcada e é 

atravessado pela polifonia e a heterogeneidade que o constitui, que por sua 

vez participa de diversas produções discursivas que se entrecruzam 

(FERNANDES, 2008, apud GODIM e FISHER, 2009, p.12). Dessa forma, 

buscam-se resgatar, ao mesmo tempo, opiniões e coletividades com base na 

suposição sociológica que as representações sociais de uma sociedade 

“falam”, atualizam-se e dinamizam-se por meio dos indivíduos que as 

expressam e adotam (LEFÈVRE et al., 2009). 

A técnica do DSC foi desenvolvida no final da década de 1990 por 

pesquisadores da Universidade de São Paulo (Brasil), para ser aplicada no 

campo dos estudos da área de saúde como alternativa ao enfrentamento dos 

problemas relativos à análise de cunho qualitativo (LEFÈVRE et al., 2009). Até 

o ano de 2011, foram apresentados mais de 1400 trabalhos (IPDSC, 2011) 
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com publicações na região ibero-americana (TURANI et al., 2009), pesquisas 

financiadas e em colaboração com a OMS (RAMOS et al., 2010) e publicações 

em países de língua inglesa (DUARTE et al., 2011). 

A partir da transcrição das entrevistas, analisaram-se os depoimentos 

para extrair de cada um as diferentes Ideias Centrais (IC), afirmações que 

permitem traduzir o essencial do conteúdo discursivo explicitado pelos sujeitos, 

e identificou-se as IC equivalentes. Em seguida, encadearam-se 

discursivamente para compor o DSC, conservando a literalidade, pois, podem 

ser encontrados vários sentidos decorrentes da polifonia e da heterogeneidade 

que definem a materialidade do mesmo (LEFÈVRE et al., 2009). 

Para facilitar a identificação das respostas e cidades, foi agregada a letra 

T para representar a determinação das temáticas, a letra R para referencial 

técnico, a letra S para São Paulo e a letra B para Bogotá. 

A informação obtida online por Google docs, as observações e a 

transcrição das gravações foram organizadas em uma base de dados usando o 

programa Excel 2007. Dessa forma, procurou-se identificar a relação entre as 

mensagens encontradas na observação, com as representações sociais 

envolvidas às temáticas e as características descritas no questionário online. 

A observação sistemática combinada com a entrevista semiestruturada 

permite superar as limitações da interpretação das mensagens (DARILINGTON 

e SCOTT, 2002). Assim, para compreender e explicar o que antecede à 

mensagem obtida em um único encontro de grupo, as representações sociais 

foram as que auxiliaram o entendimento do processo para chegar até as 

temáticas desenvolvidas no grupo, sendo essas o eixo do estudo. 

Ao final, empregou-se a metodologia comparativa entre as cidades, 

seguindo um processo de etapas diferenciadas: 1) segmentação dos dados por 

cidade; 2) geração de categorias de análise partindo das cidades, observações 

e discursos; e 3) comparação e contextualização das descobertas sobre o 

exposto no contexto da cidade e da literatura sobre temáticas e educação.  

A fundamentação teórica para o análise dos achados esteve de acordo 

com o proposto nas políticas e programas correspondentes a cada contexto. 
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No caso de São Paulo, levou-se em consideração a Política Nacional de 

Atenção Básica, Política Nacional de Promoção da Saúde e Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição. Em Bogotá, a Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, A Lei sobre Atenção Básica e especificamente as 

diretrizes dos programas da SDS.  

O estudo é parte da pesquisa “Educação Nutricional na Atenção 

Primária à Saúde”, com consentimento institucional da SDS de Bogotá, 

aprovada pelo Comitê de Ética da SMS da cidade de São Paulo (parecer nº 

100/12) e também pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo (parecer nº 48307). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os nutricionistas estudados apresentaram características específicas em 

alguns aspectos de acordo com a cidade a partir do registrado no questionário 

online. Os nutricionistas de São Paulo tinham idade de 24 a 45 anos, em sua 

totalidade eram do sexo feminino, apresentaram escolaridade com nível de 

pós-graduação e tempo no cargo de seis meses até quatro anos. No território 

de abrangência das UBS, eram responsáveis por consultas individuais, grupos 

terapêuticos, visitas domiciliares, reuniões de equipe e intersetoriais, além de 

matriciamento.  

Em Bogotá, as idades variaram de 22 a 55 anos, teve participação de 

quatro nutricionistas do sexo masculino, ocorreram poucos casos com 

especialização (n= 6) e os profissionais tinham de um mês até quinze anos no 

cargo. Esses profissionais tinham as seguintes competências: desenvolvimento 

de programas de promoção da saúde e prevenção da doença, de oficinas para 

pessoas com doenças crônicas, realização de visitas domiciliares, reuniões 

intersetoriais e de relatórios do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN).  

Os grupos observados em São Paulo tiveram duração de uma a duas 

horas, com dois a cinquenta participantes; no caso de Bogotá, de uma hora até 

três horas e trinta minutos, com três a 31 participantes.  
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Em São Paulo os grupos foram tanto abertos quanto fechados, com 

duração indefinida e focados em doenças (obesidade, diabetes e hipertensão) 

ou no ciclo de vida (gestantes, lactentes, crianças, pais e filhos, mulheres e 

adolescentes). Em Bogotá, os grupos eram fechados, com número de 

encontros estabelecidos, focados nos programas Tú Vales, Muévete e Red 

Materno Infantil15, geralmente composto por gestantes e nutrizes, idosos, 

multiplicadores e professores. 

Também no questionário online os nutricionistas registraram diversas 

temáticas de acordo com o tipo de grupo descrito. Essa informação forneceu 

subsídios para contextualizar e direcionar a análise das temáticas na 

observação sistemática.  

Na entrevista, foram identificadas seis ICs relativas à escolha das 

temáticas em cada cidade (Quadro 1). Manifestou-se a importância da 

identificação das temáticas junto aos usuários, uso de documentos guia, 

consideração de objetivos e abordagem com a equipe de trabalho. Além disso, 

foi considerado o nível de descentralização na escolha das temáticas, o foco 

temático do grupo e participação de outros profissionais diferentes aos da 

equipe de trabalho. 

 

Quadro 1. Ideias centrais sobre o processo de determinação das temáticas por 

cidade. São Paulo, Brasil e Bogotá, Colômbia, 2012. 

São Paulo Bogotá 

IC-TS1. São questionadas quais 
temáticas os participantes gostariam que 
fossem abordados; 

IC-TB1. É realizada a leitura de 
necessidades com os participantes e as 
temáticas vão sendo construídas pelos 
envolvidos; 

IC-TS2. As temáticas são retiradas de 
documentos técnicos; 

IC-TB2. As diretrizes da Secretaria são 
adaptadas às necessidades da população; 

IC-TS3. As temáticas são definidas de 
acordo com o objetivo do grupo; 

IC-TB3. São considerados os objetivos dos 
programas; 

IC-TS4. São observadas as 
características da população para se 
estabelecer as temáticas; 

IC-TB4. No programa há alguns temáticas 
estabelecidas previamente pela Secretaria 
e outras são definidas de acordo com as 
preferências da população; 

                                                             
15 Respectivamente Você é Valioso, Ser Feliz e Agite-se 
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IC-TS5. O nutricionista estrutura as 
temáticas por conta própria; 

IC-TB5. As temáticas são aquelas 
estabelecidas pelos programas; 

IC-TS6. O planejamento das temáticas é 
feito com a equipe. 

IC-TB6. Para definição das temáticas, há 
participação de outros profissionais. 

 

 

No que se refere às referências técnicas das temáticas os depoimentos 

geraram sete ICs em São Paulo e oito, em Bogotá (Quadro 2). Assim, estão 

focadas para componentes técnicos e práticos, incluindo o que a população 

recebe de informação por meio da mídia.   

 

Quadro 2. Ideias centrais sobre o referencial técnico por cidade. São Paulo, 

Brasil e Bogotá, Colômbia, 2012. 

São Paulo Bogotá 

IC-RS1. Materiais do Ministério da 
Saúde; 

IC-RB1. Referenciais indicados pelo 
governo; 

IC-RS2. Referenciais de Organizações; IC-RB2. Documentos de instituições 
internacionais; 

IC-RS3. Livros e textos; IC-RB3. Livros-textos de nutrição; 
IC-RS4. Referencial obtido a partir de  
cursos 

IC-B4. Cursos e congressos; 

IC-RS5. Artigos científicos; IC-RB5. Conteúdos atualizados e confiáveis 
da internet; 

IC-RS6. Pirâmide dos Alimentos; IC-RB6. Materiais fornecidos pela indústria; 
IC-RS7. Materiais da mídia não 
especializada. 

IC-RB7. O meu referencial é oriundo da 
vivência profissional; 

 IC-RB8. Referenciais de educação. 

 

 

Com relação às mensagens identificadas na observação, elas foram 

agrupadas por cidade, em cinco categorias temáticas: alimentos, alimentação, 

grupos etários, doença e formadores (Quadro 3), sendo que duas não foram 

comuns entres as cidades.  
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Quadro 3. Mensagens da EAN obtidas por meio da observação sistemática dos 

grupos. São Paulo, Brasil e Bogotá, Colômbia, 2012. 

Categoria 
Mensagens 

São Paulo (n=28) Bogotá (n=13) 

A
lim

e
n

to
s
 

 Consuma frutas, principalmente 
maçã, se puder uma por dia; 

 Inclua o consumo de cereais  
integrais no seu hábito;  

 Consuma fibras e muita água; 

 Reduza a quantidade de óleo e 
açúcar nas preparações; 

 Venha ao grupo para trocar sua 
receita; 

 Chá de hibisco pode trazer 
benefícios para a saúde;  

 Leia os rótulos dos alimentos; 

 Cuide da higiene dos alimentos 
em casa. 

 A compra no mercado pode-se 
relacionar com os grupos de 
alimentos; 

 Conheça as propriedades das 
frutas, legumes e verduras; 

 Varie as preparações de frutas, 
hortaliças e legumes e 
compartilhe o que sabe; 

 Evite ficar doente com 
adequadas práticas de 
manipulação de alimentos em 
casa. 

A
lim

e
n

ta
ç
ã
o
  Atenção na quantidade das 

porções da pirâmide; 

 Coma devagar no momento 
das refeições; 

 Esclareça dúvidas para 
melhorar a alimentação. 

 Você sabe mais do que eu 
sobre alimentação, porém 
melhore-a; 

 Identifiquemos problemas e 
resolvamos o que esteja à 
nosso alcance; 

 Conheça os grupos de 
alimentos do trem para melhorar 
a alimentação. 

 G
ru

p
o

s
 e

tá
ri
o

s
 

 Cuidado com o ganho de peso 
durante a gestação; 

 Pese as crianças; 

 Incentive a mastigação por 
meio da consistência das 
papas; 

 Evite produtos com leite de 
vaca antes do primeiro ano; 

 Procure opções alimentares 
saudáveis na hora do lanche 
na escola. 

 Experimente novas formas 
práticas de preparações para o 
bebê, é fácil e econômico; 

 Identifique as características da 
alimentação nos diferentes 
grupos etários; 

 Saiba sobre o sobrepeso e a 
obesidade no idoso e evite-a 
com alimentação e atividade 
física. 
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D
o

e
n
ç
a
 

 Coma de 3 em 3 horas e 
reduza as quantidades no 
almoço e jantar;  

 Enfrente o seu problema; 

 Use sucralose; 

 Incorpore tarefas semanais por 
meio da reeducação alimentar; 

 A prioridade agora é a saúde, 
procure tempo para fazer 
atividade física; 

 Não desista do objetivo, aqui 
conta com apoio 

 

F
o

rm
a

d
o

re
s
 

 

 Reforce seus conhecimentos 
em alimentação e nutrição, é 
fundamental para assessorar as 
mães;  

 Inclua o aprendido em seu 
cotidiano e replique-o à 
comunidade da creche;  

 Saiba sobre o direito à 
alimentação para conseguir 
trabalhar com a comunidade da 
creche. 

 
 

Categoria alimentos 

A primeira categoria compartilhada entre as cidades foi o tema dos 

alimentos, desde o consumo específico até o preparo e manipulação desses. 

Em São Paulo, além de fazer menção sobre receitas, alimentos e rótulos, 

apareceram também questões específicas sobre benefícios do consumo de 

maçã, chá de hibisco, cereais integrais e fibras. Já em Bogotá, as mensagens 

direcionaram-se para compra, propriedades e preparações, o que inclui um 

conteúdo geral e abrangente.  

Assim, as características de especificidade e foco das mensagens estão 

em concordância com o processo de identificação temática dentro do grupo, 

como apareceu na IC-TS1 e IC-TB1. Em São Paulo, o nutricionista apresenta 

sugestões, mas são os usuários que definem e decidem: 

[...] Por mais que a gente prepare um trabalho, um tema, 
o grupo traz a necessidade. Eles definem a gente até dá 
algumas sugestões de temas, mas eles que acabam 
decidindo (DSC-TS1).  
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Para os nutricionistas de Bogotá, a participação da população na 

escolha temática acontece por meio da leitura de necessidades, facilitada pela 

intervenção do assistente social, processo direcionado mais na sugestão do 

que na decisão dos usuários, e finalizada com acordos entre ambas as partes, 

o que tem relação com uma abordagem ampla das temáticas.  

No que se refere ao referencial teórico de promoção da alimentação 

saudável, cada cidade pauta suas temáticas baseada na política local.  

Por sua parte, a organização dos processos do NASF que acontecem no 

nível nacional, tem como foco o território que deve ser estruturado priorizando 

o atendimento compartilhado e interdisciplinar, com troca de saberes, 

capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para todos os 

profissionais envolvidos, mediante amplas metodologias, tais como estudo e 

discussão de casos e situações e projetos terapêuticos (BRASIL, 2006). Dessa 

forma, a conexão da educação popular com as ações NASF é direta e 

evidente, em concordância com o proposto na Política de Promoção da Saúde 

e Atenção Básica.  

O desenvolvimento do processo de trabalho do NASF depende de 

algumas ferramentas tecnológicas já amplamente testadas na realidade 

brasileira, como o Apoio Matricial (assistencial e técnico-pedagógico), clínica 

ampliada, projeto terapêutico singular, projeto de saúde no território e 

pactuação do apoio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

O foco teórico e conceitual identificado em Bogotá é especifico, sendo 

que a cidade demonstrou-lhe ao país os benefícios da APS quando não se 

tinha um contexto político favorável (GÓMEZ, 2010). A abordagem baseia-se 

no modelo socioecológico16 para o desenvolvimento de processos estratégicos 

(programas) da resposta integradora de entornos comunitários saudáveis 

(BOGOTÁ, 2011).  

Esses programas referem conteúdos relevantes que precisam ser 

apropriados pelo território para transformar as condições de qualidade de vida 

                                                             
16  Proposta metodológica focada nas Ações Baseadas na Comunidade (ABC), fundamentada 

no conceito positivo de saúde, teoria crítica e construtivismo. 
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das pessoas nele inseridas e correspondem a implementação de uma 

metodologia validada no território e considerada como exitosa pela política 

local. Assim, segundo as ABC contribui-se para o empoderamento comunitário, 

a transformação de relações e a construção de projetos de vida (BOGOTÁ, 

2011). 

Na atividade específica do grupo, esse processo de definição dos 

conteúdos ou da forma de trabalho não está completamente de acordo com o 

proposto pelos programas. Enquanto em Bogotá existe um discurso da 

participação da população, mas as temáticas são preestabelecidas segundo o 

encontrado nos depoimentos dos nutricionistas e durante a observação dos 

grupos. Em São Paulo existe uma ênfase também de participação, mas no 

processo de trabalho a definição acontece durante a realização do grupo. Essa 

definição no momento do grupo pode não responder às necessidades da 

situação vivenciada pelo território como um todo. 

No caso particular de São Paulo desenvolver um encontro em torno do 

chá de hibisco ou do consumo diário de maçã tem influência da procura de 

funcionalidade dos alimentos. Isso também pode ser confirmado com as outras 

temáticas que apareceram no questionário online: alimentos cariogênicos, 

fitoterápicos, termogênicos, desintoxicantes, industrializados, fast food e in 

natura. A origem dessas temáticas estão em consonância com os materiais 

utilizados e fornecidos nos cursos de pós-graduação segundo a IC-RS4 

realizados pelos profissionais referentes à nutrição funcional, nutrição clínica, 

nutrição humana e terapia nutricional, como aparece no discurso: 

Eu terminei a especialização em doenças crônicas 
degenerativas não transmissíveis [...] Então, eu uso como 
diretriz é esse material que é recente, de agora né pra 
fazer as minhas práticas aqui do grupo (DSC-RS4). 

 

A questão dos recursos teóricos para desenvolver o tema tendo como 

referência a abordagem clínica dos cursos é apenas um dos aspectos da 

promoção da saúde de responsabilidade do NASF. A promoção nos espaços 

da APS tem de ser hegemônica já que existem outros serviços de saúde da 
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rede (serviço hospitalar, unidades de urgência e emergência, centro de 

especialidades) que se encarregam propriamente da atenção (MINISTERIO DA 

SAÚDE, 2009). 

Em Bogotá, os recursos técnicos utilizados pelos profissionais também 

são oriundos de cursos segundo a IC-RB4. Entretanto, incluem os da 

Secretaria Distrital da Saúde (SDS), como no caso da capacitação em ABC, 

que é usada no desenvolvimento de programas, como no caso de Tú Vales. 

Esse programa está fundamentado em intervenções baseadas na população 

com multicomponentes de aproximação, um dos primeiros na América Latina 

para promover o consumo de frutas, legumes e verduras junto com os espaços 

livres de fumo e atividade física (LUCUMÍ et al., 2006). Nesse caso, observou-

se que a preocupação em desenvolver temáticas homogêneas para a cidade, 

interfere nas características próprias do grupo e nas necessidades dos 

participantes. Mesmo que os nutricionistas procurem abordar questões 

especificas de alimentos sobre vísceras e leguminosas, refrigerantes, sopas, 

autoprodução e transgênicos, como parte das inquietudes dos participantes, o 

tema principal sempre será o preestabelecido pelos programas. 

Em Tú Vales a duração do programa é de dez meses e inclui quatro 

fases principais, sendo que a negociação e implementação do programa usa 

bases de dados de grupos comunitários conformados. Cada módulo tem 

estabelecido o tema, número de encontros, duração e responsável, no caso da 

alimentação saudável, o nutricionista (BOGOTÁ, 2012).  

Quanto à manipulação de alimentos, como uma outra mensagem 

presente nas duas cidades, direciona-se à prevenção das Doenças 

Transmitidas por Água e Alimentos (DTA). As temáticas são reforçadas pelos 

materiais provenientes do Ministério da Saúde como aparece no IC-RS1, caso 

específico de São Paulo, organizações locais e internacionais segundo às IC-

RS2 e IC-RB2. Em São Paulo, destaca-se a leitura de matérias do Serviço 

Social da Indústria (SESI) e OMS para se atualizar. Em Bogotá verificou-se a 

menção de materiais que podem estar em um outro idioma, mas é preciso 
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revisá-los de acordo com as experiências que estão acontecendo em países 

vizinhos: 

Digamos que na universidade tivemos uma visão sobre 
certos temas, mas tem que ler bibliografia atualizada, 
então reviso na OMS, OPAS, FAO, UNICEF17, nas várias 
páginas de internet, se estão em inglês é preciso ler o 
documento para poder aplicá-lo (DSC-RB2). 

 

Essa consulta e atualização em fontes internacionais, permite de certa 

forma, padronizar a priorização de conteúdo e abordagem trabalhados em 

ambos contextos.  

No que se refere ao uso da internet, apresentou-se uma IC-RB5 no caso 

de Bogotá em relação à desconfiança das fontes de informação desse meio, 

mesmo que se renove permanentemente:  

Dizem que a Internet é ruim, mas para mim serve 
bastante quando dá tempo de buscar em lugar seguro [...] 
Algo de novo para trabalhar (DSC-RB5). 
 

A internet pode ser um recurso valioso quanto à renovação dos 

conhecimentos que fornece suporte para fazer as recomendações, embora 

para adotá-las é preciso ter uma análise crítica e saber escolher as fontes 

(LEMIRE et al, 2008). 

No caso de São Paulo, a referência se faz a partir de fontes específicas, 

como artigos científicos, como mostra uma outra IC-RS5: 

Às vezes, surgem dúvidas, por exemplo, do óleo de coco 
[...]. Então, artigos falando bem e outros falando mal da 
composição da gordura, então tem que buscar para se 
atualizar (DSC-RS5). 

 

 

Categoria alimentação 

  A segunda categoria temática trabalhada relaciona-se às características 

da alimentação presente nas duas cidades, ou seja, ao repertório de 

                                                             
17

 Respectivamente Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan Americana da 
Saúde (OPAS), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 
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conhecimentos operacionais apresentados para melhorá-la. Em São Paulo, 

além de conhecer as porções e o tempo gasto para a realização das refeições, 

o esclarecimento de dúvidas é uma oportunidade de troca. No caso de Bogotá, 

além do conhecimento dos grupos de alimentos como elemento lógico na 

compreensão de uma alimentação adequada, também se encontra a 

valorização do conhecimento dos participantes e a identificação de prioridades 

dentro da população.  

A identificação dos grupos de alimentos é um conhecimento considerado 

como imprescindível para o trabalho com a população na EAN. No que 

corresponde a Bogotá, o componente técnico apresentado vem de materiais 

indicados pelo governo, como o referenciado na IC-RB1 que inclui 

documentação da SDS, do Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar (ICBF), 

de decretos e também dos guias alimentares. De tal modo, esses são 

diretamente direcionados para trabalhar com a população, como colocado no 

discurso: 

Se estamos falando dos hábitos alimentares saudáveis, 
então utiliza-se os guias alimentares para a população 
colombiana do ICBF. Essa é a arma fundamental, o 
instrutivo básico para todos (DSC-RB1). 

 

Os guias alimentares, enquanto propostas feitas pela FAO na 

declaração mundial sobre nutrição em 1992, são os instrumentos educativos 

que adaptam os conhecimentos científicos por meio de ferramentas práticas 

para que a população possa escolher uma dieta saudável em concordância 

com as condições de nutrição e saúde (MOLINA, 2008). 

Os guias alimentares para a população colombiana têm como ícone o  

Trem da Alimentação (MOLINA, 2008), de tal modo que os nutricionistas tem 

disponível esse instrumento de forma unificada para tratar os assuntos dos 

grupos de alimentos. 

No caso de São Paulo as abordagens dos grupos de alimentos e a 

quantidade de porções provêm da pirâmide alimentar, uma IC-RS6 exclusiva 

da cidade. Essa forma pictórica foi referenciada pelo nível de compreensão dos 
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participantes, que ao terem com ela se identificado positivamente vem servindo 

para representar a realidade prática, avaliar a adesão à dieta e ao mesmo 

tempo consegue-se falar uma mesma linguagem: 

Acho que a pirâmide hoje ela dá um bom foco né. Daí fica 
bem mais fácil eles compreenderem o que cada alimento 
fornece, o consumo de um em excesso ou não consumir 
de jeito nenhum (DSC-RS6). 

 

No Brasil, a pirâmide alimentar foi adaptada da proposta do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) visando racionalizar 

as escolhas da população específica (PHILLIPI et al., 1999), sendo que o guia 

alimentar para a população brasileira do Ministério da Saúde não incorpora a 

utilização de um ícone (MOLINA, 2008). Nesse sentido, tem se descrito a 

importância do ícone por seu potencial comunicativo, como a representação 

gráfica que abriga um conjunto de significações, dos quais se deduzem 

conclusões coordenadas entre si  (LANZILLOTI et al., 2005).  

Complementariamente, ratificou-se segundo o questionário online que 

ao não ter um ícone estabelecido, os nutricionistas brasileiros acabam 

adotando referenciais diversos, tais como farol da alimentação, dez passos da 

alimentação (decorrente do guia alimentar), composição das cores nas 

refeições e sete pecados.  

Com os achados seria esperado que os profissionais não 

reconhecessem unanimemente os referenciais governamentais, tal como já 

acontecia em 2006, período em que o cenário ainda era menos favorável (CFN, 

2006). 

A mensagem sobre a valorização do conhecimento do outro foi 

específica para Bogotá. Tendo em vista que grande parte dos participantes são 

idosos, estes apresentam hábitos solidificados e experiência suficiente com 

alimentação. No caso desse grupo etário, as temáticas referidas no 

questionário online sobre a diferenciação entre alimentação no campo e na 

cidade e a agricultura urbana guardam relação com a vivência experimentada 

pelos idosos na mudança dos padrões alimentares no último século. 
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Assim, quando se capta a seguinte mensagem “você sabe mais do que 

eu”, faz-se a conexão direta com o apresentado pelos nutricionistas em seus 

referenciais técnicos, os quais mencionam a necessidade de se superar as 

dificuldades de trabalho com a população: 

Trabalhar em campo é muito difícil, mas acredito que aqui 
o que se está trabalhando um pouco é Freire, tem um livro 
que se chama educação popular para o trabalho 
comunitário (DSC-RB8). 

 

Mesmo que o foco da abordagem educativa em Bogotá não seja 

explicitamente educação popular, autores como Paulo Freire constituem-se em 

referenciais aos profissionais para lhes fazer refletir sobre outras propostas de 

abordagem, o que depende do hospital no qual se esteja trabalhando, para ter 

ou não essa consideração.  

Uma outra mensagem que foi observada nos dados coletados em São 

Paulo é sobre comer devagar, temática que responde às características da vida 

atual, no qual o tempo e o repertório gastronômico é cada vez menor. Por um 

lado o nutricionista acha necessário lembrar à população da importância de se 

ter tempo para comer, mas também de dar soluções voltadas à prática. De tal 

modo identificou-se também a responsabilidade própria de se determinar qual o 

conteúdo temático básico a se trabalhar como uma representação de 

ignorância do que os participantes têm de consumir na sua alimentação: 

Eu acabei definindo, porque assim, eu acho que pra você 
orientar alguém tem que começar do básico, então eu que 
escolho normalmente a maioria das temáticas (DSC-TS5). 

 

Em consonância, uma mensagem particular de Bogotá foi a identificação 

dos problemas da população, que se relaciona com a leitura de necessidades 

mencionada anteriormente. Mas, além da participação dos usuários como 

população objeto, também aparecem outros atores que participam na 

determinação das temáticas do grupo, como os profissionais de outras 

instituições: 

De acordo com o pré-teste, nós dizemos que deficiência 
existe, nós falamos com os professores, eles nos ajudam 
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a escolher os temas, ou também os temas são escolhidos 
pelos médicos, eles têm um grupo e eles decidem os 
planos de umas temáticas (DSC-TB6). 

 

As decisões das temáticas aparecem com uma tendência de 

verticalização do profissional, ou seja, o programa determina as deficiências e 

oferece informações que deem auxílio à população. Assim, a leitura de 

necessidades pode ser interpretada por duas representações: como uma 

ferramenta propriamente de negociação (IC-TB1) ou como ferramenta para 

adaptar o que já foi preestabelecido (IC-TB4). 

No que se refere à mensagem sobre o melhoramento da alimentação, 

percebeu-se de duas formas: em São Paulo manifesta-se por meio do 

esclarecimento de dúvidas e em Bogotá, do conhecimento dos grupos de 

alimentos. Em São Paulo, resolver inquietudes durante um encontro 

corresponde ao interesse dos nutricionistas por escutar e compreender o 

grupo, o que tem a ver com a IC-RS7 sobre a consulta de materiais da mídia 

não especializada para procurar a origem do que as pessoas estão recebendo, 

incluindo consulta de revistas, internet e informação fornecida pelos colegas do 

trabalho:  

Então a gente procura desmistificar algumas coisas pra 
entender de onde elas tão tirando (DSC-RS7). 

 

Em Bogotá, esse espaço de escuta se dá com opção em duas das sete 

sessões para o desenvolvimento do programa, no caso de Tú vales, as 

pessoas manifestam as temáticas que gostariam que fossem abordados, mas 

com a restrição de que seja sobre promoção da alimentação saudável: 

Então, os dois últimos encontros são de interesse do 
grupo [...]. Entretanto, muitos deles querem que fale de 
sua doença em específico [...] Eu percebo que pensariam 
que é como se fosse consulta, então não é para o grupo 
como tal (DSC-TB4). 

 

Nesse ponto existe um diferencial importante entre as características as 

diretrizes de atuação dos nutricionistas das duas cidades. Em Bogotá, os 
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nutricionistas não fazem consulta, nem triagem para conformar os grupos; os 

participantes são de grupos já conformados dentro da população (BOGOTÁ, 

2012). Por outro lado, em São Paulo os grupos são formados a partir do próprio 

serviço de saúde para atender as demandas do território (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009).  

 

 

Categoria grupos etários 

Esta categoria, compartilhada em ambas as cidades, foi reconhecida 

dentro da abordagem para a saúde pública nas ações de promoção da saúde e 

prevenção de doenças. Em São Paulo, na APS, as ações são destinadas a 

gestantes, crianças, escolares, adolescentes, adultos e idosos. Nesse sentido, 

encontram-se ações de caráter de diagnóstico, promoção da saúde, prevenção 

de doenças, tratamento/cuidado/assistência (CERVATO-MANCUSO et al., 

2012).  

As crianças foram o grupo comumente abordado, aspecto que é 

identificado como prioritário. Em São Paulo, descreveram-se mensagens nas 

ações referentes à consistência dos alimentos, mastigação e consumo de 

produtos lácteos durante o primeiro ano. Em Bogotá, a mensagem centrou-se 

na experimentação de alimentos e preparações novas com a justificativa de ser 

barato e prático. 

De tal modo, o NASF foi propositalmente inserido em regiões periféricas 

de maior vulnerabilidade social tendo como critério preponderante na 

classificação dessas regiões a presença de crianças pequenas (de 0 a 4 anos) 

nas famílias (CERVATO-MANCUSO et al., 2012).  

Também se encontrou que as crianças são um tema importante dentre 

os referenciais técnicos provenientes dos livros, como a IC-RS3 e IC-RB3. 

Dentre a variedade, os livros sobre clínica e pediatria foram constantes para 

ambos casos. Em São Paulo, os livros também se referem à: terceira idade, 

fisiopatologia, atividades práticas, medidas caseiras, dicas de dinâmicas, 



96 
 

teorias e estética. No que corresponde a Bogotá, além dos mencionados, 

aparece sobre: adolescentes, dados do país e cultura.  

Para o grupo de crianças de Bogotá, apareceu a IC-RB7 sobre materiais 

fornecidos pela indústria como justificativa da praticidade do conteúdo: 

Digamos, tem um material que é de aleitamento materno 
e de alimentação complementar dado por um laboratório 
especifico, digamos que eles dão para você umas dicas 
específicas que eu trabalho com a população (DSC-RB6). 

 

Assim, a indústria dos substitutos do leite materno logra permear na 

APS, o que se contrapõe à estratégia dos grupos de apoio ao aleitamento 

materno no trabalho em Bogotá, na qual em conjunto com o ICBF são 

desenvolvidos os grupos. Isso é uma realidade dos interesses particulares do 

mercado que procuram novas estratégias para chegar aos profissionais de 

saúde com materiais bem desenhados que sirvam como recurso na abordagem 

e que ao mesmo tempo façam publicidade (VALLONE, 2009). 

Em Bogotá, a diretriz de temáticas do programa Tú Vales traz a temática 

sobre alimentação nas diferentes faixas etárias para ser abordada no terceiro 

encontro de um grupo, o que está em concordância com os planos locais 

construídos intersetorialmente, incluindo cada uma das políticas públicas: 

infância, juventude, idade adulta, velhice e deficiência (BOGOTÁ, 2012). Assim, 

a abordagem das características da alimentação segundo o ciclo vital está 

relacionada com foco na promoção da alimentação saudável, sendo os 

participantes potenciais promotores dos conhecimentos da família e da 

população. Isso aponta também para que as temáticas sejam as estabelecidas 

pelos programas como aparece na IC-TB5. Entretanto, quando aparecem 

situações que não são de promoção, nem de prevenção, então é identificado 

que não correspondem às atividades criadas pelos grupos: 

Mas nos grupos de Muévete, Tú Vales e Materno Infantil, 
temos especificada a temática desde as diretrizes da 
Secretaria, então para fazer grupos comunitários, sempre 
é hábitos saudáveis (DSC-TB5). 
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Os programas são desenhados para abordar saberes dinâmicos que se 

constroem e mudam intersujeitos e coletivamente no tempo, de forma mais 

funcional para fazer as coisas (ARBOLEDA, 2007). Em Bogotá, a determinação 

dessas temáticas apresenta-se como a venda de serviços prontos para serem 

executados, segundo o que apareceu na IC-TB4, na qual manifestou-se que no 

programa existem algumas temáticas estabelecidas previamente pela SDS e 

outras definidas de acordo com as preferências da população. Nesse sentido, 

tendo um foco operacional, reconhece-se um processo de modificação das 

temáticas para o trabalho com os grupos já conformados dentro da população:  

São uns temas fixos que não podemos passá-los porque 
por auditoria não nos deixariam. A partir do ano passado, 
estão fazendo uma modificação e atualização desses 
temas (DSC-TB4).  

 

Em relação aos adolescentes, observou-se em São Paulo que a 

mensagem é focada no consumo de lanche saudável, o que aponta na mesma 

direção das intervenções referidas na literatura com essa faixa etária, nas quais 

a abordagem é para estimular a tomada de decisões na seleção de 

preparações saudáveis na escola (CONTENTO, 2002). De outro lado, em 

Bogotá as temáticas referidas nesse grupo foram sobre transtornos 

alimentares, sendo que é um tema solicitado também pelas escolas, segundo o 

questionário online. 

 

 

Categoria doença  

As mensagens direcionadas à doença foram específicas em São Paulo,  

lembrando o direcionamento do programa sobre o atendimento de doenças 

prioritárias, eventualmente, usando um tipo de mensagem mais prescritiva, 

como no caso de “coma de três em três horas”. A prestação de serviços diretos 

à população como o atendimento em grupo são desenvolvidos tanto pelos 

nutricionistas das UBSs quanto, dos NASFs, mas nestas a inserção ocorre em 

regiões mais vulneráveis (CERVATO-MANCUSO et al., 2012). A agenda 
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programática da atenção básica inclui características populacionais específicas 

como por exemplo: risco nutricional, hipertensos, diabéticos, entre outros, o 

que está na mesma direção das temáticas referidas no questionário online: 

medicação, agendamento das consultas, mudanças do estilo de vida, 

compulsão alimentar e satisfação com o corpo. 

Os nutricionistas da APS lhes correspondem atuar na formação, na 

educação continuada das equipes de saúde e nas ações vinculadas aos 

programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais, como os de 

carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não 

transmissíveis e desnutrição (SISTEMAS CONSELHOS FEDERAL E 

REGIONAIS DE NUTRICIONISTAS, 2008). 

Assim, também surge uma outra IC comum entre as cidades que é o uso 

de documentos que preestabelecem as temáticas correspondente à IC-TS2 e 

IC-TB2. Em São Paulo, para casos de doenças específicas como diabetes é 

usado como referencia os materiais divulgados pelas sociedades brasileiras 

que remetem essas tais doenças. No entanto em Bogotá, como foi mencionado 

anteriormente, os nutricionistas reconhecem o direcionamento dos documentos 

da SDS, os quais definem o que vai ser discutido no programa para ser 

adaptado ao grupo de acordo com a IC-TB2. 

Em São Paulo aparece o termo específico que é a “reeducação 

alimentar” com a aplicação nas atividades de grupo (MAFFACCIOLLI e 

LOPES, 2005), para trabalhar em uma nova aprendizagem de como 

verdadeiramente se alimentar e deixar para trás os antigos hábitos, 

invalidando, contudo absolutamente os saberes e a cultura alimentar com a 

instalação de um conhecimento científico, o que está em contradição com a 

Educação Popular. 

A questão da doença também concorda com a ideia análoga referente à 

que as temáticas dependem dos objetivos segundo a IC-TS3 e IC-TB3. Em 

Bogotá, eles correspondem aos programas e em São Paulo, estão sujeitos aos 

grupos: 
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Eu tenho mais um grupo que eu estruturei, é o grupo de 
obesidade. Então, eu pensei nos temas, é claro, com o 
objetivo principal, temas que eu conseguisse atingir a 
meta (DSC-TS3).  

 

Nesse sentido, dentro da formulação de programas ou implementação 

de ações, é fundamental estabelecer os objetivos, elaborar as mensagens e o 

plano de multimeios. A determinação precisa de objetivos, aspecto 

imprescindível para qualquer ação profissional, deve ser coerente com as 

mudanças pretendidas nos indivíduos por meio das experiências que lhes 

serão dadas. O conteúdo do programa é delimitado segundo prioridades em 

função da multicausalidade das variáveis de risco definidas na base do 

diagnóstico. As informações buscaram interseção entre a problemática 

detectada e os distintos fatores que influenciam a conduta do indivíduo em 

níveis individual e social. O conteúdo é a base para o estabelecimento de 

mensagens (CERVATO-MANCUSO, 2011).    

Um outro aspecto interessante tem a ver com o pronunciamento da 

nutricionista quanto à promoção da atividade física, o que aparece em ambas 

cidades. Em São Paulo isso é reiterado para o tratamento de doenças, o que 

também reflete um trabalho com a equipe. Assim, a fala de atividade física não 

é delimitada para um profissional unicamente. Daí que segundo a IC-TS6, 

também se apresenta que a partir do trabalho multidisciplinar se formula a 

escolha de determinados conceitos para serem abordados: 

Na verdade foi planejado com a equipe mesmo, nós como 
NASF. Então, com o educador, a psicóloga e também 
junto a enfermeira, a gente trouxe alguns temas, um 
pouco do que é o conceito (DSC-TS6). 

 

 

Categoria formadores 

A categoria de formadores em Bogotá faz referência à capacitação de 

líderes e professores do território, o que inclui orientação de como trabalhar 

com a população. 
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Particularmente, esta categoria não foi encontrada em nenhuma das 

aproximações em São Paulo, mesmo que a figura do NASF inclui a realização 

de matriciamento, mas com os profissionais das equipes da ESF e não com 

outros atores do território. Este achado poderia estar relacionado ao fato de 

que em Bogotá, as equipes do PIC transitam por todo o território sem ter 

ligação à UBS, perdendo a visão do usurário desse centro de atendimento, e 

geralmente como os participantes procedem de grupos conformados dentro da 

sub-região, eles geralmente têm locais de encontro geralmente diferentes aos 

das instituições de saúde, o qual reforça a atividade com esses atores. 

Em Bogotá, é especifica a referência técnica da relevância do que 

apareceu diante da experiência profissional dos colegas e própria dos 

nutricionistas na IC-RB7, como uma forma prática de responder às 

necessidades do grupo: 

Bom, quando o tempo não dá, busco com os colegas que 
já trabalharam o tema, eles têm uma experiência que 
amplia um pouquinho mais o conhecimento [...] com a 
vivência e também com minha experiência vivencial com 
os grupos (DSC-RB7). 

 

A questão da vivência profissional foi referida num estudo em Brasília, 

onde os nutricionistas assinalaram-a para abordar a alimentação saudável em 

seu sentimento de falta de conhecimentos teórico-científicos, mas como 

estratégia de interlocução com os usuários para informar e comunicar (SILVA, 

2011).  

No que se refere à mensagem sobre o direito à alimentação, esse 

também faz parte das diretrizes da SDS e corresponde ao trabalho com a SAN. 

O achado está na mesma direção do proposto na Política de Segurança 

Alimentar e Nutricional, que substituiu a Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição, e o Plano de Saúde Pública que preconizam o trabalho sobre os 

direitos fundamentais, dentre deles o direito à alimentação (COLOMBIA, 2008; 

COLOMBIA, 2012). Em São Paulo mesmo que os estudos tenham identificado 

problemas de insegurança alimentar, o tema não é abordado explicitamente 

pelos nutricionistas com os grupos (CERVATO-MANCUSO et al., 2012). 
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Dessa forma, a percepção de liberdade do nutricionista de São Paulo 

esteve presente no desenvolvimento dos grupos, sendo que são estruturados 

pelos profissionais, com um enfoque em situações de doença já instaurada: 

Geralmente eu não me programo pra fazer o grupo 
porque sempre têm pacientes novos né, vai da demanda. 
Portanto, tem que trabalhar o grupo inteiro, tendo ou não 
aquela patologia. Se um não tem, ele vai fazer prevenção. 
Se um tem, ele vai fazer promoção, isso é colocado pra 
eles desde o início (DSC-TS4). 

 

A liberdade do profissional distancia-se do significado de autonomia, no 

sentido de que é preciso ter plena consciência e responsabilidade pelos atos, 

neste caso, dos processos de transformação que o grupo vai precisar 

(CERVATO-MANCUSO, 2005). Assim, um encontro de grupo carrega uma 

intencionalidade transformadora na temática a ser trabalhada. 

. 

 

Tendências das temáticas e dos contextos   

As temáticas descritas no estudo estão em concordância com o descrito 

nos guias alimentares latino-americanos. Para o caso do Brasil e da Colômbia 

compartilham oito mensagens semelhantes: alimentação variada, aumento no 

consumo de legumes, verduras e frutas, diminuição de gorduras animais e de 

sódio, atividade física, peso saudável  e cuidado na manipulação de alimentos 

(MOLINA, 2008): todos eles abordados nos encontros de grupo observados. 

As mensagens têm um diferencial segundo sua orientação teórica, no 

caso do Brasil, é explicito o posicionamento da educação popular dentre das 

políticas, como parte do modelo humanista. Assim, São Paulo optou por um 

modelo participativo que tem uma comunicação dialógica, sendo o emissor e o 

receptor interlocutores de um processo horizontal (CERVATO-MANCUSO, 

2011), no qual a responsabilidade de estabelecer as temáticas é do profissional 

em conjunto com o grupo.  

As mensagens em São Paulo atendem às diversas características dos 

grupos e a determinação temática acontece no momento do encontro, o que 
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gera o desenvolvimento de temáticas particulares. Contudo, também é preciso 

assegurar-se de ter uma mensagem clara no momento da abordagem para que 

os resultados do grupo também sejam específicos.   

Enquanto isso, em Bogotá, ela explicitamente coloca que a base da sua 

abordagem é o modelo socioecológico, mas que apresenta uma dissociação na 

prática para o foco do modelo mecanicista, no qual a fonte e o receptor 

acrescentam um caminho de regresso e retorno, que mediante o controle e a 

comprovação conseguem ter sob a vigilância os efeitos das mensagens 

(CERVATO-MANCUSO, 2011), o que pode ser comprobado no direcionamento 

das temáticas em que se estabelece o básico de alimentação e nutrição na 

diretriz da SDS (BOGOTÁ, 2012). Assim, em Bogotá a padronização, auditoria 

e em geral a estrutura de seguimento do processo permitem perceber que se 

quer um resultado pontual e focalizado. Mas como seguimento do processo, a 

determinação de temáticas ainda percebe-se como fechada. 

Por sua vez, a autonomia em Bogotá é preconizada para ser alcançada 

pela população em forma de cidadania e empoderamento (BOGOTÁ, 2012). 

Mas no nível de formalização com os profissionais, a dinâmica muda. É 

também preciso considerar que a estabilidade de trabalho dos profissionais é 

definida no tempo pelo tipo de contrato assinado, e provavelmente por isso, 

para assegurar a continuidade do processo, existe essa padronização. 

Nas temáticas propriamente ditas, tem-se identificado que as 

mensagens dos nutricionistas no Brasil estiveram relacionadas com a nutrição 

e estados patológicos e identificaram-se mensagens que não compõem o 

elenco de recomendações nacionais e internacionais, como: evitar alimentos 

industrializados, consumo de vitaminas e minerais sintéticos, requerimentos 

nutricionais, material didático, alimentos naturais, alimentação e condição de 

vida  (SILVA, 2011).  

No caso de Bogotá, os programas de APS são referência no nível 

nacional, mesmo que o país começou faz pouco tempo a oferecer condições 

de infraestrutura política que favoreçam a implementação de ações nesse nível 

de saúde. Assim, destaca-se que a SDS fez parte das oito organizações 
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governamentais avaliadas no país com boas práticas de EAN, que inclui a 

educação participativa e o empoderamento no programa especifico no cenário 

escolar (ALZATE, 2011).  

Durante a coleta de dados em Bogotá, evidenciou-se a limitação gerada 

pela transição governamental  e, por isso, alguns grupos com ações de SAN 

deixaram de funcionar temporariamente, inviabilizando a implementação das  

novas diretrizes de forma homogênea na cidade. Assim, conseguiu-se observar 

somente os programas com recortes no cenário de vida comunitário 

(programas Tú Vales, Muévete Comunidad e Red Materno Infantil) e não se 

observou as dinâmicas nos âmbitos laboral (programa Ser Feliz) e escolar 

(programa da promoção da alimentação saudável). Uma outra limitação esteve 

relacionada à interpretação da escolha temática porque não se fez um 

acompanhamento do processo e também não se levou em conta a percepção 

do educando. Além disso, possivelmente no processo de tradução das 

entrevistas realizadas em Bogotá tenham se perdido algumas especificidades 

simbólicas do sentido da língua espanhola falado na capital colombiana. Tendo 

sido a análise feita a partir dos dados brutos, acredita-se que esse empecilho 

ligado à linguística não alterou a interpretação das variáveis estudadas.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante das descrições aqui expostas, as temáticas abordadas nas 

cidades estiveram em concordância com as características de conformação e 

funcionamento dos grupos, assim como sustentadas nos achados da entrevista 

sobre a escolha e o referencial técnico dos temáticas.  

Em ambas cidades, trabalharam-se categorias temáticas sobre  

alimentos, características da alimentação e o relacionado com o grupos etários. 

De forma diferente, em São Paulo, a abordagem foi focada nas doenças, 

enquanto em Bogotá nas questões dos formadores. 

As mensagens em São Paulo apontaram para um grande espectro de 

informações que atendem a promoção da alimentação saudável, a educação 
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popular, o trabalho interdisciplinar, a liberdade do profissional e a influência 

forte da abordagem terapêutica. Em Bogotá, as mensagens identificadas 

estiveram estreitamente relacionadas com a diretriz do programa Tú Vales, 

mesmo que com um enfoque das ABC. Daí que a operacionalização das 

diretrizes dentro da representação dos nutricionistas tem um caráter 

mandatório que restringe a participação da população na escolha temática, 

mas que enfatiza na PS.   

A identificação da origem das temáticas possibilita a ampliação do 

entendimento de como as estratégias ou programas de PS dentro da APS 

interpretam e assumem o desenvolvimento de ações educativas, entendendo 

que os grupos à luz dos modelos educativos podem não ser visualizados como 

um processo, mas ao contrário como uma assistência ou entrega de 

informações. 

Nesse sentido, seja qual for o modelo teórico utilizado, é imprescindível 

que na prática as temáticas tenham um significado para os participantes e que 

o seguimento da mensagem vise a resultados também específicos dentro da 

população.  

Outros estudos poderão ser realizados para entender melhor o processo 

de EAN, especialmente aqueles que possam avaliar a percepção dos sujeitos 

nesse processo.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve como objetivo principal comparar as temáticas, 

processo de determinação e referencial técnico utilizado nos grupos de EAN do 

nível da APS das cidades de São Paulo e Bogotá, levando em consideração a 

configuração da EAN dentro do cenário das políticas públicas de saúde do 

Brasil e da Colômbia. 

A articulação da EAN dentro do cenário das políticas públicas em cada 

país foi diferente, levando em consideração o nível de formulação e referencial 

técnico. Assim, o Brasil e a Colômbia têm características e experiências 

históricas que compartilham o aspecto da desigualdade social. As políticas de 

alimentação, PS e APS estão sendo transformadas de acordo com o formato 

em que operam, uma vez que os programas do governo e as autoridades 

precisam fomentar maior participação social. Neste sentido, o cenário político é 

viável para que a EAN responda as necessidades da população, mas precisa 

se adequar as microrrealidades dos contextos. 

As temáticas abordadas pelos grupos de EAN em nível de APS 

estiveram em concordância com as características de conformação e 

funcionamento dos grupos, assim como sustentadas nos achados da entrevista 

sobre a escolha e o referencial técnico das temáticas. As temáticas em São 

Paulo apontaram para um grande espectro de informações que atendem a 

promoção da alimentação saudável, a educação popular, o trabalho 

interdisciplinar, a liberdade do profissional e a influência forte da abordagem 

terapêutica. Em Bogotá, as mensagens identificadas estiveram estreitamente 

relacionadas com a diretriz do programa Tú Vales, mesmo que com um 

enfoque das ABC. Daí que a operacionalização das diretrizes dentro da 

representação dos nutricionistas tem um caráter mandatório que restringe a 

participação da população na escolha temática, mas que enfatiza a PS.   

Por fim, devido à natureza do estudo comparativo e da contextualização 

dos resultados em cada cenário é preciso um maior aprofundamento no estudo 

do desenvolvimento de grupos na APS, possibilitando assim maior 
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entendimento das suas repercussões na população, incluindo pesquisas que 

acompanhem o processo e envolvam a participação do educando.  
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ANEXO 1 
 
Parecer do comitê de ética em pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde da 

cidade de São Paulo 
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Parecer do comitê de ética em pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde de 
São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

ANEXO 2 
 

Parecer de consentimento institucional da Secretaria Distrital da Saúde de 
Bogotá 
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ANEXO 3 
Carta de aprovação do comitê de ética da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Pablo 
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Carta de aprovação do comitê de ética da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Pablo 
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ANEXO 4 
 

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS ONLINE 

Estudo: Educação Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde em 
São Paulo e Bogotá 

 

1. Nutricionistas que realizam Educação Alimentar e Nutricional em grupo 
 
Identificação do nutricionista (Auto-aplicável)          *Campos obrigatórios  

  
Nome completo*:                                                Sexo*:            Data de preenchimento*: 

Data de nascimento*:    Ano no qual conclui o curso de nutrição*:           

Realização de pós-graduação* :  nome do curso e ano de conclusão 

 Cidade e região de atuação*:    Nome da instituição de trabalho*: 

Função*:      Há quanto tempo na função atual (anos)?*: 

Descreva as atividades realizadas cotidianamente em seu trabalho*:  

 

 
 

2. Grupos de educação nutricional 

Preencha o formulário de acordo com os grupos realizados dentro de seu território de atuação que 
abordam a alimentação e nutrição. Segue as letras (A,B,C,D,E,F,G,H,I e J) para serem preenchidos 
conforme a quantidade de  grupos realizados em seu território: 

A1.  Nome do grupo:         

A2.  População: crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes ou outros. 

A3. Tipo de grupo: grupo fechado (encontro com os mesmos participantes) 

ou aberto (aberto ao público) e a característica do grupo: grupo educativo, 

terapêutico, prática corporal, entre outros. 

 

A4. Número de participantes: número de participantes, em média, por encontro do grupo. 

 

A5. Local: local no qual o grupo é realizado (UBS – Unidade Básica de 

Saúde, igreja, associação, ou outro local). 

 

A6. Frequência, tempo e duração: frequência dos encontros do grupo (diário, 

semanal, quinzenal, mensal, bimensal, outros); tempo de duração do 

encontro (quantidade de horas) e duração (número de encontros). 

 

A7. Coordenador: profissional(is) que coordena(m) o grupo (nutricionista, 

enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico, agente comunitário de saúde, 

psicólogo, entre outros). 

 

A8. Temáticas: temáticas abordados nos encontros educativos. 

 

A9. Materiais e/ou equipamentos: os que são frequentemente utilizados para 

a realização do grupo (vídeo, fotos, folder, pirâmide alimentar, fantoches, 

réplica de alimentos, entre outros).          

Agradecemos a atenção e a colaboração. 
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ANEXO 5 
 

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS 

Estudo: Educação Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde em 
São Paulo e Bogotá 

 

I. Roteiro de perguntas para entrevista semiestruturada  

 
 

1. Pensando em um grupo, no qual você tem identificação e/ou referência, você 

poderia me descrever como foi o processo de construção desse grupo? 

Planejamento, plano de ação, delineamento de objetivos, avaliação, população 

alvo, indicadores, instrumentos, entre outros. 

 

 

 

2. Em sua experiência com a realização de grupos, qual (is) técnica(s) 

educativa(s) ou pedagógica(s) apresenta(m) melhore(s) resultado(s)? Explique 

o por quê? Conversas em roda, palestras, dinâmicas, dramatização, demanda 

dos participantes e/ou profissionais. 

 

 

3. Em relação as temáticas que são trabalhadas nos encontros dos grupos, como 

eles são escolhidos? São determinados de acordo com o grupo, profissional ou 

serviço. 

 

 

4. Que referencial técnico de alimentação e nutrição você gosta de utilizar para 

realizar as atividades educativas dos grupos? Livros, guias alimentares, 

protocolos, consensos, revistas e outros. 

 

 

5. Na sua experiência em grupos, você já verificou ou verifica algum processo de 

mudança no conhecimento e/ou comportamento alimentar/nutricional dos 

participantes? 

 

 

6. Para finalizar, o que é ou o que significa a educação nutricional para você? 
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ANEXO 6 

 

OBSERVAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS EM GRUPO 
Estudo: Educação Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde em 

São Paulo e Bogotá 

 

Cidade:                                                            Data:      

Instituição de trabalho:                                             Território:  

Profissionais do encontro:     N° de participantes: 

 
1. Espaço físico: configuração espacial, características do local, sala, lugar 

aberto, auditório, cozinha, entre outros. 
 
 
 

2. Papel do nutricionista no grupo: coordenador, co-coordenador, facilitador, 
palestrante. 
 
 
 

3. Espaço de participação coletiva: aberto, restrito, escuta dos participantes pelos 
profissionais, conversa entre os participantes. 
 
 
 

4. Temáticas abordadas: temas trabalhados durante o encontro (temas levados 
pelo profissional e os temas que são trazidos pelos participantes). 
 
 
 

5. Mensagem: identificação da mensagem geral trabalhada no encontro. 
 

 
  

6. Claridade e linguagem da mensagem: uso de exemplos, repetição das 
mensagens, uso de termos técnicos e diferentes tipos de linguagem. 
 
 
 

7. Materiais e recursos educativos utilizados: vídeo, fotos, folder, fantoches, entre 
outros. 
 
 
 

8. Observações: Situações específicas. 
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ANEXO 7 
 

TERMO DE CONSENTIMIENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 
NUTRICIONISTAS 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: Educação 

Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde em São Paulo e Bogotá. 

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: A realização da presente 
pesquisa justifica-se considerando que dentro das pesquisas na área da Educação Nutricional 
(EN) tem sido pouco detalhada até o momento, uma vez que essa ação faz parte do cotidiano 
dos nutricionistas e de outros profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária em Saúde 
(APS). O objetivo dessa pesquisa é comparar os conteúdos e as práticas pedagógicas 
trabalhadas em grupos de EN dentro da APS em São Paulo (Brasil) e Bogotá (Colômbia). Os 
procedimentos de coleta de dados serão: realização de entrevistas individuais 
semiestruturadas com os profissionais da saúde e observações sistemáticas de um encontro 
de um grupo realizado por cada entrevistado. Estes procedimentos serão realizados por 
entrevistadores treinados utilizando-se de gravador portátil para o registro das entrevistas e 
para as observações um formulário prévio de observações que será preenchido pelo 
observador no momento do grupo. 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: Existe um desconforto e risco mínimo para você 
ao se submeter à entrevista e à observação, sendo que esses se justificam pelos benefícios 
que a pesquisa poderá trazer na área de EN dentro da APS. Para o participante não terá 
benefício direto com a sua participação. 
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: 
Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 
recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 
momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 
penalidade ou perda de benefícios. Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo. Os resultados das entrevistas e das observações serão enviados para 
você e permanecerão confidenciais e sua divulgação será realizada apenas no meio científico. 
Você tem direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais que sejam do 
conhecimento do pesquisador. Seu nome ou o material que indique a sua participação não 
será liberado sem a sua permissão. O pesquisador compromete-se em utilizar os dados e 
materiais coletados somente para esta pesquisa, sem identificação dos seus participantes. 
Uma cópia deste consentimento será arquivada no Curso de Pós-graduação de Nutrição em 
Saúde Púbica da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e outra será 
fornecida a você.  

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS 
DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível 
nenhuma compensação financeira adicional. Também se existir qualquer despesa adicional, 
ela será incluída no orçamento da pesquisa. As entrevistas e observações serão realizadas no 
local do trabalho, em horário e data agendados de acordo com a disponibilidade de cada 
entrevistado.  
Eu, _______________________________________ fui informada(o) dos objetivos da 
pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Ficaram claros quais 
são os propósitos da pesquisa, os procedimentos, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Fui informado(a) que poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante do estudo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de 

1 
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qualquer beneficio que eu possa ter adquirido. O pesquisador certificou-me de que todos os 
dados desta pesquisa serão confidenciais.  

 
Em caso de dúvidas ou esclarecimentos poderei chamar as pesquisadoras Alexandra Pava 
Cárdenas, Kellem Regina Rosendo Vincha e a professora Ana Maria Cervato Mancuso no 
telefone (11) 3061-7705 ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo no telefone (11) 3061-7779, sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira 
César – São Paulo, SP ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde 
de São Paulo, sito à Rua General Jardim, 36, 1º andar. Telefone: 3397-2464 - e-mail: 
smscep@gmail.com. 
 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 
consentimento livre e esclarecido. 
 
 

Nome   Assinatura do Participante   Data  

 

 

 

Nome   Assinatura do Pesquisador   Data  
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ANEXO 8 
 
 

TERMO DE CONSENTIMIENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 
PARTICIPANTES 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: Educação Alimentar 

e Nutricional na Atenção Primária à Saúde em São Paulo e Bogotá. 

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: A realização da presente 
pesquisa justifica-se considerando que dentro das pesquisas na área da Educação Nutricional 
(EN) tem sido pouco detalhada até o momento, uma vez que essa ação faz parte do cotidiano 
dos nutricionistas e de outros profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária em Saúde 
(APS). O objetivo dessa pesquisa é comparar os conteúdos e as práticas pedagógicas 
trabalhadas em grupos de EN dentro da APS em São Paulo (Brasil) e Bogotá (Colômbia). O 
procedimento de coleta de dados é a observação sistemática de um encontro do grupo que 
você participa. Para este procedimento será utilizado um formulário prévio de observações que 
será preenchido pelo observador no momento do grupo. 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: Existe um desconforto e risco mínimo para você 
ao se submeter à observação, sendo que esses se justificam pelos benefícios que a pesquisa 
poderá trazer na área de EN dentro da APS. Para o participante não terá benefício direto com a 
sua participação. 
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: 
Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 
recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 
momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 
penalidade ou perda de benefícios. Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo. Os resultados das observações serão confidenciais e sua divulgação 
será realizada apenas no meio científico. O pesquisador compromete-se em utilizar os dados e 
materiais coletados somente para esta pesquisa, sem identificação dos seus participantes. 
Uma cópia deste consentimento será arquivada no Curso de Pós-graduação de Nutrição em 
Saúde Púbica da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e outra será 
fornecida a você.  

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS 
DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível 
nenhuma compensação financeira adicional. Também se existir qualquer despesa adicional, 
ela será incluída no orçamento da pesquisa. As observações serão realizadas no local do 
trabalho do profissional que estará coordenando o grupo, em horário e data agendados de 
acordo com a disponibilidade de cada entrevistado.  
Eu, _______________________________________ fui informada (o) dos objetivos da 
pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Ficaram claros quais 
são os propósitos da pesquisa, os procedimentos, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Fui informado (a) que poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante do estudo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de 
qualquer beneficio que eu possa ter adquirido. O pesquisador certificou-me de que todos os 
dados desta pesquisa serão confidenciais.  

 
Em caso de dúvidas ou esclarecimentos poderei chamar as pesquisadoras Alexandra Pava 
Cárdenas, Kellem Regina Rosendo Vincha e a professora Ana Maria Cervato Mancuso no 
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telefone (11) 3061-7705 ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo no telefone (11) 3061-7779, sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira 
César – São Paulo, SP ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde 
de São Paulo, sito à Rua General Jardim, 36, 1º andar. Telefone: 3397-2464 - e-mail: 
smscep@gmail.com. 
 
Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 
consentimento livre e esclarecido. 
 
 

Nome   Assinatura do Participante   Data  

 

 

 

Nome   Assinatura do Pesquisador   Data  
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ANEXO 9 
 

 

AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 
 
 

 
Eu, _______________________________________________, portador de 

RG. ________________________ e CPF. ___________________________, 

autorizo a veiculação das imagens dos materiais educativos utilizados para a 

realização do grupo de Educação Nutricional que foi observado para o estudo 

““Educação Nutricional na Atenção Primária em Saúde nos municípios de São 

Paulo e Bogotá” – para possíveis apresentações dos resultados do estudo em 

Congressos, Simpósios, entre outros. Desde que as imagens não sejam 

utilizadas de forma imoral ou em contexto diferente do abordado no momento 

da observação. 

Tenho conhecimento de que se trata de estudo com finalidade de reconhecer 

as potencialidades e fragilidades das ações em grupo na Educação Nutricional, 

bem como colaborar para o seu aprimoramento, contribuindo assim para a 

efetividade dos serviços de saúde. 

 

São Paulo,         de                             de 2012. 

 

__________________________________________________________ 

Nome Completo 
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CURRÍCULO LATTES 
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CURRÍCULO LATTES 

 
 


