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RESUMO

O Ministério da Saúde define a educação em saúde como um processo de
capacitação da comunidade com a finalidade de trabalhar para oferecer
melhores condições vida e saúde, incluindo a participação da população no
processo. O objetivo foi avaliar as práticas de educação em saúde de
nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, e optou-se pela teoria derivada de maneira indutiva dos
dados. Foram realizadas entrevistas com os nutricionistas e atividades de
observação das atividades educativas. Participaram nove nutricionistas, todas
do sexo feminino, efetivadas no município. O público com maior prevalência
nos atendimentos é composto por adultos e idosos e os agravos mais comuns
entre os usuários são a hipertensão e o diabetes. Observa-se no discurso e na
atuação das nutricionistas utilização de diversos materiais educativos nas
práticas que as mesmas desenvolvem, bem como a tentativa de envolver os
usuários nas atividades. Foram definidas, por meio das análises, cinco
categorias: Limitações na atuação profissional; Técnicas de abordagem em
ações educativas; Intuito das práticas educativas; Avaliação dos resultados;
Possibilidades de ampliação das ações educativas em saúde. A intenção da
conscientização e mudança de hábitos da população salienta a preocupação do
profissional em desenvolver ações articuladas e coerentes com o contexto no
qual está trabalhando. A questão da valorização da produtividade, a
insuficiência de capacitação dos profissionais e falta de estrutura para
realização de atividades educativas foram levantadas pelos entrevistados como
limitações na atuação profissional. Constatou-se que a maior parte dos
entrevistados não realiza avaliação dos seus resultados, consequência,
possivelmente, da falta de planejamento. A maioria dos entrevistados enfatizou
a importância do trabalho multiprofissional, reforçando a ideia do
fortalecimento das ações e nota-se que há um cuidado em colocar em prática
os princípios do SUS, a integralidade e a equidade. Notou-se nos relatos que a
formação acadêmica do nutricionista é muito tecnicista, dificultando ampliar as
habilidades envolvidas no processo de educar. Não é possível estabelecer uma
relação direta da prática dos nutricionistas com a concepção de educação em
saúde expressa nas entrevistas, mas percebe-se que a maioria defende a ideia
da necessidade de compartilhamento de saberes, de um processo libertador,
transformação da realidade do ser humano, corroborando com o modelo
dialógico.

Palavras-chave: Educação em Saúde, Prática Profissional, Nutricionista

ABSTRACT

The Ministry of Health defines health education as a community empowerment
process in order to work to achieve a better life and health, including public
participation in the process. The objective was to evaluate the education
practices in health nutritionists in Goiânia Health Department. This is a
qualitative research, and opted for the theory derived inductively data.
Interviews were conducted with nutritionists and observation of educational
activities activities. Participated nine nutritionists, all female, carried out in the
city. The public with the highest prevalence in the care consists of adults and
the elderly and the most common diseases among users are hypertension and
diabetes. It is observed in speech and actions of nutritionists use of various
educational materials in the practices that they develop, and the attempt to
involve users in the activities. Were defined by means of the analysis, five
categories: Limitations in professional activities; Approach techniques in
educational activities; Order of educational practices; Evaluation of the results;
Expansion possibilities of educational actions in health. The intent of awareness
and changes in population habits highlights the concern of the professional to
develop coordinated and coherent actions to the context in which you are
working. The issue of valuation of productivity, professional training failure and
lack of infrastructure for educational activities were raised by respondents as
limitations on professional performance. It was found that most of the
respondents does not perform evaluation of their results, therefore, possibly,
the lack of planning. Most respondents emphasized the importance of
multidisciplinary work, reinforcing the idea of strengthening actions and we
note that there is a caution to put into practice the principles of SUS,
completeness and fairness. It was noted in the reports that education
nutritionist is very technicality, making it difficult to expand the skills involved in
the process of education. You can not establish a direct relationship of the
practice of nutritionists with the design of health education expressed in the
interviews, but realizes that the majority supports the idea of knowledge
sharing need, a liberating process, changing the reality of the human being,
corroborating with the dialogic model.

Keywords: Health Education, Professional Practice, Nutritionist
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1 INTRODUÇÃO

A educação está presente em todos os cenários que envolvem a vida
do ser humano, prevendo interação entre as pessoas envolvidas dentro do
contexto educativo e destas com a realidade em que vivem, visando à
modificação de ambas as partes. Pela própria natureza, o fenômeno
educativo não é uma realidade acabada, que se dá de forma única e exata
em suas inúmeras dimensões (humana, cognitiva, emocional, sócio-político e
cultural), ele é concebido a partir das relações entre suas dimensões e da
interpretação do contexto dos indivíduos envolvidos no processo (GIRONDI;
NOTHAFT e MALLMAN, 2006).
Considerando o panorama da educação em saúde é possível afirmar
que seus aspectos são adaptados conforme as mudanças de paradigma que
ocorrem no setor saúde e são influenciadas pelas reformulações dos
processos pedagógicos de educação em geral (GIRONDI; NOTHAFT e
MALLMAN, 2006). Para melhor compreensão dessas mudanças, deve ser
considerado

o

método

de

educação

baseado

na

transmissão

de

conhecimento, sem associação com a particularidade do indivíduo, conhecido
como educação bancária, o educando somente arquiva os conhecimentos
depositados pelo educador (FREIRE, 1987).
Ao transpor a educação bancária para o campo da saúde, ela pode ser
comparada à educação em saúde realizada de forma tradicional, na qual o
profissional transmite informações, regras e prescrições a fim de evitar ou
tratar doenças sem considerar as condições de cada indivíduo. Esse
fenômeno acaba isentando o profissional da responsabilidade com a saúde
do indivíduo, uma vez que o profissional não visa o compartilhamento das
experiências com os indivíduos, a troca de informações entre as partes
envolvidas. Essa ideia começou a ser repensada a partir de modificações nas
práticas e conceitos de saúde, que difundiram a saúde como fator resultante
dos aspectos que envolvem as pessoas, a realidade de cada um, as
condições biológicas, mentais, sociais e culturais a que estão expostos.
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Dessa forma as práticas de educação em saúde voltaram o olhar para as
ações

preventivas

e

não

prioritariamente

as

de

cunho

curativo

(VASCONCELOS, 1999).
Ao assumir essa nova configuração, a educação em saúde se torna
um

instrumento

importante

capaz

de

promover

mudanças

de

comportamento e, consequentemente, promover melhor qualidade de vida
para a população. As ações educativas têm o objetivo de trabalhar o
profissional e o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) em conjunto, para
buscarem soluções aos problemas que levantarem em relação à saúde
(PEREIRA, 1993).
Ao avaliar as concepções dos profissionais de saúde a respeito da
educação em saúde, possibilita a compreensão de que maneira se dá a
relação desses profissionais com seus instrumentos de trabalho, sua
percepção do processo educativo no cuidado e assistência ao usuário e assim
como essas ações em saúde influencia na sua conduta profissional. Dessa
forma, no contexto da Atenção Básica (AB), o modo como o profissional
interpreta as ações de educação em saúde, pode estabelecer o seu perfil de
atuação na sua prática (PEREIRA, 1993).
Considerando as práticas de educação do nutricionista, vale ressaltar a
alimentação saudável como uma das estratégias de promoção de saúde em
sua atuação na AB. Como parte integrante da educação em saúde, têm-se a
educação alimentar e nutricional (EAN), processo no qual o nutricionista é o
mediador, e ao desenvolver atividades educativas inseridas na EAN, o
profissional pode buscar a troca e a construção de conhecimentos, tornando
o usuário sujeito ativo no processo, contribuindo para as mudanças de
comportamento alimentar (CFN, 1991).
O conceito de EAN deve envolver aspectos que considerem o histórico
desse processo no Brasil e as dimensões de alimento desde suas
propriedades até sua utilização pelo ser humano. A EAN se enquadra como
campo de ação da Segurança Alimentar e Nutricional e da promoção da
saúde, sendo vista como uma das principais ferramentas na tentativa de
prevenção e controle de desordens alimentares e nutricionais. Além dessa
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contribuição para evitar fatores de risco e controlar doenças já instaladas, é
fundamental também para o combate ao desperdício de alimentos, à
promoção de uma alimentação saudável, adequada aos hábitos regionais.
Apesar de todos esses esforços para que esse conceito seja alcançado na
prática, o modo como a EAN é realizada e as condições da população e dos
profissionais são algumas das limitações. As experiências educativas não têm
tanta visibilidade, o planejamento das atividades é falho e a prática dessas
atividades nem sempre contemplam metodologias adequadas e coerentes
com o conceito esperado de EAN (BRASIL, 2012a).
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) anuncia que a
alimentação

e

nutrição

constituem

direitos

humanos

fundamentais

estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e são requisitos
para se alcançar a promoção e proteção da saúde, favorecendo uma melhor
qualidade de vida ao indivíduo (BRASIL, 2012b).
Voltando à década de 1930, pode-se considerar que as estratégias de
EAN eram dirigidas aos trabalhadores e suas famílias, a partir de uma
abordagem voltada para o modelo prescritivo biomédico, sem coerência com
o contexto de vida das pessoas, com pretensão de mostrar o que se deve
comer ou não. As práticas eram direcionadas à população de baixa renda
(BRASIL, 2010a).

Até a década de 1990, as práticas de EAN, ainda

conhecido como educação alimentar, eram pouco valorizadas como
estratégia de política pública. A partir do momento que os hábitos
alimentares passaram a serem vistos como fatores determinantes na
incidência e controle das doenças crônicas, a EAN começou a ser vista como
uma medida necessária para o trabalho com mudança de hábitos de vida.
Ainda nesse período, outros marcos históricos deixaram sua influência,
como o processo da promoção da saúde, o conceito de educação em saúde,
defendido por Paulo Freire, pensando uma educação de forma crítica,
contextualizada, valorizando a troca de saberes, bem como os movimentos
de democracia. Nos anos 90, o termo “promoção de práticas alimentares
saudáveis” em conjunto com a ideia de promoção de hábitos de vida
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saudáveis, a promoção de práticas alimentares saudáveis se torna um
instrumento importante para combater os problemas da alimentação.
Desde então, programas como Fome Zero, a Política Nacional de
Alimentação Escola, o Programa de Alimentação do Trabalhador, a Política
Nacional de Alimentação e Nutrição com seus fundamentos e objetivos
articularam mudanças no conceito da EAN, considerando as dimensões da
alimentação e do alimento. Adota-se o termo Educação Alimentar, e
Nutricional e não o termo Educação Nutricional ou o termo Educação
Alimentar, numa tentativa de que as ações envolvam desde o cultivo do
alimento até o aproveitamento de cada nutriente no organismo humano.
Diante do exposto, na visão do Ministério da Saúde (MS) (BRASIL,
2012a), a EAN se constitui como uma área de produção de conhecimento
tanto no contexto do Direito Humano à Alimentação Adequada, quanto na
garantia da Segurança Alimentar e Nutricional em todas as dimensões e
setores públicos. É uma tentativa multiprofissional para estimular a
autonomia na escolha dos hábitos alimentares saudáveis, desde que utilize
recursos orientados por metodologias ativas, como a problematização, que
possibilite

a

interação

da

comunidade,

e

aborde

as

nuances

do

comportamento alimentar em todos os aspectos social, biológico e
psicológico.
A educação em saúde deve ser compreendida como uma proposta
que tem como finalidade desenvolver no indivíduo e no grupo, a capacidade
de analisar criticamente a sua realidade, como também, de decidir ações
conjuntas para resolver problemas e modificar situações, de modo a
organizar e realizar a ação e de avaliá-la de forma crítica (SANTOS, 2006).
Esse conhecimento crítico que questiona essas mudanças para superar
os problemas da população já está bastante difundido entre os profissionais,
entretanto as discussões não estão sendo revertidas para ações práticas.
Para Alves (2004) e Smeke e Oliveira (2001) todo profissional de saúde é um
educador em saúde em potencial, sendo condição essencial para sua prática
seu próprio reconhecimento enquanto sujeito do processo educativo, bem
como o reconhecimento dos usuários como sujeito em busca da autonomia.
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Partindo dessa ideia, surgiu a indagação de como os nutricionistas
estariam trabalhando a educação em saúde na Atenção Primária à Saúde
(APS) no município de Goiânia. Como esses profissionais pensam educação
em saúde? Como eles trabalham as práticas educativas em saúde no seu
local de trabalho? Que concepções de educação em saúde orientam suas
práticas? De que forma a educação em saúde está sendo implementada por
esses profissionais em seu cotidiano? De que forma avaliam a repercussão
das ações de educação em saúde nas condições de saúde da população
atendida? Essas são algumas das questões que justificam a realização do
presente trabalho.
Dessa forma, essa pesquisa pretende contribuir para a reflexão dos
nutricionistas a respeito de sua atuação profissional, suscitar a busca de
especialização na área da educação e educação em saúde e investir em
pesquisas nesse campo, a fim de que o processo de promoção de saúde seja
trabalhado devidamente, ampliar no paciente a construção de saberes,
inserindo-o em bases mais significativas.
Como profissional da atenção básica, atuando na saúde pública,
acredito que o tema escolhido vem contribuir com a melhora da minha
prática profissional, no desenvolvimento de atividades em grupo com os
usuários, no apoio aos profissionais da Saúde da Família (SF), na otimização
de cuidados domiciliares aos usuários acamados. Pelo fato de atuar em
município do interior do estado, torna-se interessante avaliar o trabalho dos
nutricionistas na capital Goiânia e considerar diferentes concepções e tentar
melhorar as condições do município menor. Ao conhecer a prática de outros
profissionais é possível construir novo modelo de atenção nutricional.
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2 REFERENCIAL TEORICO

Serão apresentadas nesse capítulo concepções de educação em
saúde, as práticas educativas como instrumento de trabalho para os
profissionais da nutrição e será discutido também o papel do nutricionista
como educador, sua atuação como mediador de atividades educativas.

2.1 CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

O histórico da educação em saúde tem a influência do higienismo,
pautada no sanitarismo, chamada então “educação sanitária”, no século XIX.
Essa educação sanitária tinha a missão de controlar a sociedade tanto no
que se refere às questões sanitárias, quanto ao cotidiano das famílias
carentes. Essa determinação atendia à ideia de que as classes menos
favorecidas são fontes de risco para doenças (CHALHOUB, 1996).
A partir da década de 1940, iniciou-se a expansão da medicina
preventiva, as ações de saúde pública se caracterizavam como estratégias de
educação em saúde autoritárias, considerando a população como seres
passivos e incapazes de fazer suas próprias escolhas. Outras ações de saúde
tinham caráter informativo, e buscava modificar os hábitos da comunidade,
responsabilizando o indivíduo a cuidar de si mesmo. (VASCONCELOS, 2001).
Considerando a trajetória dos modelos de educação aplicados à saúde
pública brasileira, observa-se que as atividades desenvolvidas em cada
período histórico eram orientadas pelas concepções de saúde e de educação
em saúde e pelos modelos de atenção que vigoravam na busca da
manutenção da saúde dos trabalhadores visando os lucros capitalistas.
Mesmo com a implantação do SUS, nota-se a presença da educação
tradicional permeando as atividades de educação em saúde, atribuindo ao
profissional o poder do saber, porém a educação popular vai incorporando
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novas práticas e ampliando à de saberes, configurando um novo modelo de
educação em saúde (VASCONCELOS, 2001).
Esse modelo emergente de educação em saúde, conhecido como
modelo dialógico se caracteriza como um modelo participativo, no qual os
profissionais e os usuários são sujeitos iguais, porém em papéis diferentes, o
objetivo não é repassar informações sobre saúde e sim transformar o saber
que existe. A prática educativa nesse modelo leva o indivíduo a compreender
suas condições de saúde, dessa forma se conscientiza das mudanças que
precisam acontecer. O profissional que assume essa proposta libertadora
deve valorizar a fala construída no diálogo, conduzindo a comunicação entre
os atores do processo em busca de soluções para os problemas levantados.
Assim, as técnicas pedagógicas são adaptadas a fim de construir um cenário
de debates que tornem visíveis os reais problemas da comunidade.
A 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) traz o conceito ampliado
de saúde: “saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação,
educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer,
liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde”. A saúde,
nesse sentido, é resultado de um processo que sofre influência de condições
de vida adequadas. O conceito de saúde que o profissional elege, permeia
suas práticas de educação em saúde e pode assim moldar suas condutas,
influenciar na seleção dos temas a serem trabalhados, na escolha das
estratégias, e principalmente no foco de suas ações educativas.
O MS, em 2001, define a educação em saúde como um processo de
capacitação da comunidade com a finalidade de trabalhar para oferecer
melhores condições de vida e saúde, incluindo a participação da população
no processo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Retomando a ideia de saúde
como um produto resultante das influências
O Programa Saúde da Família (PSF) lançado pelo MS em 1994, e
depois reestruturado, em 2006, como Estratégia Saúde da Família (ESF)
propõe um modelo assistencial em conformidade com os princípios do SUS. A
ESF é responsável pala execução das ações de atenção primária, mantendo o
foco nos problemas de saúde de maior prevalência, e nos grupos mais
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vulneráveis ao adoecimento, com a finalidade de provocar mudanças nas
condições de vida da comunidade, equilibrando os fatores sociais, ambientais
e culturais. A principal meta é a prevenção de doenças e agravos, por meio
do estímulo à adesão de hábitos mais saudáveis. Um dos objetivos da ESF é
a produção social de saúde, pautada na troca de informação e experiências
entre os profissionais e as famílias assistidas, tendo como recurso a
educação em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
Para Girondi; Nothaft e Mallman (2006), a educação em saúde é um
processo de trocas de saberes e experiências entre a população, incluindo
usuários, profissionais e gestores de saúde, sendo inerente a todas as
práticas desenvolvidas no âmbito do SUS. Os autores referem que, como
prática transversal, a educação em saúde proporciona a articulação entre
todos os níveis de gestão do sistema, representando uma ferramenta
essencial

tanto

para

formulação

da

política

de

saúde

de

forma

compartilhada, como às ações envolvidas na relação direta dos serviços com
os usuários. Nesse sentido, tais práticas devem ser valorizadas e qualificadas
a fim de que contribuam efetivamente para a consolidação do SUS como a
política pública que proporciona inclusão social pela promoção da saúde
como direito da população e também da cidadania.
O processo de educação em saúde abrange a participação de toda a
população no contexto de sua vida cotidiana e não apenas das pessoas sob
risco de adoecer (MACIEL, 2008). Essas práticas de educação em saúde são
definidas pelo MS como atribuições básicas dos profissionais que compõem
as equipes da ESF (BRASIL, 2007).
Ao pensarmos na concepção de educação em saúde como processo
político pedagógico, isso sugere uma reflexão crítica que permite expor a
realidade e propor ações que estimulem a autonomia do indivíduo, podendo
ser ativo no cuidado com sua saúde (MACHADO et al., 2007).
Diante de tantas definições e concepções, o presente trabalho elegeu
a concepção do MS, reformulada em 2006, afirmando ser a educação em
saúde é um processo educativo que elabora conhecimentos em saúde com a
finalidade de adequar o tema à população, acrescenta ainda, corroborando
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com a ideia de Machado et al. (2007), que seja um conjunto de práticas que
colaborem com a autonomia dos indivíduos no cuidado com a saúde e
colaboram também com o trabalho dos profissionais e gestores que buscam
estabelecer um modelo de atenção coerente com a realidade e necessidade
da população.

2.2 PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE

As práticas educativas em saúde são atividades de educação que
favorecem a melhoria da qualidade de vida e saúde dos envolvidos, e podem
ser realizadas de forma individual ou coletiva, como consultas, grupos de
hipertensos,

diabéticos,

gestantes,

obesos,

crianças,

entre

outros

(WENDHAUSEN, 2003).
As

práticas

de

educação

e

saúde

na

visão

da

construção

compartilhada devem ser norteadas pela pretensão da autonomia e da
interdisciplinaridade. Assim, essas práticas prezam o diálogo como meio de
comunicação, no qual sujeitos diferentes, cada um com sua realidade e
costume, juntos, buscam a transformação mútua. A abordagem que enaltece
as experiências e saberes dos sujeitos envolvidos, cada um em suas
circunstâncias, compreende que o processo estimula as mudanças individuais
e em grupo (ACIOLI, 2008).
Segundo Silva et al. (2010), a reorientação dos aspectos teóricos e
metodológicos da educação em saúde não ocorrem na prática dos serviços,
acredita-se que o desafio seja o modo como o profissional vê a educação em
saúde, a ideia dele sobre seu papel nesse processo e quais fundamentos
orientam suas práticas. Na maioria das vezes, as ações educativas realizadas
são condizentes com a experiência pessoal do profissional, elas se baseiam
no cotidiano do serviço, muitos não conhecem a concepção pedagógica que
norteia sua prática educativa.
Ao longo do desenvolvimento das práticas educativas em saúde,
Wendhausen (2003) acredita que os grupos de usuários e trabalhadores
adquirem maior proximidade e afinidade pela convivência e assim
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contribuem para o fortalecimento das relações profissionais-usuários, então
se torna possível compartilhar o saber, estimulando a participação popular e
a autonomia das famílias no processo saúde-doença. Essa proposta requer
dos profissionais a habilidade para desenvolver tecnologias e abordagens
pedagógicas de educar para o cuidar em saúde, superando a concepção de
transmissão de informações e o caráter meramente curativo.
Diante desse papel, o profissional se torna responsável pela
construção conjunta do conhecimento, e se compromete então com as
transformações das condições de vida das pessoas a fim de que elas pensem
por si só e façam suas escolhas.

2.3 A ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA COMO EDUCADOR

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o nutricionista
deve ter uma formação generalista, humanista e crítica, sendo capaz de
atuar

em qualquer área fundamentada na promoção, manutenção,

recuperação da saúde e prevenção de doenças, prezando sempre a
segurança alimentar e a atenção dietética. A atuação desse profissional deve
ultrapassar os atos técnicos, deve ser pautada nos princípios éticos, interrelacionando o contexto social, cultural e econômico com as condições de
saúde dos indivíduos ou grupos populacionais para resolver os problemas
(BRASIL, 2001).
Segundo as definições do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN),
compete ao nutricionista prestar assistência a coletividades ou indivíduos
sadios, ou enfermos, por meio de ações, programas, pesquisas e eventos,
direta ou indiretamente relacionados à alimentação e nutrição, visando à
prevenção de doenças, promoção, manutenção e recuperação da saúde,
como também planejar

e

executar

ações

de EAN,

de

acordo

com

diagnóstico da situação nutricional identificado; ser responsável pelos dados
de Vigilância Alimentar e Nutricional; identificar grupos populacionais de
risco

nutricional, pela anamnese nutricional,

visando o planejamento de

ações específicas e atendimento nutricional adequado; integrar as equipes
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multiprofissionais nas ações de assistência e orientação, desenvolvidas
pela Unidade de Saúde, em especial na prevenção, tratamento e controle das
doenças crônicas não transmissíveis (CFN, 2005).
Diante dessas definições de atribuições do nutricionista, torna-se
necessário fazer alusão aos documentos ministeriais que norteiam a prática
desses profissionais. Conforme a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)
(BRASIL, 2012), reforçada pelo Caderno de Atenção Básica no. 39 (BRASIL,
2014), os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) são compostos por
equipes profissionais de diferentes formações ou especialidades, que devem
atuar de forma integrada, com o objetivo de apoiar os profissionais das
equipes da SF. Essa integração permite o compartilhamento de práticas e
saberes em saúde com as equipes de referência apoiadas, buscando auxiliálas no manejo ou resolução de problemas enfrentados no campo de trabalho,
bem como agregando práticas, na atenção básica, que ampliem o seu
escopo de atividades.
Ainda no campo da atenção básica, os nutricionistas podem atuar nos
Distritos Sanitários (DS), onde são responsáveis por questões burocráticas
como processos de aquisição de dietas especiais, visitas domiciliares aos
pacientes que necessitem de avaliação e desenvolvem atividades educativas
em unidades da sua região que não dispõem de nutricionista. Os
nutricionistas lotados em unidades de saúde desenvolvem atividades
educativas com os usuários das próprias unidades, grupos de obesos,
hipertensos, diabéticos, gestantes, entre outros, como também realizam
atendimento individual em nível ambulatorial aos usuários encaminhados.
Entre os profissionais previstos a integrarem as equipes do Nasf, está
o nutricionista, o qual deverá prioritariamente atuar nos âmbitos familiar e
comunitário. A atenção nutricional deverá focar as ações de alimentação e
nutrição na atenção primária, conforme as competências salientadas pelo
CFN, anteriormente apresentadas. O diferencial está relacionado com
algumas diretrizes do Nasf que trazem propostas de elaboração e definição
de protocolos de atenção nutricional, individual e coletiva. Nessa proposta, o
profissional deve, junto com a sua equipe, identificar problemas relacionados
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à alimentação e nutrição e referenciar para outra instância do sistema de
saúde, quando necessário; devem também programar e desenvolver ações
de promoção da alimentação saudável contemplando a formação e a
educação permanente dos profissionais das equipes de SF. O público-alvo do
Nasf envolve os usuários do SUS e os profissionais da SF (BRASIL, 2012).
Tendo em vista a necessidade de reorientação do pensar e fazer na
educação em saúde, focando as atividades de educação alimentar e
nutricional, nessa pesquisa será valorizado o papel do nutricionista como
educador e para aperfeiçoar a conduta nas ações educativas, será utilizado o
referencial da educação problematizadora, de Paulo Freire. Enquanto a
educação tradicional é caracterizada como educação bancária, na qual
aquele que ensina detém o conhecimento e deposita no outro um saber
pronto e acabado, tornando aquele que aprende um objeto. Em
contrapartida, a educação problematizadora rompe com esse saber pronto e
acabado, pois propõe a construção de um saber contextualizado e torna o
aprendiz um sujeito do processo de aprendizagem. Por isso, estimula a
autonomia, propõe o compartilhamento de experiências, processo no qual o
conhecimento está em constante transformação, é inserido de forma crítica
na realidade das pessoas, é uma proposta libertadora (FREIRE, 1987).
Para assumir o papel de educador, os profissionais devem selecionar o
tipo de abordagem ensino e aprendizagem que desejam trabalhar,
considerando a ideologia que vem arraigada nas teorias pedagógicas. No
caso do nutricionista, seria interessante uma expansão da prática
profissional, desapegar do modelo biomédico, da receita, da dieta adequada
para cada condição de saúde, procurando ter um olhar menos fragmentado,
não desvincular a alimentação dos outros determinantes de saúde.
Juntamente com seu público-alvo, discutir por meio do diálogo, as
necessidades, os anseios, as dúvidas daquela comunidade, valorizando o
saber popular, a fim de construírem mutuamente o conhecimento. Esse
processo facilita a promoção do autocuidado e, consequentemente, contribui
para uma melhor qualidade de vida da população.
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O nutricionista que atua como educador, a partir da concepção de
educação em saúde apresentada, investiga os hábitos da população com a
qual irá trabalhar a fim de conhecer as peculiaridades de cada um. A partir
dessa avaliação ele norteia os pontos que precisam ser melhorados seja na
alimentação ou no estilo de vida de acordo com as condições de cada um,
não há uma única receita ou prescrição, há a adequação das orientações
para uma vida saudável. Se o processo for igual para todos, sem distinção,
corre-se o risco de não haver mudança no comportamento, podendo não
haver compromisso do indivíduo com sua própria saúde. Vale ressaltar a
exigência do papel do nutricionista como educador em todas as áreas de
atuação, seja no campo da alimentação coletiva, seja na saúde pública ou na
atenção hospitalar e consultório, o nutricionista é preparado para trabalhar
estímulo às mudanças, a conscientização do público com o qual trabalha.
Para Franco e Boog (2007), as novas competências exigidas do
nutricionista como educador exigem revisão e reformulação dos cursos de
graduação, que ainda estão voltados para o modelo biomédico, uma vez que
essa formação do profissional como educador é resultado de um trabalho em
conjunto com os docentes ao longo de todo o curso. Educar em nutrição não
se limita em transmitir informações com estratégias e recursos didáticos, o
nutricionista precisa compreender como o seu paciente elabora a ideia do
comportamento alimentar. O desafio de atuar como educador se dá no
processo de levar ao indivíduo às práticas alimentares saudáveis e confrontar
com a representação social e emocional do alimento para cada um,
buscando construir novos sentidos coerentes concomitantemente com a
saúde, o prazer, o bem-estar, as questões sanitárias e ambientais.

2.3.1 A atuação dos nutricionistas na saúde coletiva

Considerando a proposta pedagógica de Paulo Freire e a abordagem
construtiva do aprendizado no campo da saúde, pressupõe-se um olhar
crítico da realidade e consequentemente um processo baseado no diálogo e
no compartilhamento de informações, dessa forma têm-se uma prática de
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educação em saúde construída em conjunto. Essa abordagem prevê os
princípios de prática metodológica dialética; o uso de múltiplas linguagens; a
realidade local como ponto de partida; o planejamento coletivo das ações
educativas e a avaliação do processo educativo (ACIOLI, 2008).
A prática desse tipo de proposta sugere inserir os conhecimentos
produzidos e compartilhados pelos sujeitos nas atividades educativas,
enaltecendo a troca de saberes entre os profissionais e a população,
ressalta-se principalmente o planejamento conjunto e participativo nas
práticas educativas. É importante destacar que a construção compartilhada
deve ser orientada pela interdisciplinaridade e a comunicação deve facilitar o
acesso da comunidade a informações voltadas para o campo da saúde
(ACIOLI, 2008).
Quando se fala em planejamento das atividades educativas, espera-se
que os profissionais utilizem um roteiro para realização das atividades,
pautado em objetivos a serem alcançados, no formato como o tema será
trabalhado, ou seja, a metodologia selecionada e qual a pretensão dos
efeitos das atividades planejadas. Na maioria das vezes o planejamento não
é sistematizado, situação na qual o responsável pela atividade trabalha com
base na intuição e no improviso, porém a proposta da elaboração conjunta
dos objetivos, de construção coletiva do conhecimento, torna-se evidente
não só a importância do planejamento, bem como a intencionalidade da
atividade educativa. Esse método deve viabilizar a compreensão e o
compartilhamento de uma linguagem acessível (termos utilizados, estratégias
e instrumentos desenvolvidos) e assim contribuir para o diálogo e a
participação ativa de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo
(CAMPOS; FARIAS e SANTOS, 2010).
Considerando a formação do nutricionista, no nível da graduação,
devemos ressaltar a importância das propostas das DCN, que permitem
mudanças dos currículos, das competências e habilidades dos profissionais,
sendo voltadas para as necessidades contemporâneas, direcionadas pelo
perfil atual da população. Sugerem ainda a utilização de metodologias ativas,
sendo o processo de ensino-aprendizagem direcionado ao aluno em vários
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cenários e níveis de atenção, com o objetivo de reorientação do profissional.
Para Santana e Ruiz-Moreno (2012), essa orientação seria a interação da
teoria e da prática desde o inicio da formação do profissional.
O estudo de Recine e Vasconcellos (2011) aponta que as DCN dos
cursos de nutrição contemplam os aspectos da formação do profissional
pelas instituições de ensino e seus princípios garantem a inserção do
nutricionista no campo de saúde coletiva. Essas diretrizes são estratégias que
contribuem para a adequação dos cursos, direcionam a formação dos
estudantes para as reais necessidades de saúde da população e aproximamse dos princípios e diretrizes do SUS. Apesar de todas essas iniciativas de
mudanças, o curso de nutrição ainda está em processo de reformulação
curricular e nem todas as mudanças propostas foram inseridas de forma
consolidada.
Com base nisso, foi realizado um estudo por Recine e Mortoza (2013),
com o objetivo de caracterizar os conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias para a ação profissional do nutricionista no campo da saúde
coletiva. O estudo consiste na reconfiguração do campo de trabalho do
nutricionista pela qual mesmo os espaços de atuação considerados clássicos
estão sendo ampliados e renovados. Foi intitulado “Consenso sobre
Habilidades e Competências do Nutricionista no Âmbito da Saúde Coletiva” e
de acordo com suas recomendações e definições, é imprescindível a
integração da prática na formação do profissional, a utilização de
metodologias ativas, como a problematização, novas abordagens de ensino,
suporte aos docentes e formação constante para os mesmos.
Esses esforços para melhora da atuação do nutricionista na área da
saúde coletiva implica a busca por qualificação profissional (pós-graduações
ou outros cursos) e consequentemente a futura reformulação dos cursos de
graduação.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL
Avaliar as práticas de educação em saúde de nutricionistas da
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Compreender a concepção dos nutricionistas a respeito da educação

em saúde;


Investigar as estratégias e recursos mais utilizados pelos profissionais

na área de educação em saúde;


Identificar os objetivos traçados pelos nutricionistas para atuar junto

aos grupos, na sua prática educativa;


Verificar as formas de avaliação das atividades desenvolvidas;



Conhecer as oportunidades de formação dos profissionais no campo

da educação em saúde;


Elaborar uma proposta de curso sobre práticas educativas em saúde

para os profissionais de saúde;
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4 MÉTODOS

Para viabilizar a avaliação das concepções e das práticas de educação
em saúde dos nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, a
pesquisa foi concebida como de abordagem qualitativa, como detalhada
abaixo.

4.1 TIPO DE ESTUDO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, uma vez que se pretende,
segundo Minayo e Deslandes (2002), aprofundar o olhar a respeito dos
valores, práticas, linhas de ação e hábitos de grupos sobre a saúde. Esse tipo
de pesquisa se aplica ao estudo de percepções e opiniões, à investigação de
grupos de pessoas e suas histórias sob a ótica dos próprios indivíduos, suas
relações com o mundo. Essa abordagem possibilita explorar eventos sociais
pouco conhecidos referentes a grupos restritos e contribui para a construção
de novas ideias e conceitos durante a pesquisa, sendo assim utilizada para
elaboração de novas hipóteses e novos indicadores qualitativos (MINAYO,
2010).
No âmbito da investigação qualitativa podemos encontrar uma
diversidade de estratégias metodológicas, dentre elas optou-se pela teoria
derivada de maneira indutiva dos dados. Nessa estratégia, os dados são
sistematicamente combinados e analisados ao longo de todo o processo da
pesquisa, denominada Grounded Theory, (GLASER e STRAUSS, 1967, apud
CHARMAZ, 2009).

4.2 AMOSTRAGEM TEÓRICA
Para a Grounded Theory ou Teoria Fundamentada nos Dados (TFD),
a população junto a qual o estudo foi realizado denomina-se amostragem
teórica. Nessa amostra foram incluídos os nutricionistas que desenvolvem
atividades de educação em saúde, lotados nas unidades da Secretaria
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Municipal de Saúde do município de Goiânia, abrangendo os Distritos
Sanitários (DS), os Nasf e as unidades de saúde que são espaços dessas
atividades educativas e que estão inseridos na área de saúde coletiva.
Nesse estudo foram identificados 34 nutricionistas, todos foram
convidados via e-mail e aqueles que retornaram aceitando participar, foi
realizado um novo contato via e-mail e, ou telefone para agendar a coleta
dos dados. Dentre esses 34, no período da coleta de dados, quatro se
encontravam de licença médica, cinco gozavam de férias e um profissional
estava sem lotação devido sua unidade estar fechada para reforma. Dos 24
restantes, foram entrevistados nove nutricionistas, do restante, alguns não
retornaram o primeiro contato e outros não confirmaram uma data para a
coleta de dados, parcela considerada como recusa à participação na
pesquisa. Para a teoria fundamentada nos dados, quando o pesquisador foca
um olhar mais sensível nos temas relevantes, momento da codificação
focalizada, as informações começam a se repetir e não se encontra mais
novos dados, atinge-se a saturação teórica, sendo assim, pode-se afirmar
que os nove entrevistados foram suficientes para a realização do estudo,
sendo possível responder aos objetivos propostos pelo mesmo (TURATO et

al., 2011).
4.3 COLETA DE DADOS

A pesquisadora procurou a Diretoria de Gestão do Trabalho e
Educação em Saúde / Escola Municipal de Saúde Pública da Prefeitura de
Goiânia em setembro de 2013 para apresentar o projeto e o parecer de sua
aprovação pelo comitê de ética, para solicitar o encaminhamento de
pesquisa às unidades de saúde e assim proceder à coleta de dados. Em
seguida, a pesquisadora entrou em contato com os nutricionistas da rede
municipal via e-mail e telefone para agendar a entrevista e observação das
atividades do profissional.
A coleta de dados foi realizada pela própria pesquisadora, no período
de fevereiro a abril de 2014, no local de trabalho de cada nutricionista, que
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assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE
A). A entrevista foi gravada em celular e posteriormente transcrita para o
software de avaliação, cada uma com tempo de aproximadamente 15
minutos.

4.3.1 Entrevistas
Os

dados

foram

coletados

por

meio

de

uma

entrevista

semiestruturada. A entrevista semiestruturada visa produzir um conjunto de
questões básicas para responder aos objetivos da pesquisa (MINAYO, 2002).
Foi elaborado um roteiro para orientar a realização das entrevistas, com 12
questões relacionadas aos objetivos do estudo (APÊNDICE B).

4.3.2 Observações
Utilizou-se a técnica de observação da rotina desses profissionais em
seu campo de trabalho: palestras, rodas de conversa, dinâmicas, terapia em
grupos, teatros, enfim toda a programação contemplada na proposta de
educação alimentar e nutricional. A observação é uma técnica com papel
fundamental na pesquisa, e se torna mais evidente na fase de coleta de
dados, traz a vantagem de percepção direta dos fatos, sem intermediação
(MINAYO, 2002). No presente estudo, utilizou-se a observação simples, na
qual o pesquisador é um expectador, a observação é espontânea e informal,
porém vai além da constatação dos fatos. Foi utilizado um diário de campo
como instrumento de registro dos elementos observados para posterior
sistematização dos dados.
Foram realizadas cinco observações, uma vez que, nem todos os
participantes tinham atividade educativa programada até a data da coleta.
Alguns afirmaram que as realizam frequentemente, porém estavam
agendadas próximo ao segundo semestre, outros não realizam essas
atividades ou realizam esporadicamente.
A pesquisadora atuou como expectadora, utilizando um diário de
campo para anotações e apontamentos pertinentes à pesquisa. Foi elaborado
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um roteiro dos principais pontos a serem observados, que contemplavam os
seguintes aspectos:

1- Como o profissional aborda/trata o seu público-alvo?
2- Como é o espaço físico onde são realizadas as atividades? Como ficam
dispostas as cadeiras? Em filas ou em roda?
3- Qual tempo de duração da atividade? O profissional prevê isso? A
atividade tem uma sequência lógica de começo, meio e fim?
4- Os usuários participam ativamente com perguntas ou colocações? Há
diálogo entre eles e os profissionais?
5- Qual recurso foi utilizado?
6- Como o profissional se veste no momento em que conduz a atividade?
7- Os usuários expõem suas questões pessoais no grupo? Como o
profissional media isso?
8- O profissional faz alguma avaliação após a atividade?

Os grupos observados foram:

 Grupo Peso Certo: realizado no Centro de Atenção Psicossocial da
região, com os usuários da unidade, conduzido por uma equipe
multiprofissional que se reveza no desenvolvimento das atividades. O
objetivo desse grupo é trabalhar temas referentes a uma vida
saudável, auxiliando aqueles que estão acima do peso adequado e
melhorar os hábitos alimentares.

 Grupo Terapia Comunitária: realizado na unidade de saúde da
região, com os usuários que se interessem em participar, conduzido
pela

psicóloga

e

pela

nutricionista,

que

realizam

atividades

multidisciplinares, com o objetivo de promover melhor qualidade de
vida aos usuários.
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 Grupo HIPERDIA: realizado na unidade de saúde da região, com os
usuários acompanhados nesse programa, conduzido pela equipe de
saúde da família que solicita outros profissionais para dar suporte nas
atividades educativas. O objetivo do grupo é monitorar o estado de
saúde dos hipertensos e diabéticos e contribuir para manutenção dos
hábitos de vida saudável.
 Grupo de gestantes: realizado na unidade de saúde da região,
oferecido às gestantes que realizam o pré-natal naquela unidade,
conduzido pela equipe de saúde que solicita outros profissionais para
dar suporte nas atividades educativas. O objetivo desse grupo é
conscientizar as gestantes a respeito dos cuidados necessários e
hábitos saudáveis na gestação desde a concepção até o puerpério.
 Grupo de diabetes: realizado no auditório do Centro de Referência e
Atenção a Saúde da Pessoa Idosa, disponibilizado a todos os idosos
atendidos na unidade com diagnóstico de diabetes. As atividades são
conduzidas pela equipe multiprofissional (nutricionista, fisioterapeuta,
farmacêutica, assistente social e estagiário de educação física). O
objetivo do grupo é contribuir para uma melhor qualidade de vida dos
pacientes

diabéticos,

incentivando

as

mudanças

de

hábitos,

encorajando-os no seguimento do tratamento e orientando no
autocuidado diário.
4.4 ANÁLISE DE DADOS
A partir das informações obtidas das entrevistas e das observações da
prática do profissional, foi possível avaliar como os nutricionistas atuam no
contexto da educação em saúde.
O pesquisador na abordagem qualitativa tem um papel fundamental,
uma vez que todo o processo de sistematização depende da interpretação
dele no momento do tratamento dos dados, a pesquisa vai além do trabalho
de campo e codificação, o olhar sensível e crítico do pesquisador contribui
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para uma investigação da realidade, conferindo maior credibilidade à
pesquisa de natureza qualitativa (LEITE et al., 2012).
A partir dos relatos dos profissionais obtidos por meio da coleta de
dados, foi realizada a transcrição dos mesmos e analisados cada parágrafo,
linha por linha a fim de buscar os fatos, fase denominada de codificação.
Desses relatos e observações, foram extraídos os trechos e marcados os
principais pontos com códigos, estes são agrupados em conceitos
semelhantes, dos conceitos, são formadas as categorias que são a base para
criação da teoria, diante disso, compreende-se que esse método envolve a
geração de teoria fundamentada nos dados (CHARMAZ, 2009).
As categorias originaram-se basicamente dos questionamentos na
entrevista e assim, de algumas categorias emergiram subcategorias a partir
das exposições e comentários de cada profissional em suas falas, que foram
se consolidando a medida que a codificação se ampliava em cada
texto/relato.
Partiu-se assim para a utilização de um software a fim de auxiliar na
análise e interpretação dos dados obtidos, o WebQDA. Segundo os autores
Souza, Costa e Moreira (2011), esse software se apresenta estruturado em
três componentes: fontes, codificação e questionamento. No campo das
fontes, o pesquisador insere os documentos resultantes da coleta de dados,
nesse estudo foram anexadas as transcrições das entrevistas e o diário de
campo proveniente das observações
No campo da codificação, são inseridas as categorias e as
subcategorias induzidas e as que emergiram dos dados, que são
representadas pelos nós. Nessa segunda área, o investigador é livre para
elaborar as dimensões, indicadores ou categorias sendo elas representativas
ou descritivas. O programa já disponibiliza a quantidade de entrevistados
que se referiu a cada categoria e subcategoria, contabilizando em número de
referências.
No campo do questionamento, o programa promove a interação entre
os dados, as relações entre os mesmos, conduzindo o pesquisador a
questionar os fatos, comparar dados para a construção do modelo
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conceitual, uma vez que é possível discutir esses dados encontrados com a
literatura já existente nessa linha de pesquisa (MATIAS, 2013). Nesse
estudo, essa relação possibilita compreender, por exemplo, se a prática do
nutricionista é condizente com o que discorreu na entrevista sobre sua
atuação na educação em saúde.
Na aba de classificação foi inserido o perfil do profissional que define
os atributos de gênero, grau de escolaridade, tipo de vínculo empregatício,
tempo de serviço na rede municipal de saúde. Dados que serão cruzados
com as categorias buscando possíveis influências do perfil profissiográfico na
concepção e na prática de educação em saúde dos nutricionistas.
A partir da interligação entre as fontes e a codificação que, por meio
dos procedimentos de codificação disponíveis no software, é possível
configurar o projeto de modo que os dados estejam estruturados e
relacionados entre si. Após a integração entre os dados e a literatura foi
construída a teoria que emergiu dessa interação, chamada por Charmaz
(2009) de teoria fundamentada ou modelo conceitual.

4.5 ASPECTOS ÉTICOS

Este estudo foi conduzido de acordo com as normas vigentes
estabelecidas

pela

resolução

466/12

(BRASIL,

2012d)

para

o

desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil e submetido para
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás
(UFG), parecer número 609.354/2014 (Anexo A).
As categorias e subcategorias que emergiram no estudo foram
numeradas a fim de exemplificar as relações estabelecidas, as falas dos
entrevistados foram identificadas com a letra E, seguida do número referente
à ordem de realização das entrevistas, a fim de assegurar o sigilo das
informações e também o anonimato dos participantes.
A entrevista foi conduzida pela pesquisadora, que seguiu o roteiro de
perguntas norteadoras, respeitando o livre-arbítrio do participante em
expressar sua opinião e não induzindo as respostas para o favorecimento do
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estudo. Nas atividades de observação, a pesquisadora foi apenas ouvinte,
sem interferência na atividade realizada, sem causar constrangimento aos
participantes e seus usuários.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os dados da pesquisa
obtidos por meio das entrevistas e observações categorizados a partir da
análise dos mesmos, visando avaliar as concepções e práticas de educação
em saúde dos nutricionistas.
A partir do roteiro elaborado para a entrevista, obtiveram-se
informações importantes que responderam aos questionamentos propostos
nos objetivos dessa pesquisa. Foi possível evidenciar com clareza as
estratégias e recursos mais utilizados pelos nutricionistas em sua prática,
verificar como eles planejam as atividades educativas; se traçam objetivos a
serem alcançados com os temas trabalhados; se aplicam algum método de
avaliação dos resultados e, ou do processo educativo a fim de conhecer os
efeitos causados pelas atividades propostas.
Além dessas questões, é interessante elencar a formação dos
profissionais. A investigação a respeito do grau de escolaridade e o tempo de
atuação no município foi proposta na entrevista e o relato dos profissionais
permitiu melhor compreensão acerca do que os entrevistados pensam e
como praticam as ações de educação em saúde.

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

O perfil dos entrevistados, ou perfil profissiográfico desse estudo é
caracterizado pelos atributos de gênero, grau de escolaridade, tipo de
vínculo empregatício e tempo de serviço na rede municipal. Nessa amostra,
todos participantes, total de nove nutricionistas, são do sexo feminino; cinco
delas referiram ter especialização, três são mestres e uma tem doutorado;
todas as entrevistadas tem vínculo efetivo por meio de concurso público
municipal; quanto ao tempo de serviço no município, duas delas têm tempo
inferior a cinco anos de vínculo; seis tem entre cinco e 10 anos e apenas
uma já trabalha na rede municipal há mais de 10 anos.
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5.2 ANÁLISES DAS ENTREVISTAS E OBSERVAÇÕES

Os dados foram extraídos das análises das entrevistas e das
observações. A partir do exposto na análise dos dados, os relatos geraram
categorias induzidas e emergentes, que possibilitam uma discussão a
respeito da atuação dos nutricionistas, como é a realidade da prática
profissional. Alguns resultados encontrados não foram configurados como
categorias, entretanto, são dados importantes para caracterizar mais
detalhadamente o trabalho desenvolvido pelos entrevistados. Primeiramente
serão apresentados esses dados e em seguida as categorias e os
apontamentos relevantes.
O público alvo que prevalece nos atendimentos foi caracterizado pelos
profissionais quanto à faixa etária e ao perfil de saúde. A faixa etária integra
questões como a relação da idade que predomina entre os usuários
atendidos pelos profissionais entrevistados. Os trechos dos relatos dos
nutricionistas a seguir identificam que o público com maior prevalência em
seus atendimentos é composto por adultos e idosos:

“...é predominantemente, adultos, vinculados a programas da SMS e os que
têm maior adesão são os do programa HIPERDIA, por ser a maioria idosa, tem mais
tempo para participar dessas atividades” E1
“...a característica principal do grupo são pessoas de meia idade pra cima,
tem alguns jovens, mas a maioria são pessoas de meia-idade, ...normalmente que
tem tempo livre pra participar da atividade.” E4

Pode-se inferir que isso ocorre possivelmente pelo fato dos idosos
terem maior tempo livre para comparecerem às atividades propostas. Nesse
sentido, Mendonça (2012) encontrou resultados semelhantes em seu estudo,
afirmando que os usuários participantes de atividades física e educativa, são
na sua maioria idosa, do sexo feminino e com alguma patologia, dificilmente
envolve adultos e jovens pela disponibilidade de tempo, devido o emprego.
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Compreende-se a importância de atender todas as faixas etárias, uma
vez que o objetivo das atividades de educação em saúde é promover melhor
qualidade de vida, todas as pessoas devem ser conscientizadas, sendo
estimuladas desde criança a cuidarem da saúde. Sabe-se que os grupos de
risco envolvem, na maioria, adultos e idosos, se tornando grupos prioritários
nas atividades educativas. Os profissionais podem traçar estratégias para dar
assistência aos grupos que já existem, ou seja, os grupos de hipertensos e
diabéticos, e dessa forma vai ampliando o público a fim de mudar o foco da
doença para a prevenção.
A questão do perfil de saúde aborda os agravos a saúde do indivíduo
que participa das atividades. É possível perceber nos relatos que os agravos
mais comuns entre os usuários são a hipertensão e o diabetes. São as
pessoas que tem melhor adesão aos programas oferecidos pelas unidades de
saúde, principalmente o HIPERDIA, no qual é aferida a pressão arterial e
glicemia de jejum dos hipertensos e diabéticos, e são trabalhadas
orientações por meio de uma atividade educativa:

“Na nossa região, a maioria das unidades faz solicitação para atividade
educativa sobre alimentação e nutrição pro grupo de idosos, não especificamente
para idosos, mas para o grupo de hipertensos e diabéticos,” E4
“São os idosos, pacientes hipertensos e diabéticos que participam do
HIPERDIA, adultos e, maioria idosa mesmo” E5

A educação em saúde é considerada como uma das estratégias que
auxilia na redução de danos e complicações consequentes do diabetes
mellitus (DM) (FUNNEL, 2008). E outros autores ainda afirmam que para que
o

autocuidado

seja

um

processo que

contribua

para

melhorar

o

funcionamento do metabolismo e assim manter a qualidade de vida de
indivíduos diabéticos, a educação pode ser uma boa opção para trabalhar as
habilidades de práticas corporais, mudança dos hábitos alimentares, entre
outras necessidades (CIRYNO, SCHRAIBER e TEIXEIRA, 2009).
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No caso da hipertensão arterial, na maioria das vezes, o controle
inadequado da pressão se dá pela falta de adesão do hipertenso ao
tratamento. Isso pode ser comprovado pelo comportamento desse indivíduo:
o uso correto da medicação, os hábitos de vida saudáveis e a presença nas
consultas na unidade de saúde (MION JR. e GUSMÃO, 2006).
Pode-se afirmar que os diabéticos e hipertensos talvez tenham melhor
adesão por existirem programas que vinculem as atividades educativas à
entrega de medicamentos, estimulando esses indivíduos a participarem das
ações nas unidades de saúde.
A adesão do paciente a uma determinada terapia depende de vários
fatores que envolvem a relação profissional-paciente, as condições de
tratamento, o acesso ao serviço de saúde, o acesso ao medicamento
prescrito, entre outros. Para isso, é importante o esclarecimento dos
problemas de saúde que acometem o indivíduo com uma linguagem clara à
compreensão do paciente, isso contribui para o fortalecimento do vínculo
profissional-paciente e consequentemente a dedicação desse paciente no
tratamento (MION JR. e GUSMÃO, 2006).
Os resultados obtidos por meio da observação corroboram com os
relatos nas entrevistas. Dos cinco grupos observados, três grupos envolvem,
em sua maioria, os idosos em suas atividades: o grupo de HIPERDIA; de
terapia comunitária e de diabetes.
Quanto aos materiais e estratégias mais utilizados, agregam-se
técnicas de trabalho e a forma como as atividades educativas são
desenvolvidas pelos nutricionistas. Os materiais contemplam, na maioria dos
relatos, o uso de cartazes e folders como preferência dos profissionais:

“Já usei folders e cartazes também, quando são grupos menores, peço aos
participantes para que leiam e a gente vai conversando a respeito.” E6
“Quando tem material que a secretaria disponibiliza é folder, cartaz, mas não
é sempre que tenho, quando tem, eu utilizo pra entregar o material. Às vezes eu
elaboro alguns cartazes, só que mais para apoio meu... geralmente, idoso tem
dificuldade pra visualizar, às vezes não sabe ler direito.” E5
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A partir das observações, notou-se que das cinco atividades, três
abordavam o conteúdo proposto nos materiais do MS, relativo à pirâmide
alimentar, alimentação saudável para hipertensos, diabéticos e gestantes.
Não foi distribuído material impresso proveniente do MS como foi destacado
nas entrevistas, porém o conteúdo técnico-científico que norteou as
atividades era o proposto pelo ministério. Alguns profissionais ficam restritos
apenas às recomendações desses materiais, outros se orientam por eles e
trabalham questões associadas não relacionadas somente à alimentação.
Em relação às estratégias, foi elencada a palestra e a roda de
conversa como as mais utilizadas entre os entrevistados:

“A principal estratégia é a roda de conversa, e a gente parte do princípio de
Paideia, onde há uma relação horizontal entre os participantes, uma liberdade de
expressão, uma conversa que vem da prática das pessoas... a partir daí a gente
consegue ampliar essa visão ou melhorar as práticas, à medida que a gente constrói
alguns caminhos juntos...” E7
“Como estratégia, utilizo palestra e também roda de conversa, oficina aqui
não tem estrutura.” E8

A literatura apresenta outros estudos que trabalharam ações
educativas em grupo para pacientes com doenças crônicas, especialmente
diabéticos, utilizando estratégias de ensino participativas, como relatos de
experiência, dramatização, caminhada, conversas, entre outros, encontraram
resultados satisfatórios em relação ao conhecimento e manejo da doença
instalada (OTERO; ZANETTI e OGRIZIO, 2008).
De acordo com Méllo et al. (2007), as rodas de conversa são
direcionadas a um tema específico, com discussões que envolvem o relato
das pessoas, a interação entre elas, permitindo troca de experiências e de
ideias. Para os autores Afonso e Abade (2008) as rodas de conversa são
utilizadas nas metodologias participativas, tendo por objetivo a construção de
um espaço, em que os participantes

exponham suas queixas ou
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posicionamentos, e assim consigam refletir sobre sua relação com o mundo,
com seus familiares, com suas condições de saúde.
Ao comparar as entrevistas com os achados nas observações, pode-se
afirmar que três grupos utilizaram como estratégia a palestra, com exposição
de material em data-show (grupo de gestante, grupo de peso certo e terapia
comunitária). O grupo de gestante abrangeu mais de 30 pessoas, dentre as
gestantes

e

seus

acompanhantes,

isso

pode

ter

causado

certo

distanciamento da nutricionista com o público-alvo, considerando ainda que
o contato dela com esse grupo é único e pontual.
Na entrevista, ela referiu que utiliza frequentemente a roda de
conversa, porém na atividade observada, a estratégia escolhida foi palestra,
não sendo possível perceber se ela realmente trabalha a roda de conversa na
proposta defendida por Méllo et al. (2007).
No grupo de peso certo, a nutricionista optou pela palestra, porém
utilizou também utensílios e alimentos para ilustrar os exemplos de porções
recomendadas para cada refeição, observou-se que isso trouxe dinamicidade
à atividade, estimulando os usuários a participarem ativamente da proposta.
Considera-se que a atividade foi bem conduzida pela nutricionista, uma vez
que a estratégia da palestra, por si só, não envolve o público, ela soube
articular o tema com materiais concretos, conquistando a atenção e o
interesse dos sujeitos presentes.
No caso da terapia comunitária, a nutricionista trabalhou um tema de
questão social, não havia relação com a alimentação. Após a exposição do
material em datashow, a mediadora propôs uma roda de conversa, abrindo
espaço para a livre expressão dos participantes sobre o assunto, e apenas
direcionava a discussão com a temática, atendendo ao modelo de roda de
conversa citado acima. Acredita-se que essa atividade representa uma
concepção de educação em saúde baseada na construção conjunta de
conhecimentos, a postura da nutricionista foi realmente de mediadora, o que
aproxima a atividade da proposta dialética.
No grupo de diabetes, a equipe multiprofissional utilizou um material
proposto pela Federação Nacional do Diabetes, denominado Mapa de
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Conversação do Diabetes. Esse material é padronizado, é semelhante a um
jogo de tabuleiro, com a sequência da atividade numa base de madeira e as
fichas que são distribuídas aos participantes. Esse mapa sugere como
estratégia a roda de conversa, estimulando todos os usuários e profissionais
se expressar verbalmente. São quatro mapas, o primeiro é sobre como seu
corpo funciona com e sem o diabetes; o segundo mapa sobre alimentação e
atividade física; o terceiro sobre medicamento e o quarto sobre insulina.
No dia da observação, foi trabalhado o primeiro mapa, e constatou-se
que realmente a proposta envolve todo o grupo, foi uma atividade
extremamente produtiva, interessante e, principalmente, eficaz, uma vez que
os pacientes falaram o que pensam, compreenderam melhor sobre a doença
e a maioria deles, ao longo da atividade, se mostraram preocupados com sua
saúde. Não foi possível acompanhar a sequência dos mapas para observar a
assiduidade, compromisso e a adesão desse público.
O estudo de Mion Jr e Gusmão (2006) aponta que quando o paciente
conhece sobre sua doença, tende a assumir uma responsabilidade com sua
saúde nos cuidados junto aos profissionais. Além dessa relação profissionalpaciente, a adesão tem influência dos determinantes pessoais, psicológicos,
adaptações fisiológicas e a maneira como o sujeito enfrenta a doença.
Considerando a entrevista e a observação dessa atividade, foi possível
concluir que a nutricionista foi além das suas perspectivas na sua prática,
comparada ao que ela relatou no momento da entrevista, a respeito de
concepção sobre educação em saúde, na atividade desenvolvida, a
metodologia utilizada contribuiu para ampliar o escopo das ações planejadas.
Com relação às categorias, dentre as induzidas e emergentes, foram
elucidadas um total de cinco, e encontram-se dispostas no quadro 1:
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Quadro 1. Síntese da categorização das entrevistas
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

Limitações na atuação Gestão
profissional

Profissional

CÓDIGOS
Falta de estrutura; Insuficiência
de capacitação; Produtividade

Falta

de

planejamento

e

de

avaliação
Técnicas
de
abordagem em ações
educativas

Atividades
práticas
e
demonstrativas; Estratégias que
facilitam
a
compreensão;
Interatividade; Nível de instrução
do público alvo; Necessidade do
grupo;

Intuito das
educativas

práticas

Valorizar
as
falas
e
as
experiências; Conscientização e
Mudança
de
hábitos;
Conhecimentos
prévios;
Valorização dos trabalhos em
grupo; Qualidade de vida

dos

Peso corporal, Glicemia e Hábitos
alimentares; Feedback

Possibilidades
de
ampliação das ações
educativas em saúde

Equipe
multiprofissional;
Integralidade e equidade;

Avaliação
resultados

A categoria limitações na atuação profissional foram originadas
de duas subcategorias: gestão e profissional. A subcategoria gestão
agrega os fatores citados pelos entrevistados em relação à falta de
estrutura, considerando material, espaço físico e também audiovisual. Os
trechos abaixo demonstram o desabafo da entrevistada, quanto ao
desemparo da gestão:

“A questão do material é uma grande limitação que a gente tem para
trabalhar em grupo, aqui a gente não tem recurso material, financeiro, então a
estrutura física do auditório é muito ruim... na verdade existe um grande
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desestimulo as atividades de educação em saúde, em números, os atendimentos
individuais, ambulatoriais são mais valorizados que as atividades educativas...” E3

Nesse discurso percebe-se certa insatisfação do profissional na
atuação em educação em saúde, associando o fato das limitações à falta de
apoio da gestão municipal. No estudo de Andrade et al. (2013), encontra-se
levantamentos a respeito das vantagens da disponibilidades e materiais e de
um ambiente físico adequados para um bom desenvolvimento de ações
educativas, tanto em nível individual quanto em grupo. Esses autores
afirmam que a insuficiência desses materiais e o espaço físico limitado,
dificulta o acesso aos serviços por parte do usuário.
A insuficiência de capacitação também foi elencada como uma
limitação para atuar no campo da educação em saúde bem como a
valorização da produtividade em detrimento das atividades educativas e
atendimentos em grupo, que prezam a qualidade e melhor acesso à
população.
“...tenho a esperança de nós recebermos melhores instruções a respeito
disso, tanto materiais técnicos, quanto conhecimentos técnicos... a respeito de
educação em saúde foi na minha formação acadêmica e na minha prática vivencial
mesmo, e a gente foi construindo com ajuda de colegas... Até o momento a gente
não recebeu nenhum curso, nada a respeito disso, eu estou na secretaria desde
2005, eu nunca recebi nada especifico disso” E4

Aqui nesse excerto pode-se observar novamente a insatisfação do
profissional em relação ao município. A queixa envolve desde a falta dos
recursos até a insuficiência de educação permanente. Pode-se inferir que
essa associação possivelmente ocorra pelo fato do foco das ações de saúde
do município não se estender às atividades educativas. Não sendo uma
prioridade, não haverá estímulo para essas práticas e nem serão ofertadas
oportunidades de formação e capacitação na área.
Ferreira, Schimith e Caceres (2010) afirmam em seu estudo que é
necessário estar atento às necessidades dos profissionais, de modo que os
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cursos de capacitação e educação permanente sejam moldados conforme o
perfil esperado do profissional na respectiva área de atuação e assim seja
consolidado um modelo de atenção mais harmonioso.
As nutricionistas E1 e E3 deixam claras as dificuldades que encontram
para desenvolver as atividades de educação em saúde com qualidade. Elas
se queixam da falta de estímulo às atividades educativas em grupo, isso não
impede que num atendimento individual o profissional trabalhe também de
forma educativa, porém a gestão prioriza os números de consultas, a
produtividade do profissional e não a qualidade do atendimento:

“na verdade existe um grande desestimulo as atividades de educação em
saúde, em números, os atendimentos individuais, ambulatoriais são mais
valorizados que as atividades educativas” E3
“As atividades de educação estão muito em baixa, por mais que a gente
esteja na Atenção Básica, parece que esse não tem sido o foco, é só essa questão
da produtividade, da consulta, todo profissional que tem formação, sabe que não é
isso o caminho certo. Eu vejo muito as coisas aqui na contramão” E1

A pesquisa de Andrade, et al. (2013) aponta que para a efetivação das
ações educativas deve-se ter equilíbrio entre os fatores envolvidos, os
materiais e recursos são importantes, porém sem o apoio do gestor não
haverá articulação necessária das propostas educativas, pois o gestor atua
de forma a fortalecer essas ações de acordo com a realidade da comunidade
e do município como um todo. Os autores Roecker, Budo e Marcon (2012)
reforçam que para que as ações educativas sejam efetivas e de boa
qualidade é necessário um ambiente físico adequado e disponibilidade de
recursos, incluindo-se materiais financeiros e humanos.
A subcategoria profissional integra as questões que podem ser
interpretadas, possivelmente como falha por parte dos nutricionistas em
relação à atuação, e também como sobrecarga de trabalho na função. Diante
dos relatos, percebe-se que é comum a falta de planejamento das
atividades e também de avaliação da eficácia das ações.
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Para alguns entrevistados, esse fato dificulta o desenvolvimento
efetivo de ações educativas, sendo visto como uma limitação na atuação
profissional. O próximo relato ilustra o disposto:

“...as atribuições são muitas, despachar alguma coisa... as coisas vão se
sobrepondo, então não tem muito tempo pra gente fazer esse planejamento prévio,
que seria o ideal, então a gente trabalha em cima do improviso mesmo, do que
precisa acontecer...” E2

Percebe-se que essa entrevistada justifica o fato do acúmulo de
atribuições no campo de atuação. Aqueles nutricionistas que trabalham no
DS, como exposto anteriormente, além da função burocrática, algumas
competências lhes são determinadas, inclusive a condução de atividades
educativas em unidades de saúde que não dispõe de nutricionista.
O impasse do acúmulo de funções e responsabilidades dificulta, na
maioria das vezes, o acompanhamento dos usuários, por não haver vínculo
da profissional com a unidade de saúde, tornando a sua demanda
fragmentada. Essa atitude implica uma prática de educação em saúde
desarticulada e enfraquecida, acredita-se que devido à falta do vínculo
profissional-usuário, não há a convivência necessária para conhecimento da
realidade e consequentemente não se estabelece uma relação de confiança
que possibilitaria a troca de saberes e compartilhamento de experiências.
Essa prática aproxima as atividades realizadas de uma concepção
tradicional de educação em saúde, processo em que o profissional transmite
as orientações e recomendações, sem levar em consideração as condições
do público alvo.
Em relação à falta de avaliação da eficácia das ações educativas, a
maioria dos entrevistados referiu não aplicar instrumentos de avaliação de
forma sistemática após as atividades. No trecho a seguir as entrevistadas
declaram que confiam no conhecimento que a experiência lhe emprega:
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“Pergunto se tem alguma dúvida, que geralmente eles têm no dia a dia, no
mais é de acordo com que eles perguntam, uma avaliação minha mesmo eu não
faço.” E5
“... é mais na percepção mesmo, não tem nada sistematizado, pelo menos
na minha prática não costumo fazer...” E2

Dos

entrevistados,

três

afirmaram

se

basear

na

experiência

profissional para desenvolvimento das atividades, considerando o tempo de
atuação desses nutricionistas no município este varia entre cinco e 18 anos,
fato que dificulta afirmar a influência do tempo de experiência na habilidade
para o planejamento do serviço. Por outro lado, vale ressaltar a possibilidade
desses profissionais referirem a experiência não a tempo cronológico, e sim à
vivência na área de saúde pública, às capacitações e aos programas de pósgraduação que possam contribuir para uma atuação mais efetiva.
A categoria técnicas de abordagem em ações educativas foi
concebida a partir das citações dos entrevistados em relação às formas como
eles envolvem os usuários na sua prática. No relato da maioria dos
entrevistados, pode ser observada a prioridade às técnicas que atraem a
participação dos usuários na construção do conhecimento em conjunto.
Dentre os códigos encontrados, foram mencionadas algumas técnicas,
como a prevalência de atividades práticas e demonstrativas:

“...quanto mais prático, quanto mais palpável, visível pra eles, parece que
mais fica dessa atividade... utilizo muito alimentos mesmo, sabe assim temperos,
utensílios, eu tenho minha caixinha de utensílios aqui... já levei arroz cozido, feijão,
pego utensílios lá da unidade, pra mostrar a eles formação de pratos e explicar
substituição, grupos de alimentos.” E1

Outros elementos importantes que estão presentes na prática dos
entrevistados são as estratégias que facilitam a compreensão e a
interatividade na condução das atividades:
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“Normalmente utilizo roda de conversa, porque o mapa [material utilizado]
estimula muito o participante estar expondo a rotina dele, os sentimentos. A
dinâmica do mapa é pro usuário falar, eles são bem ativos...” E9
“... há uma relação horizontal entre os participantes, uma liberdade de
expressão, uma conversa que vem da prática das pessoas, das vivências, das
experiências que elas têm do cotidiano, a partir daí a gente consegue ampliar essa
visão ou melhorar as práticas, à medida que a gente constrói alguns caminhos
juntos” E7

Os profissionais se atentam também para o grau de instrução do
público alvo, dessa forma, enfatizam na linguagem e nos materiais
utilizados uma comunicação simples e assim haver melhor compreensão das
informações. Isso pode ser visto com mais detalhes no exposto acerca de
materiais e estratégias.

“...é uma diversidade de público-alvo, e a classe econômica da população
que eu atendo, ela é na maioria das vezes inferior... eu me preocupo com isso, não
quero levar pra eles algo que fuja da realidade, tento adequar ao máximo ao nível
da população.” E1

Essas estratégias remetem ao modelo dialógico de educação, uma vez
que as propostas citadas promovem a participação da comunidade, as
atividades práticas facilitam o envolvimento das pessoas na construção do
saber compartilhado, porém, requer certa habilidade do profissional em
trabalhar essa questão, já que o profissional deve facilitar a comunicação e a
interação entre os participantes (AFONSO e ABADE, 2008).
Outro aspecto levantado está ligado à necessidade do grupo, os
participantes apontaram que os temas trabalhados nas atividades são
direcionados pela realidade do grupo, pelas condições de saúde mais
comuns, pelas principais queixas e interesses da população:
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“...os critérios são muito em cima do que a gente percebe no grupo, das
necessidades do grupo, e a gente já tem um perfil do padrão alimentar das
pessoas, sabe que prevalece a obesidade e sobrepeso... Eu tento tirar do grupo
também o que mais interessa a eles... o que eles gostariam de conversar num
próximo momento... mas já tenho uma ideia, através da nossa experiência o que
prevalece ali no grupo”. E2

Para Acioli (2008), o conteúdo programático da educação é o
rearranjo

dos

elementos

questionados

pela

população

de

forma

sistematizada e estruturada, devendo considerar a individualidade e a
objetividade daqueles envolvidos, dessa forma, os conteúdos programáticos
devem ser definidos a partir da situação dos sujeitos no contexto em que
estão inseridos. Esse modelo implica em uma prática de educação em saúde
compartilhada, ou seja, construída em conjunto.
Para Alves (2004), a orientação da atenção básica por programas é
entendida como uma abordagem que define previamente os problemas de
saúde da comunidade. Dessa forma, nem sempre os temas e programas
federais são coerentes com a realidade da população com que se trabalha. A
partir dos esforços a favor da descentralização do sistema de saúde,
entende-se que os municípios têm autonomia para determinar suas
prioridades quanto aos problemas de saúde mais incidentes em seu
território. Para tanto, os profissionais devem caracterizar bem seu públicoalvo, a fim de estabelecer as estratégias a serem trabalhadas.
Retomando as definições do CFN, reforçam-se as atribuições do
nutricionista de planejar e executar ações de EAN, e também identificar
grupos populacionais com risco nutricional e propor ações específicas de
intervenção, seja em grupo ou atendimento individual. Diante dessas
atribuições, é possível relacionar os profissionais que atuam conforme o
conselho, por exemplo, aqueles entrevistados que referiram se basear nas
queixas e dúvidas dos usuários, e assim levantar os problemas da
comunidade para planejar as atividades educativas, eles atendem ao
preconizado pelo CFN, pois estão identificando os riscos nutricionais por meio
de um diagnóstico da população e a partir dai propõem as ações educativas.
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Alguns dos entrevistados ressaltaram que desenvolvem atividades
com os temas predefinidos por outros profissionais, assim, atendem
parcialmente o que é preconizado pelo CFN. Para aqueles nutricionistas que
são solicitados por outros profissionais a realizarem uma atividade educativa,
o diagnóstico local da realidade ficou sob a responsabilidade de terceiros, o
nutricionista propõe ações coerentes com a situação daquela comunidade,
porém a identificação dos componentes de saúde não foi realizada por ele.
A categoria intuito das práticas educativas representa os fatores
que os nutricionistas participantes prezam nas atividades educativas. Foram
destacadas algumas preocupações desses profissionais para uma boa
qualidade das ações realizadas. Eles procuram valorizar as falas e as
experiências dos usuários no momento das atividades e têm como objetivo
a conscientização da comunidade para alcançar a meta da mudança de
hábitos. No trecho abaixo se pode observar a tentativa de priorizar as
estratégias mais ativas nos grupos:

“Tem que ser algo de conversa mesmo, de troca de experiência, eu evito
aquela palestra longa e demorada, que só o nutricionista fica falando, então a gente
tenta puxar o outro lado, trazer as experiências das pessoas, fazer de uma forma
mais participativa possível, mais dialogada, acho que o efeito que isso causa é bem
melhor.” E2
“no meu caso minha atuação com o paciente é no grupo, mas é o tempo
todo educação em saúde, porque a minha tentativa é de melhorar o hábito
alimentar daquele paciente ali, mas por meio da educação.” E1

Além disso, algumas entrevistadas ressaltaram que consideram
conhecimentos

prévios

dos

usuários

no

momento

da

atividade,

estimulando essa troca de conhecimento e informação sobre as temáticas
trabalhadas e apontaram também a valorização dos trabalhos em
grupo:
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“Seria transmitir um conteúdo a uma população alvo, mas assim de acordo
com a necessidade que ela tem daquele conteúdo, considerando a realidade dela e
não desconsiderando que ela não sabe nada daquilo.” E6
“... os atendimentos individuais, ambulatoriais são mais valorizados que as
atividades educativas em grupos, sendo que deveria ser o contrário... esse tipo de
trabalho, que é tanto valoroso, e que tem tanto resultado, que a gente tem visto,
muito mais até que o atendimento em nível individual...” E3

Os autores Klein e Guedes (2008) apontam em seu estudo que a
realização de atividades em grupo permite a integração de pessoas
diferentes, porém numa mesma situação e com objetivos semelhantes. Essa
integração facilita a troca de conhecimentos e de experiências, e o uso do
diálogo como meio de comunicação nos grupos, contribui para o surgimento
de concepções novas sobre os temas discutidos. Esse processo é uma
oportunidade para o exercício do respeito às diferenças entre os atores
envolvidos.
Ainda quanto às intenções dos profissionais, alguns demonstraram em
seus relatos uma visão mais ampliada de saúde, salientaram que a tentativa
deles nas ações educativas é promover um cuidado integral às necessidades
dos indivíduos. Procuram extrapolar os fatores alimentares para as condições
de saúde como um todo e outros aspectos que envolvem o ser humano, em
busca da melhora da qualidade de vida:

“na maioria das vezes eu não trabalho só com educação nutricional, e sim
com educação em saúde... eu acho realmente que o nutricionista, assim como
qualquer outro profissional de saúde não tem que ficar limitado só na sua área de
atuação, até porque a saúde é uma questão holística e muito mais abrangente que
só a questão da nutrição...” E3

Assim como os entrevistados defendem a ideia da melhora da
qualidade de vida como consequência de uma atividade educativa bem
desenvolvida, o estudo de Melo et al. (2009) também apresentou resultados
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semelhantes, mostrando que a promoção de saúde e qualidade de vida
envolve fatores correspondentes ao governo, à gestão integrada, às ações
intersetoriais e as estratégias de uma vida saudável. Para o autor, as ações
educativas dependem de um bom trabalho da equipe multiprofissional, do
envolvimento da população de forma ativa e de apoio estrutural pela gestão.
A categoria avaliação dos resultados foi definida para reunir as
formas de avaliação dos efeitos das atividades educativas elucidadas por
alguns entrevistados. A maioria dos entrevistados não realiza avaliação das
ações, como já foi discutido anteriormente, dentre os que afirmaram utilizar
algum instrumento de avaliação, duas nutricionistas citaram aferir o peso
corporal, a glicemia e os verificar os hábitos alimentares por meio de
questionamento verbal:

“Sobre alimentação, a gente questiona de novo, se ele trocou um alimento
por outro, fez alguma substituição que a gente orientou... o parâmetro mais
objetivo que a gente tem é a glicemia, porque o restante relacionado à alimentação
a gente sabe que é mais subjetivo.” E9
“a gente avaliava se perdeu peso, era como se fosse uma consulta de
retorno lá mesmo no grupo, ai eu via se tinha resultado ou não... se tá conseguindo
controlar o peso, então com essas pessoas que eu marco a consulta e se tornam
meus pacientes, eu consigo ver.” E8

Outra

maneira

de

verificar

se

o

público

alvo

agregou

os

conhecimentos trabalhados nas práticas educativas é o feedback. Os
profissionais ressaltaram que se baseiam no retorno que os pacientes dão ao
final da atividade, estimulados pelo mediador a exporem sobre o conteúdo
trabalhado, para obterem uma ferramenta de avaliação daquela atividade.

“...no máximo assim aquele feedback dos profissionais que acompanham,
“olha foi ótima a sua ida porque as dúvidas deles diminuíram”, mas uma
efetividade, uma melhoria daquilo que foi falado, pra ver se realmente houve
mudança na alimentação, que é o foco, eu não tenho” E1
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“Na verdade a gente faz uma avaliação imediata depois de toda sessão, é
uma avaliação subjetiva, ao final da sessão a gente pergunta a eles como estão
saindo daqui, como eles estão se sentindo com relação a como eles chegaram, não
tem nada medido, nenhuma medida exata utilizo pra isso” E4

Nos grupos observados, nenhum propôs uma técnica de avaliação ao
final das atividades. Em todos eles os profissionais mediadores estimularam
os

participantes,

ao

final

da

atividade,

a

colocarem

as

dúvidas,

questionamentos, o que assimilaram da atividade, que é coerente com relato
de cada um deles na entrevista, afirmando realizar uma avaliação
assistemática da atividade e se basear no feedback do público-alvo.
Dentre essas nutricionistas, duas são lotadas em DS e também tem
demanda para atividades educativas pontuais. As outras três trabalham em
unidades de saúde com atendimento individual e em grupo, sendo que a
profissional do grupo de terapia comunitária e a do grupo de diabetes
acompanham esses grupos semanalmente, o que contribui para melhor
aproveitamento das atividades e participação mais ativa dos usuários.
A categoria possibilidades de ampliação das ações educativas
em saúde agrega a questão do trabalho em equipe, a parceria e o
envolvimento com a equipe multiprofissional e também a tentativa de
atender aos princípios do SUS, integralidade e equidade, desde o
planejamento, desenvolvimento até a avaliação das ações educativas. A
maioria

dos

entrevistados

enfatizou

a

importância

do

trabalho

multiprofissional, reforçando a ideia do fortalecimento das ações. Eles
acreditam que quando vários profissionais estão comprometidos juntos e
com o mesmo objetivo é possível ampliar a visão diante das necessidades
dos usuários, isso permite uma proximidade maior da realidade da
comunidade:

“A gente procura também relacionar uns temas com outros... então se hoje
estou trabalhando com gestantes, a questão da alimentação saudável, a psicóloga
está junto e a assistente social está junto, porque vão aparecer questões
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emocionais, questões sociais, ou mesmo a ansiedade... então a gente procura
através da interdisciplinaridade, transversalizar mesmo os temas.” E7

Rezende et al. (2009) acreditam que quanto mais profissionais de
diversas áreas estiverem juntos numa equipe, mais amplo será o
planejamento da atenção e assistência, o que também facilitará o acesso da
população ao atendimento. Essa variação permite visões diferentes diante da
mesma situação, ampliando as possibilidades de novas práticas do cuidado e
o alcance de maior resolutividade.
Uma parcela pequena dos entrevistados relatou que procuram, em
suas práticas, considerar os usuários como sujeitos que trazem um contexto
de diversas realidades, e não apresentam necessidades apenas de mudanças
de hábitos alimentares. Além dos aspectos nutricionais, trazem outras
questões de saúde, são seres humanos envolvidos em questões sociais,
emocionais, financeiras, entre outros. A partir do momento que o profissional
tem essa percepção, nota-se que há um cuidado em colocar em prática os
princípios do SUS, a integralidade e a equidade. Nos fragmentos abaixo,
compreende-se essa atitude da nutricionista E3 com olhar crítico para as
prioridades na saúde dos usuários:

“eu tenho muito paciente com distúrbio psicológico... atendi uma paciente e
percebi que ela não estava ouvindo nada que eu tava falando, e ai no meio da
consulta ela começou a chorar, e levou um tempo até a gente conseguir acalmar
ela, então eu não tinha que falar de alimentação naquele momento...” E3

“o ser humano é integral e tem outras preocupações também... o
profissional que vê indivíduo como ser humano, e vê ali por trás da obesidade, da
dislipidemia, do diabetes descompensado tem um fator familiar, social, econômico
importante, acho que a resolutividade e efetividade das atividades são maiores.” E3

Essa categoria representa a ideia de ampliar as ações educativas,
quais esforços têm sido colocados em prática, e essa visão dos profissionais
aproxima suas práticas da concepção dialógica, que propõe essa visão diante
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das necessidades do indivíduo. O trabalho é conduzido a partir do que a
comunidade precisa, as atividades educativas se adaptam ao contexto do
usuário, a linguagem, a estratégia, o tema, a discussão e a avaliação devem
ser coerentes com as condições daqueles envolvidos no processo educativo.
Essa ideia aproxima do conceito de promoção que visa à melhoria da
qualidade de vida, porém há o entrave da visão da população, em que ainda
predomina o cunho curativo a base de medicação para obter a qualidade de
vida. Para que a população se convença dessa concepção de promoção da
saúde, os profissionais precisam acreditar e lutar pelas mudanças no sistema
de saúde. Esse é processo longo, pois depende de planejamento e avaliação
bem articulados das políticas de saúde e de outros setores. (ROECKER;
BUDO e MARCON, 2012).

5.3 O MODELO CONCEITUAL
No que se refere ao público alvo prevalente nos atendimentos dos
nutricionistas

entrevistados,

destaca-se

os

idosos.

Acredita-se

que

possivelmente pelo tempo disponível ser um facilitador para a frequência nos
atendimentos,

principalmente

em

grupos

educativos.

Quanto

à

caracterização desse público, constatou-se que a maior parte é constituída
por hipertensos e diabéticos. Esse fato pode ser explicado pela melhor
adesão desses pacientes, provavelmente pela necessidade de maior
comprometimento com o estado de saúde, monitoramento frequente dos
sinais vitais e também pelo vinculo das atividades educativas à distribuição
de medicamentos para controle das doenças.
Quanto aos materiais e estratégias mais utilizados nas práticas
educativas desses profissionais, destacam-se os cartazes e folders no relato
extraído das entrevistas. A maioria dos nutricionistas apontou que opta por
materiais mais simples, de fácil acesso e que possa ser reproduzido e
distribuído aos usuários.
Em relação às estratégias, os entrevistados referiram uma predileção
pela palestra e pelas rodas de conversas. Foi perceptível que alguns
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entrevistados citaram roda de conversa, sem sequer conhecer a proposta,
caracterizando uma atividade de discussão como roda de conversa. Dentre
as ações observadas, duas entrevistadas que afirmaram desenvolver a roda
de conversa em suas práticas, demonstraram fidelidade à proposta do
compartilhamento de experiências e a troca de informações de forma
interativa em concordância com Méllo et al. (2007) e Afonso e Abade (2008).
Com base nas observações, confirmam-se alguns relatos das
entrevistas, como, por exemplo, das nutricionistas que utilizaram alimentos
para trabalhar definição de porções, embalagens e rótulos de alimentos. Essa
prática vai ao encontro do discurso de priorizarem atividades práticas e
demonstrativas, como também as estratégias que facilitam a compreensão,
códigos agrupados na categoria técnicas de abordagem em ações
educativas. Dentre as técnicas mais citadas ainda podem ser ressaltadas a
interatividade, a necessidade do grupo e o grau de instrução desse público
alvo atendido. Assim, de acordo com Afonso e Abade (2008), o profissional
preza o envolvimento dos usuários nas ações educativas, estimula a
participação de forma mais ativa para que haja o compartilhamento e a troca
de saberes e experiências, atuando como o facilitador da comunicação e da
interação entre os participantes. Nesta perspectiva, em convergência com
Afonso e Abade (2008), Acioli (2007) anunciam que as ações em grupo
devem acontecer a partir dos questionamentos e necessidades do mesmo,
considerando o contexto em que o indivíduo está inserido para que ele seja
sujeito ativo do processo.
Refletindo sobre os elementos das entrevistas e observações, vem à
tona a premissa de que muitos nutricionistas estão modificando a sua
concepção de educação em saúde. O modelo tradicional, baseado na
transmissão de informações, na educação bancária, está sendo substituído
nas condutas profissionais, percebem-se claramente no discurso dos
profissionais as tentativas de trabalharem estratégias mais ativas, a busca de
conhecimentos de técnicas pedagógicas para elaborarem suas atividades. A
maioria dos entrevistados demonstrou interesse quanto às concepções do
modelo dialógico de educação, fato que pode se configurar com uma
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vantagem, tendo em vista o esforço para transformar a visão tecnicista de
caráter meramente curativo.
Toda essa mudança se torna reflexo dos pressupostos defendidos por
Paulo Freire quanto ao modelo dialógico de educação contra a educação
bancária (FREIRE, 1987). O grande desafio da mudança desse modelo
biologicista para Pereira (1993) e para Vasconcelos (1991) é atribuir ao
profissional a responsabilidade de ser o mediador na construção de
conhecimento e compartilhamento de experiências. Esse comprometimento
com a saúde do usuário permite que a educação em saúde seja vista como
instrumento de mudança de comportamento capaz de promover uma melhor
qualidade de vida.
Nesse aspecto, a categoria intuito das práticas educativas retrata o
que os profissionais realmente têm em vista para trabalhar educação em
saúde. O fato de valorizarem as falas e as experiências dos usuários e
considerarem seus conhecimentos prévios, expressa o compartilhamento de
informações, sendo uma condição para a construção conjunta do saber. O
profissional ouve o relato do usuário e diante da realidade dos indivíduos
conduz o processo educativo como mediador. A intenção da conscientização
e mudança de hábitos da população salienta a preocupação do profissional
em desenvolver ações articuladas e coerentes com o contexto no qual está
trabalhando.
Assim como Klein e Guedes (2008), os entrevistados reiteram que
para haver a conscientização, estimular as mudanças e mobilizar a
construção conjunta de conhecimentos, é mais interessante quando o
trabalho é desenvolvido em grupo, pois dessa forma, há a integração de
pessoas diferentes com os mesmos objetivos, por meio do diálogo. Essa
valorização das atividades em grupo pelos profissionais enfrenta a falta de
apoio da gestão às atividades educativas, justamente pelo fato dos gestores,
muitas vezes, não visualizarem a extensão do escopo de suas ações, o
quanto as ações em grupo podem contribuir para atingir maior número de
pessoas. A produtividade de um profissional exercendo seu trabalho num
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grupo é muito maior que o atendimento individual, porém a proposta lúdica
inerente às ações educativas é mal interpretada e vista com preconceito.
A questão da valorização da produtividade foi levantada pelos
entrevistados como uma das limitações na atuação profissional. Pelo fato da
gestão não estimular as atividades educativas percebe-se uma contradição
no sistema de saúde. A atenção básica prioriza a promoção da saúde,
entretanto, falta o apoio necessário para a execução das ações de saúde que
fomentem esse objetivo. Ainda sobre a gestão, sobressaíram as queixas de
insuficiência de capacitação dos profissionais e falta de estrutura para
realização de atividades educativas. Nota-se que essa situação expressa uma
sequência de consequências pela falta de apoio. Se os gestores privilegiam
as consultas individuais, o foco dos investimentos será para tal, diante disso,
compreende-se o desamparo às atividades de educação em saúde.
Considerando a atuação profissional, os entrevistados, nutricionistas,
normalmente trabalham questões de alimentação saudável e mudança de
hábitos alimentares, porém uma minoria identifica apenas as ações de
educação alimentar e nutricional como cenário de atuação no campo da
educação em saúde. Isso representa também uma vantagem no caminho da
transformação do modelo de saúde, pois o foco das ações se volta para uma
melhor qualidade de vida. Quando os profissionais expandem o olhar para
além da sua área de atuação, ele se permite ir adiante das queixas que
levaram o usuário até ele. Isso denota a visão holística que o modelo
dialógico de saúde exige do profissional, a busca pelo cuidado integral.
Esses nutricionistas

que consideram a EAN como uma das

ferramentas da educação em saúde, que realizam outras ações de saúde,
ampliando o conteúdo de suas atividades e fazendo correlações com outros
fatores do contexto de saúde, tem uma concepção e uma prática próxima da
proposta dialógica.
Ao idealizar as ações educativas, os responsáveis esperam provocar
mudanças na vida dos sujeitos envolvidos. Essas mudanças agregam
aspectos de saúde, emocionais e sociais, pelo menos algum efeito deve ser
causado. Para verificar esses resultados, é imprescindível uma avaliação por
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parte dos profissionais. Constatou-se que a maior parte dos entrevistados
não realiza avaliação dos seus resultados, consequência, possivelmente, da
falta de planejamento. Quando há planejamento, torna-se necessário um
instrumento de avaliação sistematizado, para pensar o caminho a ser
seguido com as ações de saúde desenvolvidas. A falta desses elementos na
prática dos profissionais pode ser vista como empecilho na realização de uma
atividade educativa de boa qualidade que produza mudança e assim é
compreendida como limitação na atuação profissional.
Não há coerência numa proposta educativa que prevê uma estratégia
ativa, o diálogo como meio de comunicação, a troca e a partilha de saberes e
seja consumada sem objetivos a se alcançar, sem métodos para avaliar os
efeitos, essa prática se torna desarticulada e, dessa forma, diverge do
modelo dialógico. Considerando as limitações na atuação em relação à
gestão e ao profissional, percebe-se que a situação procede da falta de
amparo dos gestores, não havendo incentivo à educação em saúde, os
profissionais

priorizam

outras

atribuições

e

responsabilidades

e,

consequentemente, cometem falhas no planejamento de suas ações
educativas.
Alguns entrevistados aferem dados concretos, como o peso e a
glicemia, a fim de avaliar resultados. Caso haja redução de peso no obeso ou
redução dos níveis glicêmicos no diabético, isso representa se os usuários
estão colocando em prática os hábitos de vida mais saudáveis. Outros
profissionais preferem confiar no feedback dos usuários, incentivando-os a
expor as dúvidas ao final das atividades, como também o que aquele tema
acrescentou na vida de cada um, o que estão levando de novidade naquele
momento.
Esse formato de avaliação assistemática possibilita ao profissional ter
um retorno daquilo que propôs ao grupo, porém é um método subjetivo,
depende de como o profissional analisará essas informações. A formação e a
experiência profissional se tornam importantes nesse momento, uma vez que
um recém-formado ou um profissional com pouca experiência na área de
educação em saúde pode interpretar os dados de forma fragmentada. Essas
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limitações dificultam a tentativa de trabalhar a educação em saúde como um
processo libertador em que haja formação da capacidade do autocuidado, da
busca pelo empoderamento do indivíduo, a habilidade de discernir o que é
melhor para si.
Por

fim,

os

entrevistados

contribuíram

ricamente

sugerindo

possibilidades de ampliação das ações educativas, que acreditam ser
essenciais para a concretização do modelo dialógico na saúde. Salientaram a
importância da parceria com a equipe multiprofissional, em consonância com
Rezende et al. (2009), afirmam que a variação de categorias profissionais
numa equipe pode aprimorar o planejamento das ações e facilitar o acesso
da população ao atendimento, uma vez que visões diferentes permitem
maior resolutividade.
Essa troca multiprofissional representa a busca de maior qualidade do
atendimento, porém, percebe-se na prática profissional, que nem sempre é
bem vista aos olhos da gestão. Conforme o apresentado anteriormente, os
gestores responsáveis priorizam as ações de cunho curativo e investem
pouco em educação em saúde e capacitação de profissionais, com base
nisso, pode-se evidenciar que essa relação multiprofissional também nem
sempre é valorizada.
Outra possibilidade de ampliação citada foi o empenho em colocar em
prática a integralidade e a equidade. Ao executar uma ação de saúde
pautada no diálogo, na interação com a comunidade, no compartilhamento
de saberes, empregando materiais práticos e estratégias ativas, com
planejamento bem elaborado contendo ferramentas fidedignas de avaliação
dos resultados, o profissional tem o objetivo de conscientizar o usuário para
transformar sua realidade. Partindo desse princípio, o profissional deve
identificar todas as necessidades daquele indivíduo para trabalhar cada uma
em sua devida proporção. Não há como estimular um obeso a reduzir o
consumo de sal e açúcar, se antes o profissional não investigar as condições
financeiras e sociais, os aspectos que influenciam no ganho de peso daquele
indivíduo, e qual deles é mais latente no momento.
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O profissional precisa ter um olhar crítico diante da realidade do seu
público alvo, ponderando as prioridades de atenção que deve trabalhar. É
imprescindível considerar o usuário como ser integral, e não em partes
fragmentadas, olhar para o ser humano antes de olhar para a doença e leválo a refletir sobre os seus hábitos e procurar escolhas mais saudáveis. Esse
pode ser o inicio da consolidação de uma prática educativa que vise à
autonomia do indivíduo, incentivando-o a transformar não somente seu
comportamento, mas o pensamento que norteia seus costumes.
O conhecimento trabalhado em conjunto deve levar as pessoas a
serem

capazes

de

pensar

suas

escolhas

e

decisões,

livres

do

condicionamento que impede a concretização da “tão sonhada” qualidade de
vida.
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6 IMPLICAÇÕES

Ao finalizar essas análises foi possível obter algumas conclusões que
podem ser compreendidas como implicações.
Em relação à concepção dos nutricionistas a respeito da educação em
saúde, percebe-se que a maioria defende a ideia da necessidade de
compartilhamento de saberes, de um processo libertador, transformação da
realidade do ser humano, corroborando com o modelo dialógico. Vale
ressaltar que apesar de prevalecer essa concepção, nem todos os
entrevistados conseguem incorporar esses elementos conceituais na prática
da educação em saúde. Não é possível estabelecer uma relação direta da
prática dos nutricionistas com a concepção de educação em saúde
explicitadas nas entrevistas, uma vez que foram selecionadas atividades
aleatórias, e para uma análise mais confiável, seria interessante uma
sequência

de

observações

a

várias

atividades

desenvolvidas

pelos

entrevistados.
As estratégias mais utilizadas nas ações educativas são a palestra e a
roda de conversa e os recursos materiais são os folders, cartazes,
embalagens e rótulos de alimentos, como recurso audiovisual, também foi
citada a projeção. Nem todos os relatos dos participantes que tiveram sua
atividade observada foram condizentes com a prática, tanto nas estratégias,
quanto nos materiais utilizados. Pela limitação do estudo, que não permitiu a
observação de uma sequência de atividades, não se pode afirmar que há
uma contradição entre o discurso e a atuação.
Verificou-se a falta de planejamento na rotina dos nutricionistas, e por
esse motivo, pode-se inferir que nem todos os profissionais elaboram
objetivos que almejam alcançar com suas atividades. Da mesma forma, a
falta de avaliação também é uma consequência da falta de planejamento,
apesar de alguns entrevistados referirem as formas de avaliação, não foi
encontrado nenhum modelo de ferramenta sistematizada para tal fim. Os
resultados são analisados de modo mais subjetivo, e depende do profissional
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para o tratamento dos dados. Essa falta de planejamento dificulta que as
atividades sejam realizadas numa sequência de temas, por serem pontuais,
se tornam atividades fragmentadas, e nem sempre adequada à realidade do
usuário.
Considerando a formação profissional no campo de educação em
saúde, originaram-se alguns fatores interessantes como a dificuldade dos
profissionais em lidar com as práticas, pelo fato de não dominarem ou
mesmo não conhecerem algumas estratégias e instrumentos de trabalho.
Notou-se nos relatos que a formação acadêmica do nutricionista é muito
tecnicista, dificultando ampliar as habilidades envolvidas no processo de
educar. Dessa forma, o nutricionista que trabalha com educação em saúde e
suas experiências estão restritos apenas à contribuição da graduação,
possivelmente, terão impasses no momento de mediar às atividades
educativas.
Os nutricionistas destacaram a insuficiência de cursos ou capacitações,
a respeito de práticas educativas, oferecidos pela gestão da secretaria
municipal de saúde. A falta de providência da gestão em aprimorar o serviço,
principalmente no que concernem atividades educativas, leva o profissional a
procurar, por iniciativa própria, a aprofundar os conhecimentos para tais
práticas (cursos, especializações latu ou strictu sensu), ou aprenderem com a
vivência no campo de trabalho, compartilhando com outros profissionais.
Diante das dificuldades apresentadas em relação à formação e
capacitação, o presente trabalho apresenta uma proposta de curso de
especialização EaD em educação em saúde, como produto técnico do
mestrado profissional.
A partir dessa reflexão após a análise dos dados e a constatação das
limitações do estudo, acredita-se que seja importante considerar o perfil de
atuação do profissional. Se o nutricionista tem uma concepção mais
tradicional, possivelmente vai utilizar as recomendações já publicadas e
reproduzir esse conhecimento, provavelmente nem se preocupe com a
metodologia empregada. Se o profissional tiver uma tendência para a
perspectiva dialógica de educação em saúde, vai explorar os conteúdos, se
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atentando às técnicas que irá utilizar e com os efeitos resultantes do
processo na saúde do seu público alvo.
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PRODUTO TÉCNICO

PROPOSTA: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EaD EM EDUCAÇÃO EM
SAÚDE

1 INTRODUÇÃO

A formação de profissionais para atuar no Sistema Único de Saúde
(SUS) se configura como um desafio perante o cenário de saúde. Faz-se
necessário aproximar os conhecimentos trabalhados às reais necessidades da
população, e assim oferecer um cuidado mais qualificado aos usuários do
sistema (BATISTA e GONÇALVES, 2011).
Já foram idealizadas e implantadas inúmeras estratégias no sistema
de saúde com a intenção de reorientar as práticas dos profissionais para a
integralidade da atenção à saúde, corroborando com princípios e diretrizes
do SUS. As estratégias definidas nas políticas de saúde estabelecem
responsabilidades dos atores envolvidos no sistema, qual o papel dos
trabalhadores, dos gestores e dos usuários (BATISTA e GONÇALVES, 2011).
Todas essas iniciativas provocaram mudanças positivas no sistema de
saúde, entretanto, mesmo com esses avanços, os profissionais de saúde
ainda se encontram limitados na prática quanto ao cuidado integral. O perfil
da maioria desses profissionais demonstra uma insuficiência na qualificação
para mudanças na atuação, a formação profissional apresenta falhas na
articulação do ensino-aprendizagem. Segundo Ceccim e Feuerwerker (2004),
só é possível mudar a forma de cuidar se for modificada também a forma de
ensinar e aprender.
Diante disso é importante que as instituições de ensino articulem nova
estrutura de formação de profissionais de saúde, promovam capacitação e
atualização dos profissionais atuantes no SUS, orientadas pelos parâmetros
de um desempenho qualificado que atenda as necessidades locais da
comunidade. Nesse processo de trabalho, para que haja integração do
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profissional com o serviço de saúde, devem-se considerar as práticas das
competências e habilidades envolvidas na formação profissional.
Considerando os profissionais que já estão em exercício da profissão
no contexto da saúde pública, deve-se pensar numa ferramenta de apoio
para melhorar as condições de atendimento da população, inserindo-os em
um processo de atenção mais integral, a busca conjunta de soluções para os
problemas de saúde, condizente com a realidade da população alvo. Essa
ferramenta consiste no processo de educação permanente em saúde, que
orienta

os

profissionais

nas

principais

dúvidas

da

prática,

agrega

conhecimentos novos e prepara-os para lidarem com as diversas situações
cotidianas no serviço de saúde (MERHY,2004).
Na concepção do Ministério da Saúde (2001), educação em saúde é
um processo de capacitação da comunidade com a finalidade de trabalhar
para oferecer melhores condições de vida e saúde, incluindo a participação
da população no processo. Tendo em vista a atuação dos nutricionistas e na
educação em saúde, surgiu a premissa de como esses profissionais estariam
desenvolvendo suas atividades educativas? O que pensam sobre e quais
concepções norteiam suas práticas? Nesse sentido foi realizada uma
pesquisa com o objetivo de avaliar as concepções e práticas de educação
em saúde de nutricionistas atuantes na Secretaria Municipal de Saúde de
Goiânia.
Os resultados do estudo demonstraram que grande parte dos
profissionais não apresenta uma atuação coerente com seu discurso, isto é, a
concepção sobre educação em saúde não é refletida na prática. Vários
fatores observados influenciam nesse cenário, entre eles o tempo de atuação
na área, o nível de formação superior, o local de trabalho, o acúmulo de
funções, dentre outras limitações observadas e outras elencadas pelos
participantes.
Nessa perspectiva, esse curso propõe uma especialização aos
profissionais atuantes e aos que se ingressarem na rede municipal,
estendendo a todos os profissionais da saúde e não somente à categoria de
nutricionistas,

a

respeito

da

educação

em

saúde,

as

concepções,
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metodologias

ativas,

planejamento

e

estratégias

que

promovam

transformação das práticas educativas em saúde.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Capacitar os profissionais atuantes na Secretaria Municipal de Saúde
de Goiânia no trabalho com práticas educativas em saúde.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Contribuir para a melhoria do desempenho profissional na Atenção
Básica;
 Colaborar na transformação das práticas profissionais tradicionais e na
organização do processo de trabalho;
 Trabalhar estratégias pedagógicas no âmbito da educação em saúde;
 Estimular a prática profissional baseada em competências, centrada
na busca ativa pelo conhecimento;
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3 MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

1ª. COMPETÊNCIA: ATENÇÃO À SAÚDE
Metas:
- O profissional inserido na Atenção Básica deve estar apto a realizar
atendimento a toda população, de forma integral, por meio de ações
voltadas para promoção, prevenção e recuperação da saúde;
- O profissional assegura uma prática integrada e ética, comprometida com
todas as instâncias de saúde;

A) Prática do cuidado integral:
Ao final do curso, o profissional deverá ser capaz de:
1)

Abordar os usuários conforme as necessidades individuais e coletivas,

e suas condições de saúde;
2)

Conhecer a realidade do local de abrangência de suas ações,

identificando os maiores riscos, os problemas de saúde mais incidentes;
3)

Favorecer a construção de vínculo, valorizando o relato do paciente

expressando cuidado integral;

2ª. COMPETÊNCIA: TOMADA DE DECISÕES
Metas:
- O trabalho do profissional deve estar fundamentado na capacidade de
tomada de decisão, no uso apropriado da ética, eficiência da prática no
trabalho;
- Promover ações multiprofissionais e intersetoriais por meio de parcerias
para o enfretamento conjunto dos problemas identificados;

B) Orientar a conduta profissional com base nas necessidades da
comunidade:
Ao final do curso, o profissional deverá ser capaz de:
1)

Realizar ações do plano sob sua responsabilidade profissional;
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2)

Avaliar a efetividade das intervenções realizadas;

3)

Considerar a avaliação do paciente/responsável em relação ao

processo e resultados obtidos, analisando dificuldades e valorizando
conquistas;
4)

Investigar os hábitos, fatores de risco, vulnerabilidade, condições

correlatas e antecedentes pessoais e familiares;

3ª. COMPETÊNCIA: COMUNICAÇÃO
Metas:
- Os profissionais devem ser acessíveis à população, mantendo uma boa
comunicação entre a equipe e da equipe com o usuário;
- As atividades educativas devem ser planejadas de acordo com o perfil da
população atendida, quanto à linguagem, material e estratégias a serem
utilizados;

C) Manter as práticas educativas acessíveis à população:
Ao final do curso, o profissional deverá ser capaz de:
1)

Interagir com a comunidade e garantir um bom relacionamento;

2)

Usar linguagem compreensível ao paciente, estimulando a exposição

espontânea;
3)

Fortalecer o vínculo interprofissional no espaço de trabalho bem como

fortalecer o vínculo com a população;
4)

Organizar

materiais

educativos

disponibilizando

aos

usuários,

informações de forma clara e simplificada.

4ª. COMPETÊNCIA: LIDERANÇA
Metas:
- Assumir compromissos com responsabilidade e habilidade para tomada de
decisão;
- Responsabilidade compartilhada no processo educativo;
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D) Assumir responsabilidade de liderança das ações educativas:
Ao final do curso, o profissional deverá ser capaz de:
1)

Contribuir para o desenvolvimento do trabalho coletivo, estabelecendo

uma relação profissional colaborativa e ética com colegas, demais
profissionais envolvidos e/ou membros da equipe;
2)

Interagir com as pessoas mostrando a capacidade de ouvir, respeitar

a diversidade sócio-cultural, no exercício de sua prática profissional,
considerando princípios éticos e de justiça;

5ª. COMPETÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO
Metas:
- Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o
enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam a saúde em
risco;
- Planejar, coordenar, supervisionar o andamento do planejado; executar e
avaliar as atividades;
- Estabelecer critérios de seleção dos temas trabalhados, considerando a
participação da comunidade;

E) Administrar o planejamento e execução das práticas educativas
em saúde
Ao final do curso, o profissional deverá ser capaz de:
1)

Selecionar e gerenciar recursos físicos e materiais destinados à

realização das atividades educativas;
2)

Trabalhar os temas escolhidos de acordo com a compreensão e

necessidade dos usuários;
3)

Construir,

juntamente

ao

público-alvo,

os

objetivos

a

serem

alcançados com as práticas educativas;
4)

Promover avaliação das atividades desenvolvidas, do aprendizado do

conteúdo e também da satisfação dos usuários, a fim de identificar quais
pontos devem ser melhorados;
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6ª. COMPETÊNCIA: EDUCAÇÃO PERMANENTE
Metas:
- Demonstrar abertura à transformação do conhecimento e da própria
prática, com visão crítica e ética;
- Participar de programas de educação permanente que envolvam
metodologias de ensino-aprendizagem para desenvolvimento de ações
educativas;

F) Ter o compromisso contínuo de buscar melhorar o aprendizado
para a formação e para a prática profissional:
Ao final do curso, o profissional deverá ser capaz de:
1) Realizar periodicamente treinamentos e capacitações em grupos de
profissionais, no local de trabalho;
2) Propor reuniões de equipe de saúde em que são discutidos assuntos
relacionados à área de atuação da equipe;
3) Estimular a construção coletiva de conhecimento em todas as
oportunidades do processo de trabalho, favorecendo espaços formais de
educação permanente e participando da formação dos profissionais;
4) Sugerir assuntos a serem tratados em reuniões de equipe e grupos de
estudos para reciclagem contínua do conhecimento;
5) Orientar pacientes/responsáveis, familiares, grupos e/ou a comunidade
respeitando o interesse desses, no sentido de compartilhar conhecimentos,
agregar conhecimentos e construir novos significados;
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4 METODOLOGIA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O curso envolve uma perspectiva problematizadora no estudo e
discussão dos módulos de conteúdo. O enfoque problematizador assumido
possibilita a utilização de diversas metodologias de ensino (problematização,
discussão de caso, preleção dialogada, trabalho em grupo) centradas na
participação e na elaboração própria do público-alvo.
A carga horária do curso é de 360 horas. Será oferecido em um ano,
semi-presencial, com encontros quinzenais, sendo que cada módulo, um
encontro presencial. O curso é organizado em 06 módulos e esses são
subdivididos em seções:

MÓDULO 1 : SAÚDE COLETIVA

- Sistema Único de Saúde - Histórico e Princípios;
- Níveis de Atenção à Saúde;
- Atenção Básica em Saúde
- Estratégia Saúde da Família e NASF: Diretrizes e Fundamentos;
- Processo Saúde e Doença;

MÓDULO 2: CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

- Histórico da Educação em Saúde no Brasil;
- Políticas de Educação e Saúde;
- Modelos de educação em saúde;

MÓDULO 3: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE

- Processo de trabalho em saúde;
- Avaliação das ações em saúde;
- Diagnóstico da situação de saúde e elaboração do plano de ação;
- Monitoramento das ações de saúde
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MÓDULO 4: PRÁTICAS EDUCATIVAS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

- Investigando a interação educação e saúde;
- Avaliando a Prática Educativa em Saúde;
- Tecnologias para abordagem ao indivíduo, família e comunidade;
- Práticas Pedagógicas e Metodologias ativas;
- Avaliação do processo de ensino-aprendizado;

MÓDULO

5:

PROMOÇÃO

DA

SAÚDE

PARA

AS

CATEGORIAS

PROFISSIONAIS1

- Políticas públicas específicas das áreas de conhecimento;
- Ações de promoção à saúde;
- Atuação multiprofissional nos fatores de risco comuns à saúde;
- O papel do profissional como educador;

MÓDULO 6: PRÁTICA EM SERVIÇO

Acontecerão momentos de práticas nos locais de atuação e em
seguida, momentos de teorização dessas práticas. Será utilizada a proposta
de problematização, baseada no Arco de Maguerez.
Nesses momentos serão trabalhadas propostas de intervenção nas
situações estudadas.

1

Nesse módulo haverá momentos de aprofundamento nas especificidades de cada categoria
profissional participante do curso.
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5

AVALIAÇÃO

A avaliação deve ser planejada desde o início da idealização da
proposta, não devendo ser apenas um desfecho do processo, ela deve
validar os objetivos do curso e não dos conteúdos de cada módulo
trabalhado. O objetivo desse instrumento é avaliar o nutricionista que
concluiu o curso 100% da carga horária (SANTOS, 2011). A avaliação a ser
realizada não se limita a uma verificação de resultados, e sim o que o
profissional agregou de conhecimento, qual a repercussão do curso na sua
concepção de educação em saúde e o que mudará em sua prática.
Baseado na proposta de Miller (1990), estratifica a aquisição de
competências em quatro níveis: “Saber”, “Saber como”, “Demonstra” e “Faz”
e atende a estrutura tridimensional que responde três questões básicas: O
que?, Quando? e Como?

Níveis de
aquisição de
competências
“Saber”

“Saber como”
Metodologia
de
Avaliação

“Demonstra”

“Faz”

O que?

Teoria
Profissionalismo
Criticidade

Habilidades
práticas
Acolhimento
Ética
Comunicação
Planejamento
Cuidado integral

Quando?

Ao final
de cada
sessão

Ao final
de cada
módulo

Ao final
do curso

Como?
(Instrumento)
Tempestade de
ideias

Estudos de caso
Simulação de
práticas em
grupo

Portfólio
Auto avaliação
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ANEXOS

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO NA SAÚDE
MESTRADO PROFISSIONAL

Prezado(a)____________________________________________________
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada:
“Concepções e práticas de educação em saúde de nutricionistas
inseridos na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia”. Após ser
esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar participar
do estudo, assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas
vias. Uma delas será sua e a outra ficará com a pesquisadora responsável.
Em caso de dúvida, procure o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Goiás.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Trata-se de um trabalho de mestrado realizado pela nutricionista Mariana de
Sousa Nunes, do Mestrado Profissional Ensino na Saúde da UFG (MEPES).
Essa pesquisa tem como objetivo avaliar as concepções e práticas de
educação em saúde dos nutricionistas que estão inseridos na Secretaria
Municipal de Goiânia. O estudo será realizado por meio de uma entrevista
contendo perguntas norteadoras a respeito de educação em saúde e
também atividades de observação da rotina desses profissionais em seus
campos de trabalho, a fim de investigar as estratégias e recursos mais
utilizados para se trabalhar educação em saúde na prática. Esse termo de
consentimento se justifica pelo fato de que o sujeito da pesquisa irá expor
opiniões, ideias, conhecimentos e compartilhar sua conduta profissional com
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o pesquisador por meio da entrevista e da observação. Garante-se o sigilo
absoluto das informações oferecidas e a sua participação é isenta de
despesa de qualquer natureza. Você está livre para retirar o consentimento a
qualquer momento da realização do estudo ou mesmo desistir de participar
sem nenhum prejuízo. Ao participar dessa pesquisa, o sujeito contribuirá
para melhor atuação dos nutricionistas no âmbito da educação em saúde.
Estarei à disposição para quaisquer dúvidas, pelo telefone (62)
81228245 ou pelo e-mail: marisnunes.nut@gmail.com

__________________________________________
Mariana de Sousa Nunes
Nutricionista

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
A par do recebimento das informações inerentes à pesquisa “Concepções e
práticas de educação em saúde dos nutricionistas inseridos na
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia”, e também ciente dos meus
direitos,
Eu, __________________________________________________________
RG_________________________

CPF____________________________

concordo em participar desse estudo e autorizo a disponibilização dos meus
relatos para serem aproveitados integralmente ou em partes, a partir desta
data.
Goiânia, ______________________
Participante: __________________________________________________
Pesquisadoras responsáveis:
Mariana de Sousa Nunes – nutricionista (aluna MEPES)
Profa. Dra. Maria Goretti de Queiroz – FO/UFG (Orientadora)
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APÊNDICE B – Instrumento de pesquisa – Roteiro da entrevista

QUESTÕES NORTEADORAS

1. Que público-alvo prevalece nas atividades educativas?

2. Quais materiais e estratégias você utiliza em suas atividades?
3. Quais critérios você utiliza para definir os temas a serem trabalhados?
4. Você traça objetivos a serem alcançados com as práticas educativas?
5. Como você avalia se os objetivos foram alcançados?
6. Você considera suficiente os materiais técnicos disponibilizados para
orientar os profissionais da saúde a respeito da educação em saúde?
7. Para você, o que é educação em saúde? Fale sobre.
8. Você já recebeu formação específica sobre práticas educativas na
educação em saúde?
9. Você se considera capacitado para desenvolver atividades de
educação em saúde?

Gênero: (

) M

(

)F

Escolaridade:
Tempo de serviço na SMS Goiânia:
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APÊNDICE C – Diário de campo – Entrevistada 9 (E9)

Diário 9 – Grupo de Diabetes
Atividade multiprofissional, conduzida pela nutricionista, pelo fisioterapeuta,
pela assistente social e pelo estagiário de educação física.
Grupo de pacientes diabéticos, seguindo a proposta do mapa de
conversação do diabetes (unidade 1), utilizando a estratégia da roda de conversa.
Os pacientes são atendidos pelo CRASPI, e após o diagnóstico de diabetes
são convidados a participarem desse grupo.
Os participantes estavam no auditório do CRASPI, sentados em roda, em
volta de uma mesa com o mapa de conversação sobre ela. Foi trabalhado o
primeiro mapa da sequência de 4.
Os profissionais mediadores não utilizavam jaleco, porém o vestuário estava
condizente com a situação. A nutricionista iniciou a atividade abrindo espaço com a
pergunta: o que você sentiu quando soube do diagnóstico do DM? O grupo todo
falou, cada um colocou sua experiência pessoal.
Em seguida, cada um deveria falar sobre o que sabe do DM, o que acontece
no corpo, e os participantes relataram o que já sentiram, ou o que os médicos
falaram do que pode vir a acontecer ou de experiências com familiares e amigos
que já convivem com a doença.
Após essa exposição, os profissionais fizeram a leitura da definição do DM
que o mapa de conversação propõe. Novamente abriu-se o espaço aos
participantes a falarem sobre dúvidas e opiniões a respeito.
No próximo passo do mapa, os participantes falam sobre o que sabem dos
tipos de diabetes, as diferenças de cada um e ao final identificaram que todos ali
presentes com o diagnóstico de DM, eram do tipo 2.
Na sequência, os profissionais distribuíram cartões: “crença ou fato” a cada
usuário, e à medida que cada um lia seu cartão, discutiam as informações a fim de
identificarem se a informação era uma crença ou fato sobre a doença. Os usuários
foram bastante participativos e os profissionais estimulavam o raciocínio deles para
descobrirem as respostas em conjunto.
Por fim, encerraram a atividade com um momento para dúvidas do que foi
trabalhado e depois explicaram como iria proceder a próxima reunião, ressaltando a
importância da presença de todos, uma vez que o mapa propõe uma sequência de
atividades dependentes uma da outra.

