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Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é um campo de conhecimento e de 

práticas contínuas e permanentes que visam promover a autonomia e a prática voluntária de 

hábitos alimentares saudáveis. A prática da EAN deve utilizar abordagens e recursos 

educativos problematizadores e ativos que proporcionem o diálogo com indivíduos e grupos 

populacionais. Estes diálogos devem considerar os ciclos da vida, sistemas alimentares e as 

interações e significados que compõem o comportamento alimentar. No contexto atual 

brasileiro a promoção das práticas alimentares saudáveis prevalece como atividade 

estratégica, porém ainda segue com pouca visibilidade das experiências bem sucedidas¹. 

Ações de educação em saúde podem contribuir para a prevenção de doenças como 

Tuberculose (TB), que é uma doença infecto contagiosa e está entre as dez principais causas 

de morte no mundo. No relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil estava 

classificado entre os trinta países com maior incidência de TB em 2018¹. Nesse sentido, 

evidências apontam que o desenvolvimento de materiais educativos que visam à promoção 

em saúde pode produzir ações que ampliam a redução de vulnerabilidades, especialmente no 

contexto de doenças infecciosas como a TB³. Objetivos: Este relato de experiência tem como 

objetivo descrever as estratégias de Educação Alimentar e Nutricional para pacientes 

diagnosticados com Tuberculose pulmonar. Descrição da Experiência: Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Núcleo de Medicina Tropical, da 

Universidade Federal do Pará, sob parecer n° 865.243. Participaram das ações indivíduos 

diagnosticados com TB pulmonar, que procuraram atendimento em uma Unidade Básica de 

Saúde no município de Belém – PA, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 

anos e que após os esclarecimentos sobre o estudo aceitaram participar e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para a elaboração do material educativo e das 

ações, foram desenvolvidas estratégias de educação alimentar e nutricional baseadas na 

Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) que é uma das vertentes da Política 

Nacional de Promoção à Saúde5. A Política Nacional de Promoção à Saúde recomenda o 

predomínio de linguagem clara e acessível para o público em geral e a humanização nas 

relações entre os profissionais de saúde e os usuários do serviço. Para o desenvolvimento de 

ações de EAN considerou-se que a alimentação envolve muito mais que a ingestão de 

nutrientes isolados recomendados pela literatura, a alimentação envolve diversos significados 

que perpassam desde o prazer pessoal até o ambiente e fatores socioculturais onde o indivíduo 

está inserido4. Portanto a elaboração de material educativo foi baseada em dúvidas 

recorrentes dos pacientes, identificadas durante a assistência nutricional realizada no período 

do tratamento. O primeiro material elaborado foi uma cartilha com informações mais 

detalhadas a respeito da doença, esta cartilha apresenta orientações mais específicas 

relacionadas a alimentação, como os benefícios no consumo de carnes vermelhas, alimentos 

fontes de vitamina C, frutas, legumes e verduras. Também foi confeccionado um folder com o 

título “Alimentação e Tuberculose – Mitos e Verdades” o mesmo aborda temas relacionados a 

definição, transmissão e tratamento da doença, tabus relacionados a alimentação e a influência 
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da nutrição no tratamento e na cura da TB, bem como o incentivo a prática de atividades 

físicas e também destacando a importância de realizar o tratamento até o fim. Todos os 

materiais foram planejados e elaborados por acadêmicos do curso de nutrição sob a 

supervisão de docentes. Resultados: Foram distribuídos 30 folders e cartilhas durante o 

atendimento nutricional de caráter individual, porém quando o paciente contava com 

acompanhante este também poderia participar, caso manifestasse interesse. Os atendimentos 

eram realizados pela nutricionista que supervisionou os discentes. Ao distribuir os materiais 

os discentes explanavam o conteúdo e os pacientes manifestavam eventuais dúvidas, as quais 

eram esclarecidas pelos facilitadores. Notou-se grande receptividade dos pacientes para as 

abordagens, estes demonstraram interesse em participar das atividades ao discutir as 

informações contidas na cartilha e no folder. Entre as principais dificuldades expostas para 

manter hábitos similares aos expostos nos materiais, os pacientes relataram o elevado custo de 

alimentos considerados saudáveis, como frutas, legumes, verduras e grãos integrais. Além 

disso, os entrevistados também relataram a questão do acesso á alimentos in natura e 

minimante processados, os quais estão disponibilizados, em sua maioria, em feiras que ficam 

distante das residências dos pacientes. Após a primeira ação de EAN, no retorno para o 

acompanhamento nutricional os pacientes eram questionados quanto à adesão ás práticas 

alimentares recomendadas na cartilha e no folder, aproximadamente 70% dos pacientes 

relataram adesão às práticas alimentares contidas na cartilha e folder. O desenvolvimento de 

habilidades individuais em alimentação e nutrição envolve pensar em EAN como um 

processo dialogado entre os profissionais de saúde e a população, com ações voltadas aos 

indivíduos, coletividade e que envolvam o ambiente (físico, social, político, econômico e 

cultural)5. Foram identificados alguns fatores limitantes para o desenvolvimento de ações 

como o espaço físico que não era adequado a atividades mais interativas, o que inviabilizou a 

formação de grupos e o tempo necessário para as orientações, pois o atendimento nutricional 

ocorria concomitante a distribuição de medicação aos pacientes. Conclusão: A elaboração de 

materiais educativos em EAN e sua distribuição por meio de diálogos podem ser consideradas 

como estratégias exitosas para promover a saúde dos pacientes com TB pulmonar atendidos 

na atenção básica, contribuindo para sucesso no tratamento e cura da doença. Para os 

discentes foi uma oportunidade ímpar para ampliar o conhecimento e colocar em prática o 

desenvolvimento da promoção da saúde, além de contribuir de forma positiva para a formação 

profissional destes acadêmicos. 
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