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Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) se configura entre os maiores e mais 

complicados sistemas de saúde pública do mundo, englobando diversos tipos de atendimento, 

desde os mais simples, por intermédio da Atenção Primária, até os mais complexos, 

assegurando o acesso integral, gratuito e universal para toda a população do Brasil. A atenção 

integral à saúde e não apenas aos auxílios assistenciais, transcorreu a ser um direito à todos os 

brasileiros, desde a gestação e ao longo de toda a vida, com alvo na saúde com qualidade de 

vida, objetivando promoção e prevenção da saúde [1]. O programa de saúde da família 

originado em 1994 estabeleceu-se como a estratégia de organização da atenção básica do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sugerindo uma mudança de modelo e proporcionando 

melhoria das condições de vida da comunidade. A Equipe Saúde da Família da UBS deve 

compor tanto o contato primário, como o contato longitudinal e constante do usuário com o 

SUS. A saúde da família é um plano substitutivo da atenção básica convencional, 

comprometida com a promoção à saúde, modificações dos hábitos e padrões de vida por meio 

da autonomia dos indivíduos e famílias frente à vida. Para isso, a Equipe Saúde da Família é 

composta por uma equipe multiprofissional e atua de forma interdisciplinar [2]. As 

intervenções de nutrição e alimentação no âmbito de Atenção Básica destinam-se a ampliação 

da qualidade dos planos de intervenção, especialmente, agravos e doenças não-transmissíveis, 

no desenvolvimento e crescimento na infância, na gestação e na fase da amamentação, 

destacando que a promoção de hábitos alimentares saudáveis se estabeleceu em um item 

primordial em todas as fases da vida. Sendo assim, torna-se essencial sociabilizar a respeito 

dos alimentos e promover ações que impulsionem a segurança alimentar e nutricional [3], daí 

a importância deste trabalho que tem por objetivo relatar experiências vivenciadas por 

acadêmicas do curso de Nutrição durante o estágio supervisionado em uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) em Belém/PA. Objetivos: Relatar experiências vivenciadas por acadêmicas do 

curso de Nutrição durante o estágio supervisionado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

em Belém/PA. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, sobre as vivências durante o estágio supervisionado na prática em Nutrição e 

Saúde Coletiva, realizado em uma Unidade Básica de Saúde do município de Belém/PA. O 

estágio foi realizado no período de 04 de Setembro de 2019 à 08 de Outubro 2019, no turno 

vespertino, por graduandas do sétimo semestre do Curso de Bacharelado em Nutrição da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). Durante o estágio supervisionado, os autores 

adotavam uma conduta específica nos atendimentos realizados, conforme idade, condição de 

saúde ou social do paciente. Atendíamos um público formado em sua maioria por usuários de 

programas sociais, como o Bolsa Família, atendendo também, pacientes hipertensos, 

pacientes diabéticos ou com uma ou mais comorbidades associadas. Era realizado diariamente 

nos atendimentos, a anamnese alimentar e avaliação antropométrica. Quando o atendimento 

era direcionado as crianças, se analisava a caderneta da criança, para verificar o crescimento e 

desenvolvimento. E após o diagnóstico do estado nutricional, os autores orientavam quanto a 

alimentação e nutrição adequada para cada caso, estimulando hábitos alimentares saudáveis e 
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levando sempre em consideração a situação de saúde, social e econômica de cada paciente. 

Resultados: A vivência na UBS permitiu perceber o empenho do poder público - por 

intermédio dos programas do SUS- em planejar e garantir o direito à saúde, além de promovê-

la, de modo que esse planejamento viesse combater problemáticas da vida prática e permitir 

avanços, como: o controle de doenças crônicas não transmissíveis, a educação alimentar e 

nutricional e os cuidados básicos de higiene. No âmbito do SUS, a equipe de Nutrição, 

realizou procedimentos como: anamnese, coleta de informações relevantes, além de análise de 

exames bioquímicos e avaliação antropométrica. A sala era apropriada, climatizada, 

possuindo balança e estadiômetro, possibilitando a utilização também de ferramentas que 

pudessem contribuir para um bom atendimento, das quais dois aspectos fizeram-se relevantes: 

a comunicação e a atenção ao paciente. Essa integralidade, princípio básico do SUS, permitiu 

que o futuro profissional de Nutrição fosse capaz de atuar e intervir de modo geral para a 

promoção da saúde do paciente e a enxergar seu contexto sociocultural no qual está inserido, 

o que contribuiu para melhor orientação nutricional de forma individualizada e direcionada. 

Entretanto, apesar do planejamento para que o objetivo fosse alcançado, alguns aspectos 

tornaram-se obstáculos para que um atendimento tivesse êxito, como é o caso da 

vulnerabilidade socioeconômica a que grande parte da população se encontra submetida. 

Felizmente, na maioria das vezes a equipe, da qual os autores faziam parte, conseguiu 

mobilizar indivíduos a mudarem hábitos alimentares ou, mesmo, ser capaz de gerar 

questionamentos e interesse em melhorar suas escolhas alimentares mediante as suas 

situações de saúde. É válido afirmar, que tudo produziu melhorias para os estagiários 

envolvidos, tanto quanto para a população atendida. Estes últimos, por que tiveram o acesso à 

saúde garantido e aqueles, porque puderam ter a experiência de vivenciar as práticas que, 

certamente, irão repercutir questionamentos e vontade em contribuir para que o SUS continue 

sendo um direito de todos. Conclusão: A prática em nutrição na Unidade Básica de Saúde 

(UBS) contribuiu de forma exitosa como experiência no atendimento na Atenção Primária em 

Saúde Pública possibilitando a interação com profissionais da área e com a comunidade onde 

foi possível observar, aprender e traçar estratégias que tornasse o atendimento mais adequado 

de acordo com a realidade social e econômica de cada usuário. Através do atendimento 

humanizado, foi possível discernir e vivenciar o quão importante é a intervenção nutricional 

nos cuidados com a saúde na unidade básica visando melhorias. Atuando nos atendimentos, 

foi possível obter vivências que irão engrandecer nossa formação acadêmica, além de dar 

oportunidade de adquirir mais conhecimento sobre os programas sociais e através disso, 

conhecer a realidade da comunidade. Dessa forma, a nutrição em Saúde Pública é 

fundamental na promoção da saúde, na prevenção e controle dos agravos nutricionais 

relacionados à insegurança alimentar e nutricional, incentivando a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis e adequados. 

 

Descritores: Sistema Único de Saúde, Atenção Primária à Saúde, Saúde Pública. 
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