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Introdução: À luz da Constituição Federal, de 1988, a saúde é um valor supremo e é direito 

de todos, estando o Estado como o maior responsável por garanti-lo. Nesse contexto de 

amplificação e conquistas de direitos, nasce o Sistema Único de Saúde (SUS), considerado 

um dos maiores e mais complexos sistemas públicos de saúde do mundo devido aos 12 

princípios fundamentais, dos quais equidade, universalidade e integralidade garantem, em um 

primeiro momento, o acesso gratuito à saúde [1]. O SUS funciona desde um atendimento 

simples, através da Atenção Primária, até procedimentos de maior porte, como transplantes de 

órgãos. Isso garante o acesso de forma gratuita, integral e universal à população brasileira. A 

importância da Atenção Primária se justifica pela prevenção e promoção da saúde a partir da 

atenção global desde a gestação às demais fases da vida, o que permite conquistar uma maior 

qualidade de vida [2]. Em consonância com os objetivos do SUS e com a Política Nacional de 

Atenção Básica (2006), em 2008 são criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) visando incluir as bases da atenção básica, bem como apoiar a estratégia de saúde da 

família [3]. Nessa perspectiva, o Programa Saúde da Família (1994) se mantém 

estrategicamente interferindo e provocando melhorias na qualidade de vida dos indivíduos. É 

nesse interim, que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) se constituem como o cenário onde 

as equipes da saúde da família trabalham estabelecendo mudanças e adaptando a estrutura do 

programa, a fim de atender e respeitar as necessidades de saúde de toda a comunidade. Diante 

disso, a acessibilidade tanto no primeiro contato, quanto no contato a longo prazo, é 

importante para um melhor atendimento aos usuários [4]. Além disso, faz-se necessário 

considerar a intervenção alimentar e nutricional no âmbito da atenção básica do SUS. As 

ações de intervenção caracterizam-se como práticas saudáveis de alimentação em todos os 

ciclos da vida, além de atender as demandas assistenciais com relação a deficiências 

nutricionais, desnutrição, distúrbios alimentares, combate e prevenção de doenças crônicas 

não transmissíveis. Com isso, a incorporação da promoção da saúde por meio da inserção de 

práticas alimentares saudáveis deve ser capaz de incluir os problemas associados à 

alimentação deficiente e outros agravos, como a obesidade. Portanto, o papel da nutrição na 

Atenção Básica precisa contribuir para as demandas emergenciais permitindo uma maior 

qualidade no crescimento e desenvolvimento infantil, durante a gestação e no aleitamento 

materno, o que permitirá a erradicação das problemáticas supracitadas [3]. Daí a importância 

deste trabalho que tem por objetivo relatar as experiências vivenciadas por graduandas do 

curso de Nutrição em cumprimento da carga horária curricular em caráter de estágio 

supervisionado em uma Unidade Municipal de saúde (UMS) em Belém-PA. Objetivos: 

Relatar as experiências vivenciadas por graduandas do curso de Nutrição em cumprimento da 

carga horária curricular em caráter de estágio supervisionado em uma Unidade Municipal de 

Saúde (UMS) em Belém-PA. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo do 

tipo relato de experiência, acerca das práticas vivenciadas por graduandas do sétimo semestre 

do curso de Bacharelado em Nutrição da Universidade Federal do Pará, durante atividades 

curriculares de Nutrição e Saúde Coletiva em uma Unidade Municipal de Saúde (UMS) em 
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Belém-PA. Durante o estágio, os autores direcionavam o atendimento de acordo com a 

condição de saúde e a necessidade nutricional de cada paciente, os quais apresentavam idades 

e situações socioeconômicas variadas. Em todos os atendimentos, fazíamos a anamnese 

alimentar e a aferição das medidas antropométricas e, posteriormente, os pacientes recebiam 

orientação sobre a alimentação adequada para cada situação. O público atendido incluía 

gestantes, idosos, crianças e adultos, sendo grande parte acometidos por obesidade, sobrepeso, 

hipertensão, diabetes, dislipidemias e outros agravos. Muitos usuários eram beneficiários de 

programas sociais como o Bolsa Família, outros eram assistidos pelo programa de saúde do 

idoso. Assim, realizávamos o atendimento de modo a promover a saúde de todos, mas sempre 

respeitando as características socioculturais dos usuários. Resultados: A experiência na UMS 

permitiu verificar que as patologias prevalentes nos pacientes atendidos na unidade são 

doenças crônicas não transmissíveis, como as já citadas, sendo observado que, na maioria das 

vezes, são decorrentes de maus hábitos alimentares, tendo como grande problema a falta de 

informações sobre alimentação adequada e nutrição. Sendo assim, a prevenção e o controle 

tornam-se mais difíceis. Diante das situações, os autores – integrantes da equipe de nutrição – 

realizavam o atendimento inicial com anamnese alimentar, análise de exames bioquímicos, 

aferição de peso e altura com análise de IMC e da circunferência da cintura para adultos. Para 

usuários idosos (mais de 60 anos) é isenta a aferição da circunferência da cintura, ficando a 

avaliação antropométrica restrita ao IMC a partir de peso e altura. No caso de crianças, 

fazíamos a aferição de peso, comprimento ou altura e verificação do IMC. Ao final dessas 

conferências realizávamos a orientação nutricional com base nos relatos dos indivíduos e, 

quando necessário, a prescrição de um plano alimentar a partir das condições nutricionais e 

clínicas desses pacientes respeitando a realidade cultural e socioeconômica de cada pessoa. 

Ademais, eram esclarecidas dúvidas e repassadas algumas informações sobre a alimentação, 

visto que muitos pacientes trazem como verdades alguns mitos alimentares, os quais baseiam-

se em afirmações improcedentes divulgadas de diversas formas, a exemplo das redes sociais. 

Considerando os princípios de equidade, universalidade e integralidade do SUS, foi possível 

compreender a importância da intervenção do nutricionista para que esses princípios sejam 

respeitados. Isso porque, a atuação da equipe, da qual os autores faziam parte, era abrangente 

(considerava os contextos sociais, culturais, além da condição de saúde de cada pessoa), 

direcionada e humanizada, visto que a atenção ao paciente era prioridade. Além disso, 

observamos que a falta de informação por parte da população não é o único fator 

obstaculizante para a promoção da saúde e prevenção de doenças; há também aspectos 

emergenciais que estão além da nossa capacidade de intervenção, a saber a fragilidade 

socioeconômica que compõe a realidade de grande parte da população. Apesar disso, fomos 

felizes em diversas vezes ao interferir positivamente nos hábitos alimentares dos pacientes, de 

modo que essas experiências nos impulsionaram a continuar acreditando no poder 

transformador do SUS. Conclusão: Identificou-se que muitos usuários são desprovidos de 

conhecimento quanto à alimentação saudável e que essa situação dificulta a autonomia 

alimentar dessas pessoas, criando condições para o surgimento de patologias como a 

obesidade e as comorbidades a ela associadas, tais como Diabetes, Hipertensão, Dislipidemias 

e outras, além de suas complicações. Logo, ações de educação alimentar e nutricional nos 

corredores da Unidade Municipal de Saúde (UMS) – baseadas no Guia Alimentar para a 

População Brasileira de 2014 e respeitando os hábitos alimentares locais – seriam estratégias 

válidas na promoção da saúde e na prevenção das doenças através do incentivo a hábitos 

alimentares saudáveis, o que possibilitará autonomia na escolha de alimentos nutritivos e 

balanceados repercutindo, assim, na melhoria da qualidade de vida da população. 
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