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Trabalho desenvolvido
2003: pesquisa sobre perfil
nutricional de escolares de 8 a 10
anos associado com práticas
alimentares e conhecimentos de
nutrição;
2003: pesquisa sobre
insatisfação corporal e fatores
associados;
2004: pesquisa sobre sobrepeso
e atividade física.
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Trabalho desenvolvido
2004: inserção de
produtos locais e da
agricultura familiar na
alimentação escolar;
2004: alimentação
integral na alimentação
escolar;
2005: horto municipal.
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Trabalho desenvolvido
2007: Pesquisa sobre
aceitabilidade de
alimentos oferecidos
nas escolas;
2003- 2010: Vigilância
nutricional.
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DIAGNÓSTICOS

Perfil nutricional de
escolares de 8 a 10 anos
associado com práticas
alimentares e
conhecimentos de nutrição
TRICHES, R.M; GIUGLIANI, E.R.J.
Obesidade, práticas alimentares e
conhecimentos de nutrição em escolares.
Revista de Saúde Pública, v. 39, n. 4;
São Paulo, 2005.

Resultados

Resultados da regressão logística simples para testar associação entre freqüência
de práticas alimentares específicas e obesidade (n=573)
Freqüência de Práticas
Alimentares*

Não-Obeso(530)

Obeso (43)

n (%)

n (%)

OR (IC 95%)

p

< 0,01

Café da manhã
Freqüente

470 (94,0)

30 (6,0)

1,0

Infreqüente

60 (82,2)

13 (17,8)

3,4 (1,7-6,9)

Freqüente

259 (92,8)

20 (7,2)

1,0

Infreqüente

271 (92,2)

13 (17,8)

1,1 (0,6-2,0)

Verduras e legumes
0,77

Frutas
Freqüente

365 (92,6)

29 (7,4)

1,0

Infreqüente

165 (92,2)

23 (7,8)

1,1 (0,6-2,1)

Freqüente

330 (95,1)

17 (4,9)

1,0

Infreqüente

200 (88,5)

26 (11,5)

2,5 (1,3-4,8)

Freqüente

145 (92,9)

11 (7,1)

0,9 (0,5-1,9)

Infreqüente

385 (92,3)

32 (7,7)

1,0

Freqüente

123 (93,2)

9 (6,8)

0,9 (0,4-1,9)

Infreqüente

407 (92,3)

34 (7,7)

1,0

0,85

Leite
< 0,05

Refrigerantes
0,80

Guloseimas

* Freqüente= respostas “consome todos os dias ou quase todos os dias”
Infreqüente = respostas “consome de vez em quando ou não consome”

0,73

Resultados
Quanto aos conhecimentos em aspectos básicos sobre nutrição:
-90,8% das crianças responderam corretamente às questões sobre
alimentos fonte de vitaminas e minerais;
-23,4% às questões sobre alimentos mais saudáveis;
-19% às questões sobre alimentos mais ricos em gordura;
-25,8% às questões sobre alimentos fonte de fibras;
- 4,9% às questões sobre alimentos que promovem mais energia ao
corpo.
Associação entre práticas alimentares mais saudáveis e melhor
conhecimento em nutrição:
OR= 1,6; IC95% 1,1-2,2; p<0,01

Resultados

Resultados da regressão logística múltipla para testar associação entre
obesidade e variáveis selecionadas (n=573)
Variável

Total
OR Ajustado (IC 95%)

Práticas alimentares
Mais saudáveis

1,0

Menos saudáveis

1,0 (0,4-2,6)

Nível de conhecimento
Mais conhecimento

1,0

Menos conhecimento

0,2 (0,1-0,8)

Interação entre práticas alimentares e nível de

5,3 (1,1-24,9)

conhecimento em nutrição
Idade (em meses)

1,0 (0,9-1,0)

Escolaridade da mãe (em anos)

1,0 (0,9-1,1)

Insatisfação corporal e
fatores associados

TRICHES, R.M; GIUGLIANI, E.R.J. Insatisfação
corporal em escolares de dois municípios da
região Sul do Brasil. Revista de Nutrição, v.20,
n.2; Campinas, 2007.

Resultados
TABELA 2: Resultado da análise bivariada para testar associações entre insatisfação
corporal (com 3 categorias) variáveis selecionadas (n=573)

Variáveis

Satisfeito
f(%)

Quer emagrecer
f(%)

Quer engordar
f(%)

Sexo
Masculino
Feminino

110 (40,4)
97 (32,2)

85 (31,3)
145 (48,2)

77 (28,3)
59 (19,6)

Estado Nutricional
< percentil 15
entre percentil 15 e 85
entre percentil 85 e 95
> percentil 95

9 (31,0)
187 (41,8)
8 (14,8)
3 (7,0)

4 (13,8)
141 (31,5)
45 (83,3)
40 (93,0)

16 (55,2)
119 (26,6)
1 (1,9)
-

Zona
Urbana
Rural

171 (34,4)
36 (47,4)

212 (42,7)
18 (23,7)

114 (22,9)
22 (28,9)

Escolaridade da mãe
< 8 anos de estudo
> 8 anos de estudo

148 (34,0)
59 (43,4)

180 (41,4)
49 (36,0)

107 (24,6)
28 (20,6)

p

0,000

0,000

0,007

0,14

Resultados
prevalência de meninos e meninas que
querem emagrecer
120
92,6

prevalência

100

74,1

80
60
40
20

95,7
90

41,2
18,2
11,1

21

0
<15

15 a 85

85 a 95

estado nutricional

>95

sexo masculino
sexo feminino

Resultados
prevalência de meninos e meninas que
querem engordar
70

prevalência

60
50

63,6
50

40

32,2

30

21,5

20
10

3,7

0
<15

0

15 a 85
85 a 95
estado nutricional

0

0

>95

sexo masculino
sexo feminino

Sobrepeso e
atividade física
TRICHES, RMT, GASSEN, AP. Sobrepeso, atividade
física e sedentarismo em escolares de 8 a 10 anos.
Anais do I Congresso Brasileiro de Alimentação Infantil
e V Seminário de Alimentação Escolar. São Paulo:
2005.
GASSEN, AP. Trabalho de Conclusão do Curso de
Nutrição. Unisinos, 2006.

Resultados
Atividade física
HRS DE TV
<3 h
>= 3 h

Ñ SOBREP. N (%)
99 (31,2)
218 (68,8)

SOBREP. N (%)
25 (24,8)
76 (75,2)

PRAT. SEDENT.
<4,17 h
>=4,17 h

Ñ SOBREP. N (%)
166 (52,4)
151 (47,6)

SOBREP. N (%)
45 (44,6)
56 (55,4)

TIPO DE BRINC.
PASSIVA
ATIVA

Ñ SOBREP. N (%)
67 (21,2)
249 (78,8)

SOBREP. N (%)
30 (29,7)
71 (70,3)

QUESTÕES
1- QUAL O PAPEL DO
NUTRICIONISTA E DA NUTRIÇÃO
FRENTE A ESTE CENÁRIO?
2 – QUAL O PAPEL DO ESTADO E
DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS
ALIMENTARES?

CIÊNCIA DA NUTRIÇÃO

A ciência da nutrição, como
em outras disciplinas, se
especializa, e se empenha
em compor padrões
nutricionais uniformes
para a saúde, baseados na
biologia, microbiologia,
bioquímica e fisiologia.

No entanto, embora as pessoas conheçam as regras
nutricionais, observa-se que não as colocam em
prática.
autonomia

anomia

conflito dietético

confusão alimentar

- Autonomia portadora de anomia = não há critérios para tomar
as decisões;
-Conflito entre os especialistas e cientistas - em que o Estado, os
movimentos dos consumidores, os médicos das diversas
especialidades, os industriais, a publicidade e os meios de
comunicação contribuem para deixar as pessoas confusas e
lidando com várias contradições;
-“Cacofonia” alimentar, ou seja, os discursos dietéticos se
mesclariam, se enfrentariam ou se confundiriam com os discursos
culinários e gastronômicos, com os livros de regimes e de receitas,
com os manuais de nutrição e de gastronomia, deixando o
consumidor sem nenhuma idéia clara do que deveria ser sua
alimentação.

Responsabilização do indivíduo sobre a sua
própria saúde:
Os discursos contemporâneos de práticas de
saúde pública e de promoção da saúde, privilegiam
um certo tipo de sujeito que é autoregulado,
consciente de sua saúde, racional, civilizado, e um
corpo que é contido/coibido e que está sob o controle
da vontade.
O que pode produzir ansiedade, preocupação
com o próprio corpo ou com as suas relações e até
mesmo uma aversão por si mesmo.

O tratamento dos problemas
alimentares e nutricionais devem ser
tratados de forma mais holística,
gerenciando os desafios alimentares
em conjunto, considerando desde a
forma em que o alimento é produzido
até como ele é tratado pelo
consumidor.

A COMPLEXIDADE DA QUESTÃO ALIMENTAR
O que causa ao ambiente?

O que causa ao consumidor?

Quem produz?

Como é consumido?
O que causa ao produtor?

O que e como se produz
Como é preparado?

Como chega ao consumidor?

Quem escolhe?

?

Da
desconexão...
Produção <-> Consumo
Divisor de águas
A relação entre as pessoas e as pessoas e seus
territórios passaram a ser organizadas para além da
observação direta.
Produção <------------------------------------------> Consumo
(durabilidade e distância)
(apropriação e substituição do capital sobre a natureza)

Produção <-------------------------------------->
Consumo

...à reconexão

Produtores em busca de
autonomia

Consumidores (consumption
turn) em busca de produtos
de qualidade (quality turn)

Produção <-> Consumo
(localização e sazonalidade)
(natureza e sustentabilidade)
(cadeias curtas de abastecimento)

Desenvolvimento Rural

Política de segurança alimentar e nutricional
sustentável
Produção
(socioeconomico):
promoção de formas
socialmente eqüitativas e
ambientalmente
sustentáveis de ocupação
do espaço agrário;
valorização das culturas
alimentares locais e
regionais;
enfrentamento da
pobreza rural;
estímulo ao
desenvolvimento local e
regional.

Consumo (saúde e
nutrição):
reverter as tendências de
consumo alimentar que
remetem a problemas e
riscos colocados pela
conformação de um padrão
alimentar que contrasta com
o que seria recomendável
em termos de práticas
alimentares saudáveis, ou
de um padrão de consumo
sustentável;
cidadania e valorização
dos aspectos sociais,
culturais e ambientais.

Então, considerando...
- As condições alimentares e nutricionais atuais e,
- As proposições de desenvolvimento sustentável e da
revisão dos processos de produção e consumo de
alimentos, como referenciado pela política de SAN,
os Programas Alimentares do Estado aparecem
como instrumentos em potencial para serem
utilizados como políticas públicas efetivas na
construção de modelos alimentares diferenciados.

Em especial, o Programa de Alimentação Escolar
passa a ser visto como possibilidade de
concretização destas propostas.

Como?
1) Aquisições públicas sustentáveis

2) Saúde pública e consumo sustentável

INTERVENÇÕES

1) Aquisições públicas sustentáveis
•
•
•

Até 2009:
1) Licitação-Lei 8666/93 (recursos do PNAE)
2) PAA -2003 (recursos do PAA - modalidade
doação simultânea)

A partir de 2009:
Recursos do PNAE
• 1) Licitação
• 2) Lei 11.947/2009 (Art. 14) regulamentada pela
Resolução 38/2009 - PNAE
• 3)Decreto 6959/2009 (Art. 5º) –PAA
(modalidade alimentação escolar)
•

Inclusão de
produtos locais
e da agricultura familiar
na alimentação escolar
MANUAL SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Porto Alegre:
EMATER/RS-ASCAR; FETAG; Prefeituras Municipais dos Vales dos
Rios dos Sinos e Paranhana/Encosta da Serra, 2005.44p.
TRICHES, Rozane Márcia; SCHNEIDER, Sergio. Reconstruindo o
elo perdido: a reconexão da produção e do consumo de alimentos
através do Programa de Alimentação Escolar no município de Dois
Irmãos (RS). Segurança Alimentar e Nutricional. 2010, vol.17, n.1,
pp. 1-15

DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE
SUPERAÇÃO
DIFICULDADES

INOVAÇÕES

BUROCRÁTICAS

-REVISÃO E ADAPTAÇÃO DO
PROCESSO LICITATÓRIO;
-AUXÍLIO AOS AGRICULTORES NA
DOCUMENTAÇÃO.

PREÇO E CONCORRÊNCIA

-ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS ;
- EQUALIZAÇÃO DA DEMANDA À
OFERTA CONFORME A
QUANTIDADE E SAZONALIDADE
DOS PRODUTOS.

QUALIDADE

-DISCUSSÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DO SIM;
-RELAÇÕES DE CONFIANÇA.

ORGANIZAÇAO DOS
AGRICULTORES

-EMATER E STR;
-INOVAÇÃO DOS PRÓPRIOS AF;
-ASSOCIAÇÕES NO CAE.

Resultados
Viabilização da compra de gêneros dos
agricultores familiares (utilização em 2009 de
60% do recurso federal em compras da AF):
1. leite pasteurizado,
2. mel em pote e sachê,
3. ovos de galinha caipira e de codorna,
4. geléia e suco de frutas orgânicas,
5. doce de leite,
6. melado,
7. carne de gado,
8. arroz orgânico integral,
9. feijão,
10.hortaliças e frutas.

2) Saúde pública e consumo sustentável
A responsabilidade cada vez maior na provisão
alimentar da população de crianças e adolescentes;
Escola como espaço de educação alimentar e
conscientização para o consumo;
O setor público como instituição com poder de
interferir nas escolhas alimentares;
Os escolares precisam antes de tudo saber o que
devem escolher e por que;
As escolhas devem ser restritas de forma a ajudar a
promover padrões de alimentação saudável e
adequada;
Valorizar o local, a cultura, a territorialidade, além dos
aspectos nutricionais e sanitários.

Horto municipal

Resultados
Todas as escolas municipais, creches
e Projeto de complementação
curricular estão sendo abastecidos com
a totalidade de verduras e legumes
produzidos no horto municipal (alface,
chicória, cenoura, repolho, beterraba, rúcula, couve
manteiga, couve-flor, brócolis, tempero verde, radici,
rabanete, milho, aipim, batata-doce, alho, chás;
laranja, bergamota, limão, chuchu.).

Alimentação integral na
alimentação escolar

Operacionalização
- Foram incluídos na alimentação escolar: pão

integral, arroz orgânico integral, açúcar
mascavo, cuca integral, rosca integral,
granola, mistura para bolo integral, biscoito
integral, barras de cereal e macarrão integral.

- As serventes/merendeiras receberam
capacitações para o preparo de alimentos
integrais.
- Testes de aceitabilidade foram e são
realizados para a introdução destes
alimentos.

Resultados
A maior parte dos alimentos
introduzidos tiveram uma boa
aceitação;
Os alimentos com pouca
aceitabilidade foram revistos:
diminuindo a proporção de farinhas
integrais, reformulando a sua
constituição, associando a outros
alimentos bem aceitos ou reduzindo
a sua freqüência no cardápio.

RESULTADOS

Pesquisa sobre
aceitabilidade de alimentos
oferecidos nas escolas
CLOSS, E. Trabalho de Conclusão do Curso de
Nutrição. Unisinos, 2007.

Resultados
80

86,60 % das crianças
responderam estar
satisfeitas, enquanto
13,40% responderam
estar insatisfeitas com
o cardápio da escola;
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Resultados

Possíveis variáveis intervenientes:
Falta de hábito:
Na comparação da comida que recebem em casa e na escola,
afirmaram que se assemelham muito, com exceção dos
integrais que em casa não costumam ganhar ou são oferecidos
com menor freqüência. Conforme relato de aluno: “na escola
recebemos mais tipos de comidas do que em casa”.
Incentivo e acompanhamento:
Nas escolas em que o professor acompanha e come junto com os
alunos, incentivando-os a comer, há maior aceitabilidade: “a
professora quase sempre come a merenda com nós e diz
que devemos comer também para crescer e ficar forte”; “a
professora pede para nós ao menos experimentar a
merenda pois está muito gostosa ”.
O incentivo e acompanhamento demonstrou-se mais eficiente do
que simplesmente aulas ou atividades isoladas sobre
alimentação.
Local em que recebem o alimento e horário:
As escolas com um local próprio para o consumo do lanche
(refeitório) parecem ter melhor aceitabilidade dos mesmos. No
turno da tarde há menor aceitação dos pratos salgados do que
no turno da manhã.

Monitoramento anual do
estado nutricional dos
escolares de 8 a 10 anos

Resultados

Sobrepeso 2003 a 2010

RECONHECIMENTO

! 2005: PRÊMIO GESTOR EFICIENTE DA MERENDA
ESCOLAR – CATEGORIA CONTINUIDADE
ONG: FOME ZERO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
!! 2006: PROGRAMA GLOBO REPÓRTER – MERENDA
FELIZ
!!! 2007: CONVITE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO
INTERNACIONAL SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE DE CARDIFF – PAIS DE GALES
!!!! 2010: PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSO SOBRE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL AMÉRICA
LATINA E CARIBE
FAO/REDSAN/NEPA/UNICAMP
!!!! 2010: PROGRAMA JORNAL NACIONAL

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Agricultura Familiar x PNAE
Burocracia e custos de transação: acesso, logística, formalização,
organização.
Organização: entidades de base como a extensão rural, os sindicatos,
como atores com poder de auxílio e organização dos agricultores.
Preços: deve ser justo no sentido de quem compra e de quem vende
para que não haja por um lado, desinteresse na venda, e por outro,
dificuldades de pagamento e oneração dos gastos públicos.
Qualidade: regulação da qualidade dos alimentos. O que afinal se
considera um produto de qualidade e quais devem ser as exigências
sanitárias relativas à produção de baixa escala? Sem essa revisão
normativa, muitos dos produtos processados da agricultura familiar não
poderão ser adquiridos por esse mercado institucional.
Interação social: os atores sociais e seu poder de agencia,
conjuntamente às posturas do Estado, conseguem a
partir dos
conselhos gestores e da intersetorialidade, favorecer as mudanças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nutricionista como ator chave na reconexão entre
produção e consumo
Sair da visão estritamente biológica e
individualística da concepção da nutrição como
ciência natural – a nutrição é também uma ciência
social e com base e implicações ambientais;
A relação entre saúde e nutrição implica não só
conhecermos as interações entre dieta-fisiologiarequerimentos individuais, mas também
trabalharmos com a conscientização do consumidor
como ator importante na determinação dos modelos
de produção de alimentos, tendo em vista a
segurança alimentar e os limites ambientais, ou
seja, a sustentabilidade.

