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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo informar e compreender melhor a reeducação
alimentar e sua importância na sociedade, fatores que desenvolvem distúrbios
alimentares, e como combater.
Pesquisas feitas em artigos científicos nos informam o número de casos de doenças
que a má alimentação trás. O presente trabalho nos trará métodos indicados para
combater as doenças que são desenvolvidas por uma má alimentação.
Respectivo trabalho trará abordagem de reeducação alimentar para crianças,
adolescentes, adultos e idosos, do princípio ao fim da vida humana, não somente
como tirar as dúvidas de que mulheres gestantes também podem aplicar. A
alimentação está presente em todos os momentos das nossas vidas, e é com base
nela que nós desenvolvemos.
Fatores apontam o um número significativo de obesidade, trataremos do assunto,
comprovando que reeducar a alimentação, mudar os hábitos alimentares é a melhor
saída para levar uma vida saudável, juntamente com exercícios físicos e seus
benefícios.
Com tudo, priorizaremos o assunto, indicando os fatores e resoluções, traremos uma
pesquisa aplicada em 124 indivíduos, com idades e gêneros variados, com a
finalidade de analisar com base nas respostas a alimentação diária destes.
Teremos o folder explicativo, que será apresentado aos participantes, divulgado em
redes sociais, com o intuito de informá-los, trazendo conteúdo que pode ser aplicado
no dia a dia, neste trabalho encontraremos referências bibliográficas de diversos
assuntos relacionados ao tema abordado. Temos como intuito alcançar o máximo de
indivíduos para trazer melhoria a saúde, informá-los e combater futuras doenças que
são desenvolvidos quando não se tem uma alimentação saudável e de qualidade.
A efetivação de uma alimentação saudável pressupõe cuidado com a alimentação e
este é um aspecto que implica em se adotar novos modos de organização do
conhecimento científico para que eles possam ser colocados a serviço das pessoas,
numa atitude de ajuda, zelo, atenção e compreensão. Em um momento posterior,
estas pessoas que contaram com o cuidado profissional de um nutricionista,
cuidarão da alimentação de pessoas que estão sob sua responsabilidade também
em atitude de ajuda, zelo, atenção e compreensão. (Boog, 2008)
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ABSTRACT
This work aims to better inform and understand food reeducation and its importance
in society, factors that develop eating disorders, and how to combat it.
Research done in scientific articles informs us the number of cases of diseases that
the bad feeding brings. The present work will bring us suitable methods to fight
diseases that are developed by a bad diet.
The respective work will bring an approach to food re-education for children,
adolescents, adults and the elderly, from the beginning to the end of human life, not
only to remove doubts that pregnant women can also apply. Food is present in every
moment of our lives, and it is based on it that we develop.
Factors point to a significant number of obesity, we will address the issue, proving
that reeducating food, changing eating habits is the best way to lead a healthy life,
along with physical exercise and its benefits.
However, we will prioritize the subject, indicating the factors and resolutions, we will
bring an applied research in 124 individuals, with varied ages and genders, with the
purpose of analyzing based on the answers to their daily diet.
We will have the explanatory folder, which will be presented to participants,
disseminated on social networks, in order to inform them, bringing content that can
be applied on a daily basis, in this work we will find bibliographical references of
various subjects related to the topic addressed. We aim to reach the maximum
number of individuals to improve health, inform them and fight future diseases that
are developed when there is no healthy and quality food.
Effective healthy eating requires care with food and this is an aspect that implies
adopting new ways of organizing scientific knowledge so that they can be placed at
the service of people, in an attitude of help, zeal, attention and understanding. At a
later time, these people who had the professional care of a nutritionist, will take care
of the food for people who are under their responsibility also in an attitude of help,
zeal, attention and understanding. (Boog, 2008)
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1. INTRODUÇÃO
Em tempos vigentes as condições de peso da população indicam que o
sobrepeso e a obesidade se tornam cada vez mais numerosos, causando
uma epidemia com alta incidência, o que estabeleceu um grande problema de
saúde pública mundial.
(Mearim, Maria, 2006)
Diversas mudanças no âmbito social, econômico e cultural do Brasil,
influenciaram na forma como a sociedade se alimenta. A má alimentação
contribuiu de modo significativo para o aumento da obesidade e de outras
doenças crônicas.
(Gaspar, 2005)
O protótipo de beleza condiz com um corpo magro, sem cogitar
conhecimentos relacionados à saúde. É possível deduzir que a preocupação
com o corpo pode levar a dietas mirabolantes e a outros métodos drásticos
como procedimentos cirúrgicos. Neste sentido o atendimento nutricional é
mais do que proporcionar um padrão de dieta e referências, caracteriza o ato
concreto de um modelo de reeducação alimentar, preferindo uma melhora no
estilo e na qualidade de vida. O excesso de peso e a busca pelo padrão
estético magro, tem favorecido a busca pelo atendimento nutricional. O
processo de reavaliar hábitos e comportamentos alimentares, tem como
princípio melhorar a saúde do indivíduo e auxiliar a importância de comer de
uma forma consciente e moderada.
(Silveira, Petter, 2011, pág.16)
A cultura brasileira se potencializou sobre muitas bases, e uma das principais
é incontestável, os sabores e aromas que vem da cozinha. Grande parte das
nossas lembranças afetivas vem da cozinha. É nesse ambiente que
desenvolvemos nossos primeiros prazeres.
(Câmara, 2015)
Essa realidade vem sendo redefinida desde quando houve o surgimento da
indústria alimentar. Fomos marcados pelo consumo excedente de produtos
processados. A urbanização impactou nas mudanças alimentares, fazendo
predominar o fast food, que conjuga prazer e praticidade, além disso, a
publicidade ganha importância, favorecendo mudanças de hábitos
alimentares e influenciando nas escolhas dos consumidores. O agravamento
da obesidade está totalmente ligado às mudanças na alimentação, rica em
calorias, açúcares e gorduras.
(Chagas, Mendes, Andrade, Ribeiro, Pinheiro, 2012).

Nossos hábitos de vida são inteiramente influenciados pelo ambiente,
induzindo a adoção de comportamentos e práticas inapropriadas. Sendo
considerado esse um dos principais fatores no desenvolvimento da
obesidade.
(Pereira, Rita, 2008)
Estima-se que 415 milhões de pessoas da população mundial, na faixa etária
de 20 a 79 anos possua diabetes e que o prevalecimento deverá exceder a
642 milhões em 2040.
(Berguinns, 2019)
A ciência da nutrição lida com a vida, valores, pontos de vista, percepções
de nossa própria alimentação. Com a modificação nutricional da população,
associada ao sedentarismo e ao estilo de vida moderno, a incidência da
obesidade está cada vez maior. Devido a todas as desordens concebidas aos
portadores dessa doença crônica não transmissível, tais como o
favorecimento do surgimento de outras doenças, independente da sua etnia,
sexo ou classe social.
(Paula, 2016)
A obesidade é uma contrariedade que se exibe expressivo em todas estágios
da vida, no entanto vem se agravando de forma intensa na adolescência,
sujeitando características de pandemia. Adolescentes ociosos fisicamente
constituirão adultos obesos, o que desencadeia um problema ainda maior de
saúde pública.
(Alves, Domingos, Marques, 2019)
Atualmente, o tratamento da obesidade é julgado como uma enorme
instigação terapêutica e de evidência restringida na eficácia da intervenção
até o presente momento.
(Freitas, Benzl, Stevan, Zanin, Cesar, 2016).
A qualidade de uma refeição abrange muito mais que uma apta fisionomia,
implica todo o procedimento que resulta na comida que chega ao prato do
consumidor.
(Taís, 2008)
O alto predomínio de doenças crônicas impõe que profissionais de saúde
estejam preparados para guiar os pacientes em relação às condições de
risco, entre os quais, a alimentação.
(Cristina, 1999)

2. OBJETIVO
2.1 Objetivo geral
Conscientizar sobre a importância da reeducação alimentar. Compreender o efeito
da alimentação em nossa vida diária, enfatizar sobre a manutenção da saúde,
compreender e solucionar doenças causadas pela obesidade.
2.2 Objetivos específicos
● Conscientizar sobre a importância da alimentação adequada.
● Diminuir o risco de problemas de saúde.
● Refletir sobre o atendimento nutricional.
● Discutir conceitos relevantes como a educação alimentar e nutricional.
● Abordar os determinantes do padrão dietético.
● Defender o aconselhamento e a forma como a reeducação pode colaborar
com esse processo.
● Assessorar a importância de comer de uma forma consciente e moderada.
● Expor a importância da reeducação alimentar como fator determinante de
mudança no padrão alimentar.

3.DESENVOLVIMENTO
Das maneiras de perder peso, a mais eficiente sem sombra de dúvidas é a reeducação
alimentar, ela se torna ideal porque apesar de não nos dar resultados rápidos é a que
nos ensina a nos alimentar da melhor maneira possível, diminuindo os riscos do efeito
sanfona, que é algo comum em dietas restritivas
É extremamente essencial que seja realizado sob a tutela de um nutricionista, porque
é difícil para pessoas leigas administrar e cadenciar o estilo de vida alimentar, deve
ser algo gradual. (Zanin, 2020)
A obesidade, doença componente do grupo de doenças crônicas não-transmissíveis,
é basicamente a concentração excessiva de gordura corporal, que ocasiona prejuízos
à saúde dos indivíduos. O fundamento da obesidade é um processo que envolve
múltiplos fatores, tais como questões ambientais e genéticas. Nos dias de hoje a
obesidade é uma adversidade do sistema de saúde pública mundial, tanto em países
desenvolvidos como os que estão em desenvolvimento retratam ascendência de sua
prevalência. (Rízzolo, Fernando, Catarina, 2004, pág.17)
Os fatores do sobrepeso e obesidade estão ligados a uma má alimentação, mas
também podem ter vínculos com distúrbios psicológicos. Devido a depressão, crises
de Pânico e ansiedade, algumas pessoas encontram conforto nos alimentos,
resultando em comer compulsivamente. O aumento da obesidade no Brasil é
expressivo e mais elevado nas famílias de baixa renda. Sabendo-se disso vem a
preocupação com os indivíduos portadores da obesidade, já que ela pode acarretar
riscos elevados a pressão arterial, aumento dos níveis de colesterol, resistência à
insulina, entre outras. (Nogueira, Alves, 2010, pág.15)
Condições que podem estar contribuindo para o quadro incluem refeições fora de
casa, refeições rápidas, falta de tempo, rotina e costumes. Dados comprovam um
crescimento na obesidade e no sobrepeso entre as décadas de 70 a 90. Nas últimas
décadas a população brasileira passou por intensas mudanças nas suas condições
de vida, dentre elas a chegada da tecnologia, que torna o brasileiro cada vez mais
sedentário. O uso de escadas rolantes, veículos automotivos, máquina de lavar
roupas, entre outras facilidades que contribuem para a falta de exercícios físicos.
(Pinheiro, Antônio, 2004, pág.20)

A mensagem da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO) é
clara neste sentido: "Diga não às dietas e sim à reeducação alimentar".
Quando se dá a início a alguma dieta estipulada, sempre ocorre a ideia de que terá
um fim, com essa ideia tudo que foi feito durante o período de dieta será em vão,
pois voltam os hábitos anteriores e assim voltam os quilos, sendo assim defendemos
a reeducação alimentar pois, reeducar a si, é muito mais eficaz, emagrecer com
saúde, é claro que é necessário força de vontade e tempo para que crie o hábito de
se alimentar de forma correta. A principal mensagem que os sites e à internet passa
sobre a reeducação alimentar é emagrecer, de uma forma saudável, equilibrada e
natural, através de novos hábitos alimentares, porém é necessário educar os
desejos, a compulsão e ansiedade para comer. (Physis, 2010)
A expressão veiculada "comer de tudo" parece ter um estreito vínculo com a
incorporação do prazer na disciplina alimentar. O prazer em comer ao longo da
história das ciências da nutrição, que sempre teve seu lugar subestimado em prol do
"nutritivo".
(Levenstein, 2003)
A reeducação alimentar faz abordagem sobre esse trecho, se reeducar leva tempo e
paciência, está associado também com a questão da autoestima, muito se é
pregado dentro da sociedade padrões, mas o que é realmente importante é a saúde
do seu corpo. “Quando é o momento de me reeducar?” “Até onde tenho que ir para
começar a me reeducar”, são questões que devemos nos perguntar, de acordo com
a revista científica Preventing Chronic Disease, do renomado Centro de Controle e
Prevenção de Doenças de Atlanta, EUA (em inglês, Center for Disease Control and
Prevention – CDC), Aproximadamente 168 mil mortes por ano no Brasil são
atribuíveis ao excesso de peso e obesidade, O estudo foi conduzido por
pesquisadores brasileiros, dentre eles, Leandro Rezende, professor do
Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina
(EPM/Unifesp) - Campus São Paulo. A pesquisa afirmar e reforça que no Brasil,
essas doenças representam 75% de todas as causas de morte atuais. (Campos,
2019).
A reeducação alimentar é proposta para todos, respeitando cada individualidade, em
busca de trazer uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida e autocontrole.
O autocontrole alimentar é um dos aspectos centrais nesse processo.
(Lupton, 1996, pág.131).
Não existe problema nenhum em gostar de comer, mas temos que buscar trazer no
nosso dia-a-dia uma boa alimentação, não tem como dizer que isso não afeta
nossas emoções e sentimentos isso é inevitável, pois o ato de se alimentar estão
ligados a isso, mas podemos incluir formas de unir a boa alimentação com
exercícios físicos.
O estudo na área de nutrição comprova que o ser humano que tem uma vida
nutricional equilibrada, possui menos chances de desenvolver doenças físicas e
psíquicas. (Pimenta, 2018)

Em uma pesquisa “Qualidade da dieta de indivíduos expostos e não expostos a um
programa de reeducação alimentar”, envolvendo 100 indivíduos, com idade média
de 40,7, DP=12,4 anos e índice de massa corporal médio de 27,4, DP=4,7kg/m²,
conclui que Indivíduos expostos ao programa de reeducação alimentar
apresentaram dieta com melhor qualidade do que indivíduos sem acompanhamento
nutricional prévio.
Com base nessas informações é possível concluir que a reeducação alimentar ela é
eficaz e o quanto ela é importante dentro da sociedade, assim promovendo a
alimentação saudável.
O que queremos reafirmar, é que reeducar a si, reeducar a alimentação, os hábitos
é a melhor opção para quem quer levar uma vida saudável, quando você se
reeduca, você respeita o seu corpo, respeita a sua saúde, melhor combinação com
exercícios físicos, é essencial informar que não deixamos de dizer que a dieta é
eficaz e ela também traz seus benefícios, porém o mal hábito dentro da nossa
população se desencarrilhou, são pessoas que não tem tempo nem preparo para se
alimentar de forma qualitativa, sendo assim são essas pessoas que são de maioria
consideravelmente pobres que precisamos alcançar, para combater as doenças,
compulsões é conscientizá-las de forma respeitosa.
(FelippeI, BalestrinII, SilvaIII, SchneiderIV, 2011)
No Brasil, em 1989, a prevalência de obesidade entre as crianças menores de 10
anos era de 2,5% e 8% nas famílias de menor e maior renda respectivamente
(INAN,1991). Entre os adolescentes, dados da Pesquisa Nacional sobre Saúde e
Nutrição de 1989, utilizando parâmetros antropométricos, mostram uma prevalência
de sobrepeso de 7,6%, com maior índice (10,5%) no sexo feminino, com isso temos
informações importantes e também formas de tentar combater, os pais tem um papel
crucial dentro disso, pois a forma que se alimentam são passados para seus filhos.
(NEUTZLING, TADDEI & SIGULEM, 2000).
O aleitamento materno é de extrema importância na primeira idade, pois é ele que
nutrir de forma correta a criança, contendo todos os nutrientes necessário para o
desenvolvimento, um estudo prospectivo de coorte, com 3493 participantes,
acompanhadas por um período de 30 anos, realizado no Sul do Brasil, concluiu que
se o aleitamento fosse prolongado por mais de 12 meses, grande impacto teria no
desenvolvimento cognitivo da criança. Cabe destaque, pois os ácidos graxos de
cadeia longa, presentes no leite materno, são importantes componentes lipídicos para
o desenvolvimento das membranas celulares, inclusive do sistema nervoso central,
colaborando com o desenvolvimento cerebral, contribuindo para melhor capacidade
intelectual na idade adulta, refletindo em maior nível educacional e renda financeira.
(Gaúcha. 2015).
AQUINO (1999), analisando o consumo de alimentos industrializados na dieta em
uma amostra de 718 crianças, de 0 a 60 meses, por meio de recordatório 24 horas,
demonstrou que o leite foi o alimento mais consumido (87,2 %), seguido pelo açúcar.

A introdução do açúcar na dieta da criança também foi precoce, por volta de 0 a 5
meses de idade; além disso, a quantidade de sacarose adicionada foi alta (30,7 ±
45,3 g/dia), sendo observada uma relação entre seu maior consumo com o menor
nível socioeconômico, no entanto, ele tem alto valor energético, o que contribui para
o desenvolvimento da obesidade, ou seja pessoas com renda menor são as que
mais consomem o açúcar, por ter um custo menor e ser de fácil acesso. (SILVA,
1997).
Os pilares fundamentais no tratamento da obesidade são as modificações de
comportamento e de hábitos de vida que incluem mudanças no plano alimentar e na
atividade física. O objetivo do tratamento da obesidade na criança e no adolescente
é conseguir manter o peso adequado para a altura e, ao mesmo tempo, mantendose o crescimento e o desenvolvimento normais. É importante eliminar hábitos
alimentares incorretos, os falsos conceitos que relacionam crianças obesas com
expoente de cuidado materno, beleza e saúde, desmame precoce, aleitamento
artificial e superproteção familiar que limita a atividade física da criança (COUTINHO,
1998).
Uma criança com pais obesos tem 80% de chance de apresentar o mesmo perfil, e
esse risco cai pela metade se só um dos pais é obeso. Se nenhum dos pais apresentar
obesidade, a criança tem risco de 7% de vir a ser obesa ou seja as chances são
menores se os pais tem uma alimentação saudável, a alimentação é onde as pessoas
se juntam, onde inspiram refeições, e também pode ser onde as pessoas se cuidam.
(GARN e cols., 1981, HALPERN et al., 1995).
O que podemos concluir é que não se sabe ao certo, o quanto a influência da família
decorre da herança genética e o quanto é devido ao ambiente familiar onde a criança
está inserida, porém com essa pesquisa é possível se afirmar que há uma influência
familiar.(VALVERDE, 1995, BROOKE & ABERNETHY, 1985).
O aconselhável é que seja inserido uma dieta com poucas restrições, pois se
tratando de crianças, a uma certa dificuldade para persuadir a fazerem mudanças
fora do seu habitual, o melhor a ser feito é se organizar dentro do padrão
assegurando que haja uma qualidade nutricional e quantidade adequada, através de
uma refeição satisfatória (BROOKE & ABERNETHY, 1985).
É importante ressaltar que ainda não existe tratamento 100% eficaz para a obesidade.
A reeducação alimentar é a melhor forma de tratamento, que deve ser mantido a longo
prazo. (Sigulem, Tadde, Escrivão, Devincenzi, 2001).
É necessário que possamos entender alguns motivos que levam as pessoas a terem
problemas para conseguir se alimentar de forma saudável, o transtorno alimentar é
um padrão de comportamentos alimentares disfuncionais prejudiciais ao sujeito,
explica Maristela Temer, coordenadora do Serviço de Psicologia da UTI Cardiológica
do Hospital Sírio-Libanês.
O transtorno alimentar se apresenta normalmente em duas fases da vida, na infância
e na adolescência. Na infância pode-se manifestar em forma de dificuldade em se
alimentar, em ganhar peso apropriado, iniciando antes da idade de 06 anos, deve-se

proceder uma avaliação dos pais e de fatores psicossociais que estejam contribuindo
para o desenvolvimento e a manutenção do problema.
Seguindo tem “Pica”, que se trata de ingestão persistente de substâncias não
nutritivas, inadequadas para o desenvolvimento infantil e que não fazem parte de
uma prática aceita culturalmente, o Transtorno de ruminação que Inclui episódios de
regurgitação (ou "remastigação) repetidos que não podem ser explicados por
nenhuma condição médica, o tratamento envolve o acompanhamento clínico das
complicações e tratamento comportamental. Anorexia nervosa (AN) Várias
alterações do apetite e perturbações da imagem corporal podem ocorrer nas
crianças em idade escolar, embora os quadros mais típicos de transtornos
alimentares sejam mais raros, é predominante em mulheres devido os padrões
estéticos que são impostos dentro da sociedade, junto a esse também é alto a
quantidade de mulheres que desenvolvem Bulimia nervosa (BN) que apesar de ser
rara de se manifestar antes dos 12 anos de idade, O transtorno é característico das
mulheres jovens e adolescentes. Categorizado como um componente subjetivo que
é a sensação de total falta de controle sobre o seu próprio comportamento. Estes
episódios ocorrem às escondidas na grande maioria das vezes e são
acompanhados de sentimentos de intensa vergonha, culpa e desejos de
autopunição.
Síndromes atípicas ou parciais de AN e de BN que podemos dividir em dois grupos,
o primeiro em pessoas que se assemelham a AN e a BN, mas que não preenchem
totalmente os seus critérios porque não são suficientemente graves para atingir o
limiar diagnóstico, e autores como Dancyger e Garfinkel (1995), acompanhando
quadros parciais, observaram que aproximadamente 50% evoluem para quadros
completos, sendo importante portanto seu diagnóstico precoce, e por fim O
transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP) que são pacientes que
apresentam o transtornos alimentares porém não utilizam as medidas extremas para
evitar o ganho de peso como pessoas com BN. Pessoas com TCAP diferem das
obesas sem TCAP no que se refere à gravidade da psicopatologia, ao início mais
precoce da obesidade, à maior gravidade da obesidade e à má resposta aos
regimes de tratamento, podendo estar associado a obesidade em adolescentes que
deve ser tratado com uma orientação dietética adequada com refeições regulares,
em busca de reeducar a alimentação deste.
(Appolinário, Claudino, 2000)
A Reeducação alimentar serve para todas as idades, ensina a cuidar de si e a prevenir
situações como descrevemos acima, a adolescência é o período da vida entre os dez
a vinte anos da vida, onde ocorre diversas mudanças, diante disso sabemos que neste
período uma alimentação balanceada e incentivo de atividades físicas na
adolescência, ambos contribuirão para prevenir os riscos como doenças crônicas.
(Reato, Harada, Hatakeyama, Kitaura, Nagaoka, Perestrelo, 2007)
Os nossos antepassados que viviam na época do paleolítico tardio (50.000 – 10.000
a.c.) dependiam da caça e da coleta. Eles eram caçadores e consumiam grandes e
poucas quantidades de alimentos principalmente de proteínas, enquanto faziam
trabalhos pesados. (Booth, Chakravarthy, e Spangenburg, 2002)

Em outra época os alimentos eram quase escassos, as pessoas eram programadas
a passar fome, alguns tinham mais facilidade em estocar energia e sobreviviam a isso,
o material genético passado para nós pelos nossos ancestrais, é parcialmente
responsável pelo sobrepeso e pela epidemia da obesidade. O modo de vida moderno
incentiva o consumo de energia e desencoraja o gasto de energia.

Outros fatores ambientais tendem a reduzir a despesa total de energia pela redução
da atividade física. Com o tempo, todas estas forças ambientais produzem ganho de
peso gradual na população (Chaput e Colaboradores, 2011).
O transtorno pode ser avaliado através de entrevista clínica e questionário
autoaplicável traduzido e validado no Brasil chamado de Escala de Compulsão
Alimentar Periódica, avaliando a gravidade do transtorno ou a ausência do mesmo
(Freitas e Colaboradores, 2001).
Com tudo podemos deixar em aberto que o sedentarismo é uma das causas que
levam as pessoas a entrarem na estatística de sobrepeso / obesidade. (Callegari,
2012)
A prática regular de atividade física apresenta uma relação inversa com risco de
doenças crônico-degenerativas e tem um efeito positivo na qualidade de vida e em
outras variáveis psicológicas.
Adolescentes são alvo de estudos em todo o mundo, por apresentarem altos índices
de comportamento de risco, como o decréscimo do hábito regular de atividade física,
hábitos alimentares irregulares e transtornos psicológicos; além disso, outros estudos
têm afirmado que hábitos de atividade física na adolescência determinam parte dos
níveis de atividade física na idade adulta.
Uma vez que a preocupação com o sedentarismo em adolescentes vem aumentando
em todo o mundo, e poucos estudos de base populacional foram encontrados no
Brasil.
Os principais fatores de risco para o sedentarismo revelados foram a baixa
escolaridade do adolescente e classe social mais baixa, além do risco maior de
sedentarismo para as meninas.
Estudos de base populacional são da maior importância para fornecer dados de
prevalência do sedentarismo, permitindo o planejamento e implementação de
programas de promoção da saúde e incentivo à prática de atividade física regular.
(Oehlschlaeger, Pinheiro, Horta, Gelatti, San'Tana, 2004)
Estudo referente Prática de atividade física e hábito de assistir à televisão entre
adultos no Brasil, concluiu que praticamente metade da população brasileira não
atinge os níveis recomendados de prática de atividade física, sugerindo a necessidade
do fortalecimento de ações de promoção de atividade física no país.

(Mielke, Hallal, Rodrigues, Szwarcwald, Santos, Malta, 2015)
Sedentarismo no lazer: foi considerado sedentário o indivíduo que referiu não praticar
qualquer esporte ou exercício físico pelo menos uma vez na semana. A pergunta feita
ao entrevistado foi Prática regularmente, pelo menos uma vez por semana, algum
esporte ou exercício físico? Se sim, qual?". Esta questão era semiaberta e permitia
mais de uma resposta quanto ao tipo de esporte ou exercício físico praticado;
(Zaitune, Barros, César, Carandina, Goldbaum, 2007)
No Brasil, desde os tempos coloniais, havia uma preocupação por parte dos
governantes com a alimentação da população. Essa preocupação termina por se
transformar em políticas públicas a partir do século XX, com a emergência dos
movimentos sociais contra a carestia.
O conceito de Segurança Alimentar veio à luz a partir da 2ª Grande Guerra com mais
de metade da Europa devastada e sem condições de produzir o seu próprio alimento.
Esse conceito leva em conta três aspectos principais: quantidade, qualidade e
regularidade no acesso aos alimentos. (Belik, 2003)
O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade no Brasil é relevante, e o quadro
epidemiológico nutricional necessita de estratégias de saúde pública, capazes de
modificar padrões de comportamento alimentar e da atividade física.
(Souza, 2017)
Tendo como principal fonte de informações três estudos transversais realizados nas
décadas de 70, 80 e 90, faz-se uma análise da transição nutricional do Brasil,
referenciada no rápido declínio da prevalência de desnutrição em crianças e elevação,
num ritmo mais acelerado, da prevalência de sobrepeso/obesidade em adultos. A
correção dos déficits de estatura foi de 72% em crianças urbanas e de 54,4% no meio
rural, enquanto a ocorrência de obesidade duplicou ou triplicou em homens e
mulheres adultos nos extremos da série temporal analisada. Com exceção do
Nordeste rural, a prevalência de desnutrição em mulheres adultas declinou para taxas
aceitáveis (em torno de 5%) a partir de 1989. Inversamente, as anemias continuam
com prevalências elevadas e indicações de tendências epidêmicas.
(Batista Filho, Rissin, 2003)
Em 2004, o governo brasileiro instituiu o Programa Bolsa Família (PBF) para
transferência direta e condicionada de renda. O objetivo do PBF é o combate à
pobreza e à fome e a promoção da segurança alimentar e nutricional. Dentre os efeitos
previstos estão a melhoria da renda e dos padrões de alimentação, juntamente com
ações de saúde e nutrição que integram o conjunto de condições a serem cumpridas
pelas famílias (1, 10). Em 2009, o número de famílias beneficiadas chegou a 12,4
milhões (12).
É consenso que os programas de transferência de renda sozinhos não são capazes
de resolver o problema da pobreza e da insegurança alimentar.

O PBF pode auxiliar na promoção da segurança alimentar e nutricional das famílias
beneficiárias, ao propiciar às populações em vulnerabilidade social maior capacidade
de acesso aos alimentos. Por outro lado, constatou-se um aumento do consumo de
alimentos de maior densidade calórica e baixo valor nutritivo. Essa mudança nos
hábitos alimentares é um fator de risco para o desenvolvimento do sobrepeso,
obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis.
O PBF tem um importante papel no consumo alimentar das famílias. Porém, suas
potencialidades estão condicionadas à capacidade do poder público e da sociedade
civil de regular o cumprimento dos seus propósitos, incluindo a promoção da
segurança alimentar e nutricional, bem como da implementação das políticas sociais
e econômicas de âmbito mais geral que integrem os diferentes setores.
(Cotta, Machado, 2013)
O Ministério da Saúde, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, desenvolveu
dez passos para uma alimentação saudável, foi realizado por meio de um estudo
transversal de base populacional no período de outubro a dezembro de 2005,
incluindo adultos com 20 anos ou mais, residentes na zona urbana de Pelotas.
Os passos do Ministério da Saúde incluem:
1. Aumente e varie o consumo de frutas, legumes e verduras. Coma-os cinco vezes
por dia;
2. Coma feijão pelo menos uma vez por dia, no mínimo quatro vezes por semana;
3. Reduza o consumo de alimentos gordurosos, como carnes com gordura aparente,
salsicha, mortadela, frituras e salgadinhos, para no máximo uma vez por semana;
4. Reduza o consumo de sal. Tire o saleiro da mesa;
5. Faça pelo menos três refeições e um lanche por dia. Não pule as refeições;
6. Reduza o consumo de doces, bolos, biscoitos e outros alimentos ricos em açúcar
para no máximo duas vezes por semana;
7. Reduza o consumo de álcool e refrigerantes. Evite o consumo diário;
8. Aprecie sua refeição. Coma devagar;
9. Mantenha seu peso dentro de limites saudáveis - veja no serviço de saúde se seu
IMC (índice de massa corporal) está entre 18,5 e 24,9 kg/m2;
10. Seja ativo. Acumule trinta minutos de atividade física todos os dias. Caminhe pelo
seu bairro. Suba escadas. Não passe muitas horas assistindo TV.
A pesquisa conclui a frequência de hábitos saudáveis de alimentação encontrada na
população adulta de Pelotas foi baixa. Considerando que hábitos saudáveis de
alimentação estão inseridos em estruturas culturais, econômicas e políticas, é
necessária maior ênfase na promoção de políticas dirigidas aos determinantes desses

hábitos, ou seja é necessário mais que PBF, e dez passos para ter hábitos alimentares
formulado pelo governo, precisamos de incentivos, a alimentação saudável tem um
valor alto que não alcança pessoas com baixa condições de vida, e dez passos não
iria resolver isso em um todo, quando os hábitos regionais, estão enraizados, é
necessário que isso se torne uma preocupação não só para os consumidores mas
também para fabricantes de alimentos
A pesquisa conclui que a frequência de hábitos saudáveis de alimentação encontrada
na população adulta de Pelotas foi baixa. Considerando que hábitos saudáveis de
alimentação estão inseridos em estruturas culturais, econômicas e políticas, é
necessária maior ênfase na promoção de políticas dirigidas aos determinantes desses
hábitos, ou seja é necessário mais que PBF, e dez passos para ter hábitos alimentares
formulado pelo governo, precisamos de incentivos, a alimentação saudável tem um
valor auto que não alcança pessoas com baixa condições de vida, e dez passos não
iria resolver isso em um todo, quando os hábitos regionais, estão enraizados, é
necessário que isso se torne uma preocupação não só para os consumidores mas
também para fabricantes de alimentos não nutritivos.
(Vinholes, Assunção, Neutzling, 2009)
Em um outro estudo realizado em Duque de Caxias com 758 mulheres de 20 anos ou
mais, foi concluído que mesmo em uma população com renda baixa, um maior nível
de escolaridade tem impacto na prevenção deste agravo e nas escolhas alimentares,
o estudo tinha como objetivo analisar os fatores associados à prevalência do excesso
de peso e obesidade em uma população de mulheres adultas de baixa renda,
moradoras de uma região metropolitana. Não consumir semanalmente verduras
esteve associado ao excesso de peso e não realizar alimentação saudável esteve
associado à obesidade.
(Lins, Sichieri, Coutinho, Ramos, Peixoto, Fonseca, 2013)
Ilusiona-se quem pensa que reeducação alimentar está banida durante a gestação. A
gravidez é uma fase em que a mulher deve levar uma vida saudável, aderir uma
alimentação equilibrada, parar de fumar, não ingerir álcool e cultivar a prática de
exercícios físicos são algumas das recomendações. Para perder peso durante a
gravidez dietas só com proteínas e sem carboidratos estão inibidas, pois a criança
precisa desses nutrientes para se desenvolver. O emagrecimento durante a gestação
é uma forma de evitar riscos ao feto, já que a obesidade na gravidez aumenta o risco
de diabetes gestacional, que pode em seguimento dessa forma, afetar o
desenvolvimento do embrião. Além da contenção do risco de diabetes, a perda de
peso auxilia no controle da pressão arterial, uma das predominantes causas da
eclampsia.
(Junior, 2016)

As imposições para uma alimentação saudável são difundidas e estimadas como
cruciais as exigências nutricionais na gestação e as eventualidades a ela relacionadas
como o puerpério e a lactação, e têm em vista a saúde binômio mãe - filho.
(Ribeiro, Ferreira, 2006)
As transformações fisiológicas durante a gravidez modificam as necessidades
nutricionais e o consumo alimentar. Proporcionar o conhecimento da ingestão
alimentar o decorrer desse período de vida torna-se pertinente por conceder um
diagnóstico que permita encontrar possíveis carências e excessos nutricionais.
(Labronia, Parisenti, Faria, Assis, 2006)
Durante os nove meses as mulheres não estão livres de um processo de desajuste e
alterações. O desenvolvimento adequado pode determinar em grande parte o futuro
da mãe e do recém-nascido. A continência alimentar provocou um decrescimento de
251 gramas no peso médio do recém-nascido e foi causador de um terço de todos os
nascimentos de crianças de baixo peso.
(Santos, Branco, 2016)
No período gestacional o organismo sofre modificações fisiológicas, psicólogas e
anatômicas, que afetam a maior parte das funções orgânicas, que tem como propósito
promover um crescimento e amadurecimento fetal e preparar o organismo para o
ápice da concepção. Sendo essas alterações diferentes de gestação para gestação,
por esse motivo é de suma importância o acompanhamento nutricional, sendo assim
as recomendações alimentares devem adaptar-se a cada mulher, considerando suas
necessidades e diferenças individuais.
(Suga, Caroline, Morotte, 2002)
A anemia é uma adversidade nutricional comum, sua preponderância é elevada entre
mulheres em idade fértil. O método terapêutico da anemia durante o período
gestacional funciona de forma a precaver distúrbios que podem ecoar na infância,
como parto prematuro, baixo peso ao nascer e dificuldades intelectuais do recémnascido. A predominância da anemia na gravidez é de cerca de 40%, mais de 60%
dos quais por deficiência de ferro. A necessidade de ferro é seis vezes maior na
gravidez, a carência é suprida parcialmente pelas reservas maternas, não podendo
ser supridas apenas pela dieta. A anemia reduz a resistência da mulher grávida a
infecções e expande de duas a três vezes a ocorrência de complicações na gravidez
e no parto.
(Antônio, Santos, Rezende, 2015)
O atendimento nutricional auxilia para que o indivíduo seja propulsor de suas escolhas
alimentares e consciente dos benefícios de uma alimentação saudável. Os principais
tópicos em destaque são a necessidade de compreender as influências e significados
que determinam o comportamento alimentar. O profissional deve favorecer a abertura
para o diálogo, considerando a diversidade das escolhas alimentares, assim o

aconselhamento e a reeducação podem cooperar de forma significativa a aquisição
de uma alimentação saudável.
(Coutinho, Cássia, 2018)
Na epidemiologia das doenças crônicas, a alimentação é considerada de importante
fator e um dos principais geradores da obesidade. Procedimentos que compreendam
a alimentação como forma de promoção de saúde são indispensáveis para efetividade
das políticas para a vida saudável.
(Informação verbal)

Idoso é um termo utilizado para definir todo e qualquer indivíduo acima de 60 anos
de idade de ambos os sexos, sem distinção de cor, raça e ideologia, segundo o
estatuto do Idoso. Recentemente esta referência passou para 65 anos, idade
estabelecida para o início da aposentadoria.
O processo de envelhecimento está relacionado a inúmeras transformações na
mobilidade, funcionalidade, autonomia, saúde e de vida da população idosa
qualidade Alterações do estado nutricional contribuem para o aumento da
mortalidade em idosos, 33% deles apresentam alto risco nutricional, por
consequência as doenças crônicas. (KARA; BICAS; CARVALHO, 2009)
Com base no estudo de caso observou-se que 75% dos idosos apresentam no
mínimo uma doença crônica não transmissível. Os números apontam que a
hipertensão lidera o ranking, seguido por diabetes, osteoporose, entre outros.
Também foi possível notar que grande parte não prática atividades físicas
diariamente, que seria o ideal.
A alimentação saudável, juntamente com atividades físicas são a base para uma
saúde adequada. A educação nutricional é de suma importância nessa fase da vida,
permitindo assim que o idoso se mantenha longe de doenças causadas por
excessos alimentares ou até mesmo do risco de desnutrição, aumentando assim a
sua perspectiva de vida. (NAJAS, 2008)
A implantação de técnicas que possibilitem o entendimento do idoso, o tornando
capaz de compreender suas necessidades nutricionais, de acordo com suas
preferências alimentares, padrões financeiros e culturais, possibilitando uma saúde
de mais qualidade. (VITALLE, 2010)
O processo de envelhecimento inclui mudanças biológicas, que ocasionam
diminuição de massa corporal e como consequência a perda de músculos, o
aumento de tecido gorduroso e a diminuição dos órgãos.
(NAJAS, 2008)

Por isso é fundamental conhecer a fundo as mudanças que ocorrem durante o
processo de envelhecimento.
Devido ao aumento de doenças crônicas nos idosos, este grupo da sociedade são
os que mais utilizam medicamentos, a maioria deles consome cinco ou mais
conjuntamente. O uso de tantos medicamentos tem como consequência o
comprometimento no estado nutricional, pois influenciam na absorção, na digestão e
na utilização de muitos nutrientes. Por, serem administrados via oral, existem muitas
interações com alimentos.
A administração de suplementos nutricionais orais tem efeitos positivos sobre
o estado nutricional, independentemente do diagnóstico principal. Com base em
dados do Ministério da Saúde (MS), os suplementos vitamínicos e/ou minerais
servem para complementar a alimentação diária de uma pessoa saudável, quando
a partir da alimentação não seja suficiente as fontes de macro e micronutrientes.
Esses suplementos não devem substituir uma alimentação, nem fazer parte de uma
dieta exclusiva. (SANTOS, DELANI, 2015)
Os fatores que afetam o consumo alimentar das pessoas idosas são reconhecidos
como de risco para o desenvolvimento da má nutrição.
Os idosos apresentam condições peculiares que condicionam o seu estado
nutricional. Alguns desses condicionantes são devidos às alterações fisiológicas
próprias do envelhecimento, enquanto outros são influenciados pelas enfermidades
presentes e por fatores relacionados com a situação socioeconômica e familiar
(Nogués, 1995).
Entre os fatores mais importantes na gênese da má nutrição do ancião, encontramse os externos, como os fatores psicossociais, tais como perda do cônjuge,
depressão, isolamento social, pobreza, integração social, capacidade de
deslocamento, capacidade cognitiva e outros associados à própria enfermidade.
Os levantamentos que comparam participantes idosos de Programa de Alimentação
com não participantes mostraram que o fornecimento de energia, e a ingestão de
proteína, vitaminas e minerais pelo primeiro grupo foi aumentado (Podrabsky, 1995).
As mudanças fisiológicas que interferem no estado nutricional são: diminuição do
metabolismo basal, redistribuição da massa corporal, alterações no funcionamento
digestivo, alterações na percepção sensorial e diminuição da sensibilidade à sede.
Com exceção das duas primeiras, todas as outras podem interferir, diretamente, no
consumo alimentar (Quintero-Molina, 1993; Nogués, 1995).
As alterações sensoriais podem estar associadas ao decréscimo do apetite nas
pessoas idosas (Rolls,1992). Essas mudanças abrangem declínio e eventual perda
da acuidade visual, audição, olfato e sensação de gustação (Rivlin, 1981; Chernoff,
1987; Podrabsky, 1995).
A mastigação é importante para uma boa nutrição no idoso (Nagao, 1992).

Regularmente, enfermidades neurológicas relacionadas com a idade resultam em
significante disfunção secundária do esôfago e podem causar pneumonia por
aspiração e má nutrição. Mas, em geral, mesmo na velhice, a função esofagiana é
bem preservada (Hosoda, 1992; Russel, 1992).
A atrofia da mucosa gástrica no idoso resulta na menor produção de ácido clorídrico
e na diminuição na secreção do fator intrínseco, provocando menor absorção da
vitamina B12, com consequente instalação da anemia perniciosa. Esse tipo de
anemia ocorre somente quando o idoso apresenta grave atrofia da mucosa gástrica.
O estômago com gastrite leve ou moderada continua a secretar fator intrínseco
suficiente para prevenir a má absorção da vitamina B12, pelo mecanismo normal
(Suter et al., 1991; Russell 1992; Nogués, 1995).
O aumento de pessoas idosas é um processo irreversível e que não pode ser
negligenciado pela Ciência da Nutrição na realização do planejamento dietético
alimentar, é imprescindível a compreensão de todas as peculiaridades inerentes às
mudanças fisiológicas naturais do envelhecimento, da análise dos fatores
econômicos, psicossociais e de intercorrências farmacológicas associadas às
múltiplas doenças que interferem no consumo alimentar e, sobretudo, na
necessidade de nutrientes.
(Campos, Monteiro, Ornelas, 2000)
Estudos epidêmicos comprovam que não se alimentar corretamente tem
consequências ruins para todos inclusive os idosos que consequentemente
desenvolvem doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer, diabetes e
doenças cardiovasculares. O não consumo de frutas verduras e hortaliças, prejudica
a quantidade de nutrientes necessários no dia a dia, lembrando que cada um tem
suas necessidades diferente para serem atingidas. Foram encontrados três perfis de
idosos no município de São Paulo, o primeiro mencionou situações referentes a
relacionamentos interpessoais, equilíbrio emocional e boa saúde ou seja é o idoso
que prioriza o quadro afetivo e a família, o segundo mencionou hábitos saudáveis,
lazer e bens materiais ou seja, é o idoso que proporciona o prazer e o conforto, o
terceiro grupo mencionou espiritualidade, trabalho, retidão e caridade, poderia ser
sintetizado como idoso que identifica como qualidade de vida. Especialista diz que
dieta é um termo melhor traduzindo a atual alimentação saudável, a associação da
habilitação com a prevenção de doenças crônicas degenerativas confere ao ato de
comer um caráter de medicação, então fica bem explicado quando a alimentação é
identificada como causadoras das doenças e sua composição química é hiper
valorizada como nos diz os especialistas a educação nutricional Visa a melhoria da
Saúde pela promoção de hábitos adequados eliminação de práticas e dietéticas e
tem, e por sua vez incentivo ao consumo de alimentos naturais ao tomar por base as
falas dos idosos alimentação corresponderia a comer diariamente carnes magras ou
frangos magros cozidos com outras características mais pertinentes o mesmo pode
ser pensado para as mães que envolve a população de idosos que vivem em
instituições e tem uma melhor observação de nutricionistas e podem se alimentar

bem e não entrar para a população de obesos por não ter recursos e orientações
médicas. (Menezes, 2010)
A ciência da nutrição teve um grande avanço nos últimos anos, houve expansão de
pesquisadores, publicação de trabalhos, com esse desenvolvimento técnico para
solucionar os problemas de saúde pública. O ser educador em nutrição não se
resume a transmitir informações corretas de forma didática, porque implica em
apreender a maneira como o interlocutor vivencia o problema alimentar, não apenas
em relação ao consumo alimentar propriamente dito, mas a todas as questões de
natureza subjetiva e interpessoal que estão imbricadas no comportamento alimentar.
Educar para a alimentação saudável exige: a confrontação de novas práticas com as
representações sociais dos alimentos e com o significado simbólico deles para os
sujeitos do processo educativo, a ressignificação dos alimentos e a construção de
novos sentidos para o ato de comer. Tudo isso deve ainda ter, como plano de fundo,
além da saúde, o prazer, a coerência com as práticas de comensalidade, a
convivialidade e a preocupação com a sustentabilidade ambiental que, mais cedo ou
mais tarde exigirá que pensemos em desenvolver práticas alimentares mais
solidárias com o meio ambiente e com as gerações futuras. Os nutricionistas
queixam-se da
ausência de interação e da desvalorização de seu trabalho, e esta é uma queixa
referendada por outros autores. Apesar de atuarem conjuntamente, os
integrantes da pretensa “equipe” não problematizam, de forma articulada, os
problemas do trabalho, caracterizando uma equipe do tipo agrupamento e não uma
equipe do tipo integração. A equipe agrupamento é aquela em que ocorre apenas a
justaposição de ações sem a interação efetiva entre os profissionais que realizam as
várias ações. As experiências interdisciplinares durante a graduação contribuem
muito para a formação de tipificações mais coerentes com os papéis que se
pretende que os futuros nutricionistas desempenhem no campo da Saúde Pública.
Mas não são suficientes as experiências práticas, pois é imprescindível que elas
sejam acompanhadas por reflexões amparadas na literatura científica que trata do
trabalho em equipe, suas possibilidades e contradições. Considerando que ainda
prevalece nos serviços a assistência individual centrada no papel do médico, uma
nova forma de trabalho em que prevaleçam intervenções técnicas múltiplas,
articuladas pela interação dos agentes de diferentes áreas profissionais, ainda está
por ser construída.
(Cristina, 2008)
Os condimentos também têm sua significação na história da alimentação humana. O
homem primitivo, como o atual, desejava alguma coisa além do alimento em si; foi o
sabor que desenvolveu a arte de comer e a de beber (SAVARIN, 1995).
Um influxo de plantas comestíveis importantes para a Europa ocorreu quando os
árabes invadiram a Espanha em 711. Nesse tempo os invasores sarracenos levaram
arroz para o sul da Europa, além de outros alimentos vegetais, frutas, condimentos e
a cana de açúcar. (GARCIA, 1995; ORNELLAS, 1978; SAVARIN, 1995).

Até o século XX, muitas descobertas técnico-científicas importantes levaram ao
progresso e à modificação dos costumes alimentares (ABREU, 2000):
1. O aparecimento de novos produtos;
2. A renovação de técnicas agrícolas e industriais;
3. As descobertas sobre fermentação;
4. A produção do vinho, da cerveja e do queijo em escala industrial e o
beneficiamento do leite;
5. Os avanços na genética permitiram sua aplicação no cultivo de plantas e criação
de animais;
6. A mecanização agrícola;
7. E ainda o desenvolvimento dos processos técnicos para conservação de
alimentos.
O estudo de PEKKANIVEW (1975) leva à reflexão sobre alguns aspectos
importantes que interferem nos padrões de consumo dos países desenvolvidos e em
desenvolvimento, dentre os quais pode-se citar as desigualdades na disponibilidade
dos suprimentos alimentares, nas condições climáticas, nas possibilidades técnicas.
O crescimento demográfico, industrialização, urbanização, muda o consumo e o
estilo de vida, favorecendo o sedentarismo, a restrição da necessidade de gasto de
energia para as atividades diárias e para o trabalho, além de facilitar o consumo de
alimentos prontos e de alta densidade energética aumentado os problemas de
saúde como a obesidade, a hipertensão e alguns tipos de câncer. A urbanização
traz consigo as infecções advindas de água e alimentos contaminados.
(COMITÉ NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1992).
Mudanças nos hábitos alimentares têm sido observadas em diversos países. Essas
mudanças estão associadas, entre outros fatores, com o sistema de
desenvolvimento da distribuição e da produção de gêneros alimentícios e com o
fenômeno da urbanização, influenciando o estilo de vida e a saúde da população.
(MONDINI & MONTEIRO, 1994; OLIVEIRA, 1997).
Levantamentos periódicos possibilitaram aos pesquisadores o conhecimento das
tendências de consumo alimentar da população em geral e/ou de grupos
particulares, e, a análise dessas informações em termos de macro e micronutrientes,
visando verificar se as necessidades nutricionais específicas dos brasileiros estão
sendo satisfeitas
(OLIVEIRA,1997)
Atualmente, os padrões de consumo alimentar variam grandemente em diferentes
partes do mundo, dependendo do grau de desenvolvimento e condições econômicas
e políticas para a produção. Paralelamente, o aumento da população e o
envelhecimento no mundo, aliados ao "padrão alimentar" que vem seguindo

estacionário, pode significar um agravamento dos problemas nutricionais (ABREU,
2000).
A oferta de alimentos é mais do que suficiente para alimentar a população mundial,
porém são necessárias medidas políticas que possibilitem a melhor distribuição de
renda, permitindo o acesso ao alimento e propiciando o crescimento e fortalecimento
das comunidades agrícolas nos países em desenvolvimento.
(ABRAMOVAY, 1996; PEKKANIVEW, 1975).
Devemos considerar que o hábito alimentar de uma cultura foi constituído
inicialmente pela disposição regional de alimentos e, posteriormente, através de
contatos entre diferentes povos, houve a produção de novos produtos, ampliando as
possibilidades alimentares
(GARCIA, 1995).
É fundamental que sempre se analise a alimentação, seja em nível individual,
regional, nacional ou mundial de forma crítica considerando-se todos os elementos
acima referidos e outros que se julgarem necessários. A reflexão sobre essas
questões poderá significar um primeiro passo na busca de entendimento sobre a
problemática que envolve a alimentação mundial. O fato é que não é mais possível
'pensar' o mundo por partes, quando o problema a ser resolvido estiver relacionado
com a alimentação, principalmente com o advento da globalização.
(Simioni, Cristina, Baena, Aparecida 2001)
Na maioria das vezes, não nos damos conta da importância da alimentação em
nossa vida e o quanto somos responsáveis em ter uma boa nutrição.
Para entendermos a relação entre o homem e o alimento, a nutrição se apoia na
ciência antropológica (o estudo do ser
humano), mais especificamente na antropologia cultural, na qual a alimentação está
inserida. Sendo a alimentação a necessidade maior de um povo, a nutrição integra a
ciência dos fenômenos referentes ao estado. A arte de bem governar os povos, a
ideologia, que o estado promove boas condições para um bom desenvolvimento de
uma sociedade política alimentar compatível com a população, objetivando a
erradicação dos problemas nutricionais que degradam o corpo e a mente. A
antropologia da alimentação aborda vários temas, como as condições humanas do
comportamento alimentar nas diferentes classes sociais, a presença dos mitos,
crenças e tabus alimentares e a alimentação e sua relação com a saúde do
indivíduo. Os mitos, as crenças religiosas e os tabus alimentares são outras
vertentes que independem de classe social, muitos de nós já ouvimos falar que não
se pode misturar, na mesma preparação, manga com leite, esse tabu alimentar é um
mito, uma história da época da escravatura. A alimentação e a saúde vêm ao
encontro da qualidade de vida das pessoas, pois existe a conscientização de que a
alimentação deve ser cuidada diariamente para que possamos manter nossa saúde
ou retardar o aparecimento das doenças. Por exemplo, para um indivíduo de 60
anos que apresenta aterosclerose (acúmulo de placas de ateromas nas artérias), é
preciso uma alimentação rica em gorduras saturadas por vários anos seguidos. Para

entendermos os conceitos básicos da nutrição humana, é importante definirmos o
que é alimentação e o que é alimento. Alimentação é um processo voluntário
consciente, pelo qual o ser humano obtém produtos (alimentos) para o seu
consumo. É o ato de ingerir o material nutritivo, é a chegada do alimento ao meio
interno do organismo. E quanto ao alimento, é todo material nutritivo que o homem
consome em qualquer estado físico, sejam alimentos crus, cozidos, sopas ou purês.
A ciência da nutrição estuda os alimentos e como as substâncias são utilizadas pelo
organismo, ou seja, como os alimentos são digeridos, absorvidos e utilizados nas
mais diferentes funções no seu corpo, por exemplo como manter a integridade das
células ou a função intestinal normal. Os alimentos são compostos por nutrientes, os
responsáveis pela nossa subsistência, dentre eles, podemos destacar os
macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, as gorduras ou lipídeos,
além dos micronutrientes, que envolvem as vitaminas e os minerais.
Diferente da alimentação que é um ato voluntário, no qual podemos escolher os
tipos de alimentos que compõem nossas refeições, a nutrição é um ato involuntário
e inconsciente, abrangendo uma série de processos que se realizam no organismo,
independentemente da vontade do indivíduo.
(Vagula, 2019)
As pessoas sempre ligam a desnutrição à pessoa magra, mas podemos ter um
obeso com carência nutricional, ou seja, ele está desnutrido do ponto de vista de
micronutrientes e oferta de proteínas”, aleta a médica. Existem muitos casos de
pessoas obesas que fazem dieta por conta própria e acabam com sérias deficiências
nutricionais. Ela perde peso, mas também muitos nutrientes nesse processo. E
muitas vezes ela volta ao peso original e não recupera os nutrientes que perdeu
naquela dieta completa. A obesidade e a desnutrição são doenças nutricionais que
podem ou não ser relacionadas a problemas alimentares. Antigamente a obesidade
e a desnutrição eram enxergadas como consequências. Se a pessoa tinha câncer,
por exemplo, era normal ela estar mais magra. Se a pessoa era obesa, o problema
era somente o sedentarismo. Hoje, os dois são percebidos como doenças. Mas o
problema pode ser evitado com alguns cuidados simples que devem começar
durante a gravidez. A mãe pode contribuir para os cuidados com o seu filho em
relação à desnutrição ou obesidade desde a sua gravidez. A mãe precisa ter uma
alimentação adequada e saudável e praticar atividade física. Essas atitudes vão
favorecer a saúde do seu filho em longo prazo. E depois que a criança nasce, a mãe
deve alimentá-la apenas com leite materno até os seis meses de vida e manter o
aleitamento até os dois anos de idade. Também não se deve oferecer açúcar nos
primeiros dois anos de vida da criança. Essas ações já vão reduzir bastante os
agravos nutricionais na criança.
(parada, 2018)
O dilema atual da nutrição em saúde pública é lidar ao mesmo tempo com situações
aparentemente contraditórias, como a desnutrição e a obesidade e suas
implicações. Isso porque a promoção da alimentação saudável constitui-se numa

das estratégias de saúde pública de vital importância para o enfrentamento dos
problemas alimentares e nutricionais do contexto atual. A criação da PNAN pautouse na necessidade de recolocar a nutrição no cenário político, estruturar as ações de
alimentação e nutrição no setor saúde e fomentar uma rede de apoio institucional
nos estados e municípios brasileiros e, ainda, com a sociedade civil organizada e a
academia. Além disso, veio fortalecer o setor numa perspectiva intersetorial,
apontando sua interface direta com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (SISAN), discutido desde 2006, com a publicação da Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), que se fundamenta mediante a
articulação de setores governamentais, a sociedade civil, a academia e o setor
produtivo.
(Giuberti, Chaves, Toral, 2008)
A produção de grande quantidade de alimentos em um país não é condição
suficiente nem necessária para evitar que parte da população passe fome. Em
várias situações históricas, grande número de pessoas morreu de fome sem que
houvesse declínio significativo na disponibilidade média de alimentos por pessoa
(Sen, 1981)
O problema da fome no Brasil não se deve à pouca disponibilidade global de
alimentos, mas sim à pobreza de grande parte da população. É verdade que um
processo relativamente rápido de aumento de poder aquisitivo dessa população
pobre levaria ao aumento da demanda por alimentos, o qual possivelmente se
manifestaria como uma crise de abastecimento, pois a oferta não poderia se ajustar
à demanda em curto prazo.
É necessário promover um círculo virtuoso no qual o governo seja mais eficiente no
uso dos seus recursos e, com isso, permita reduzir a sonegação e aumentar a
arrecadação (principalmente dos impostos progressivos).
(Hoffmann,1995)
O Brasil e outros 189 países são signatários dos Objetivos do Desenvolvimento do
Milênio que tem como referencial o alcance de um processo de desenvolvimento
inclusivo e justo como prioridade para a eliminação da pobreza. Foram determinados
oito objetivos, 18 metas e 48 indicadores. No Brasil essas metas foram
redimensionadas a fim de acelerar os esforços do governo e da sociedade na
reversão do quadro da pobreza e fome. É também importante ressaltar que as
metas brasileiras são mais ambiciosas do que as metas propostas pela Organização
das Nações Unidas (ONU). O primeiro objetivo é erradicar a pobreza e a fome. Um
dos mais relevantes focos de medidas deve ser a prevenção do déficit estatual na
população infantil, considerado como produto da fome crônica, da desigualdade
social e da miséria brasileiras 16. Este corresponde a uma das características mais
significativas da desnutrição e representa o efeito cumulativo do estresse nutricional
sobre o crescimento esquelético.
(Giuberti, Chaves, Toral, 2008)

O caso brasileiro não é exceção. Registros históricos de países desenvolvidos
indicam que a dieta humana foi dramaticamente alterada a partir do advento da
Revolução Industrial, sendo que altura e peso aumentaram progressivamente,
particularmente durante o século XIX. À medida que as populações destes países
alcançaram seu máximo potencial genético para o crescimento linear, elas
começaram a ganhar mais peso que altura, com o consequente aumento nos
índices de prevalência da obesidade. Foi, então, no início do século XX, que a
obesidade se tornou um problema de saúde pública, originalmente em populações
dos Estados Unidos e da Europa. A rápida transição socioeconômica que atravessa
o país parece ser o principal fator a alavancar a mudança nos hábitos alimentares
em todos os segmentos da sociedade, atingindo até mesmo os habitantes de áreas
rurais em localidades geograficamente mais isoladas. Dados do último levantamento
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o estado do
Amazonas, realizado no período de 2008-2009, comparados a aqueles do
levantamento anterior 2002-2003, mostraram uma queda significativa no consumo
de farinha de mandioca e peixes alimentos tradicionalmente consumidos,
especialmente pela população ribeirinha e um aumento no consumo de alimentos
como arroz, feijão e carne e alimentos processados em geral. Ainda que tais
populações tenham mantido seus hábitos alimentares praticamente inalterados até
os dias de hoje em função de seu possível isolamento geográfico e falta de contato
com as cidades, forças como a globalização e a urbanização têm se infiltrado nos
lugares mais remotos, numa velocidade cada vez maior. Repensar o
desenvolvimento sob o viés da alimentação deve se tornar imperativo, por
considerar o seu poder de abrangência para o entendimento das relações de
produção, de uso dos recursos naturais, e das suas consequências para o consumo
humano.
(Cavalcanti, 2013)
O consumo excessivo de gordura, principalmente a saturada, de origem animal ou
vegetal, é um fator preponderante no desenvolvimento de doenças. Assim, torna-se
necessária pesquisa no sentido de diminuir os teores de gorduras saturadas e elevar
os teores de gorduras poli-insaturadas nos alimentos, principalmente leite e carne.
(Queiroz, 2017)
É importante ressaltar, que a gordura é um dos componentes essenciais da dieta
humana, pois, além de fornecer maior quantidade de energia, comparada aos
carboidratos e à proteína, contém ácidos graxos essenciais, aqueles que não são
produzidos pelo organismo, mas que devem estar presentes na dieta.
As dietas ricas em gorduras estão associadas a redução na diversidade de bactérias
intestinais, a alterações na integridade da membrana, induzindo um aumento da
permeabilidade e aumento da translocação do lipopolissacarídeo (LPS, uma
endotoxina) para a corrente sanguínea. Também podem induzir alterações no

sistema imunológico e na geração da inflamação sistêmica de baixa intensidade.
(Fonseca, 2019)
O lipopolissacarídeo (LPS), constituinte das bactérias intestinais, pode ser um
importante indutor da resposta inflamatória no intestino. Em condições normais, não
representa problemas para a saúde humana. No entanto, quando há um
desequilíbrio, e evidências científicas têm demonstrado que o tipo de dieta
consumida, especialmente as dietas ricas em gorduras, podem contribuir para que
LPS seja facilmente transferido para o sistema circulatório, uma condição conhecida
como endotoxemia metabólica, que promove resistência à insulina, inflamação no
tecido adiposo e maior chance de infiltração de macrófagos M1. Dependendo do
local da inflamação pode aparecer celulite, esteatose hepática, obesidade, aumentar
o risco de diabetes dentre outras doenças. Sendo assim o consumo de gorduras vai
muito além e envolve diferentes aspectos, já que os tipos de gorduras e a
quantidade estão relacionados a fatores que induzem uma das principais doenças
de saúde pública da atualidade, a obesidade.
(Stürmer, Casasola, Gall, Comoretto, 2012)
O estudo nos mostra que uma dieta rica em gorduras aumenta a taxa de proliferação
das células-tronco intestinais e concede características destas células às células
não-tronco, favorecendo, assim, a formação de tumores.
(He, Cheng, Peng, Li, Zhu, Lu, 2018)
Existem evidências de que a microbiota intestinal está intimamente ligada ao risco
de obesidade. A microbiota intestinal difere entre indivíduos magros e obesos. E nos
obesos pode induzir uma inflamação de baixo grau, perpetuando a obesidade e
predispondo a morbidades associadas, como o diabetes tipo 2. A obesidade e os
distúrbios metabólicos relacionados são caracterizados por alterações específicas
na composição e função da microbiota, pode alterar o balanço energético,
prejudicando a utilização de energia a partir da dieta e influenciando genes que
regulam o dispêndio e o armazenamento de energia.
(Netto, Bressan, Alfenas, 2018)
É imprescindível estimular o crescimento e a reprodução de bifidobactérias e
lactobacilos.
Esse estímulo deverá acontecer por meio da alimentação com o consumo de fibras
solúveis, insolúveis, amido resistente e oligossacarídeos, que, após ingeridos, serão
fermentados no intestino grosso estimulando o crescimento das espécies saudáveis,
causando alterações significativas na composição da microbiota intestinal, pelo
aumento do número de probióticos e pela redução no número de bactérias
potencialmente patogênicas.
(Moraes, 2016)

A alimentação é o principal fator modulador da composição da microbiota intestinal.
Assim, alimentos com elevados teores de gorduras saturadas e poli-insaturadas,
criam um ambiente propício para seleção das bactérias. A ingestão de frutas e
hortaliças, por sua vez, resulta em aumento da produção de derivados da
fermentação de carboidratos que criam um ambiente desfavorável para a
proliferação de Firmicutes, favorecendo a proliferação de bactérias de outros filos.
Desta forma, a microbiota intestinal pode se adaptar rapidamente à disponibilidade
de um nutriente específico, produzindo diferentes respostas metabólicas no
indivíduo.
(Queiroz, 2017)
O verdadeiro valor desse conhecimento é permitir a identificação de indivíduos
susceptíveis às enfermidades relacionadas com a obesidade e desenvolver
abordagens, nutricionais, que permitam o tratamento e a redução do risco dessas
doenças.
(Fonseca, Pinheiro, 2019)
“Admito que é inata em nós a estima pelo próprio corpo, admito que temos o dever
de cuidar dele. Não nego que devemos dar-lhe atenção, mas nego que devemos ser
seu escravo. Será escravo de muitos quem for escravo do próprio corpo, quem
temer por ele em demasia, quem tudo fizer em função dele. Devemos proceder não
como quem vive no interesse do corpo, mas simplesmente como quem não pode
viver sem ele. Um excessivo interesse pelo corpo inquieta-nos com temores,
carrega-nos de apreensões, expõe-nos aos insultos. O bem moral torna-se
desprezível
para aqueles que o amam e excesso". Sêneca (filósofo)

4.METODOLOGIA
O método de pesquisa baseia-se em uma busca de dados de artigos, relacionado ao
tema, foram utilizados para pesquisa Scielo, entre o ano de 2016 a 2020.
Foram utilizados 73 artigos, relacionado ao assunto e que se encaixaram no assunto
abordado. A pesquisa de campo analisará o dia a dia e a alimentação, onde será
aplicado um questionário de 10 perguntas.
Participaram 124 indivíduos de ambos os gêneros com idades variadas entre 18 a
45 anos, o questionário foi aplicado na terça-feira, 22 de setembro de 2020.
● Objetivo: analisar alimentação e atividades dos indivíduos.
● Duração estimada: 1 a 3 min
● Materiais necessários: enviado o link para o participante, sendo assim foi
necessário somente que mesmo estivesse por um celular, computador ou
notebook.
Questionário aplicado:
1. Já sentiu ou sente dificuldades em executar alguma atividade diária por causa
do peso atual?
2. Quantos litros ao dia aproximadamente consome de água?
3. Quantas refeições você faz em um dia?
4. Quantas vezes na semana prática exercícios físicos?
5. Qual local você mais faz refeições diariamente?
6. Tem algum problema cardíaco?
7. Já ouviu falar sobre a reeducação alimentar?
8. Há casos na família de pessoas com problemas de obesidade?
9. Você já se consultou com algum nutricionista?
10. Sofre com algum distúrbio alimentar?

5.RESULTADOS E DISCUSSÕES
1. Já sentiu ou sente dificuldades em executar alguma atividade diária por
causa do peso atual?

Fonte: Próprio autor, 2020.

Através deste dado podemos concluir que é menor o número de pessoas que
possuem dificuldades para exercer alguma atividade, porém o número de pessoas
que assinalaram que possuem é um número significativamente alto.

2. Quantos litros ao dia aproximadamente consome de água?

Fonte: Próprio autor, 2020.

Nesta questão o total de 61,3% assinalou que ingere 1 litro de água ao dia,
enquanto uma pequena porcentagem de 8,1% assinalou para 3 litros, lembrando

que é muito importante se hidratar, pois a água ajuda a regularizar todas as funções
do nosso corpo.

3. Quantas refeições você faz em um dia?

Fonte: Próprio autor, 2020.

Os entrevistados marcaram para maioria 3 refeições ao dia, porém deve ser
lembrado que algumas pessoas não contam, um chocolate, ou uma bala no meio do
dia como uma refeição, 36,3% assinalaram para 5 refeições que é um número
comum.

4. Quantas vezes na semana prática exercícios físicos?

Fonte: Próprio autor, 2020.

O número de pessoas que não praticam exercícios físicos é tão próximo daquele
que faz de 1 a 2 vezes por semana uma diferença de 1,6%, aqueles que praticam
todos os dias é o menor que atingiu 8,3%, e temos também o número razoável de
pessoas que fazem de 3 a 4 vezes por semana que é de 15,7%.

5. Qual local você mais faz refeições diariamente?

Fonte: Próprio autor, 2020.

Devido a pandemia existente o número de pessoas que afirmam está se
alimentando em casa é de 75% enquanto os que estão trabalhando normalmente
14,5% e 10,5% em restaurantes fast-foods.

6. Tem algum problema cardíaco?

Fonte: Próprio autor, 2020.

A maioria assinalou que não possui problemas cardíacos, o que é um resultado
ótimo, nos passa uma melhora dentro do número de pessoas que foram entrevistas,
total de 96,8%.

7. Já ouviu falar sobre a reeducação alimentar?

Fonte: Próprio autor, 2020.

A maioria assinalou que já ouviram falar sobre a reeducação alimentar, um total de
91,9%, enquanto 8,1% assinalaram que nunca ouviram falar, é um número
comparativamente pequeno, porém, pode ser melhorado, é importante que as
informações cheguem a todos.

8. Há casos na família de pessoas com problemas de obesidade?

Fonte: Próprio autor, 2020.

51,6% assinalou sim, indicando que possui membros na família com casos de
obesidade, a diferença para aqueles que assinalou que não possui é de 3,2%.

9. Você já se consultou com algum nutricionista?

Fonte: Próprio autor, 2020.

Através deste dado é possível concluirmos que a maioria dos entrevistados nunca
tiveram uma consulta com o nutricionista, enquanto 30,6% assinalou que já
passaram com o nutricionista, porem a diferença dos que passaram para os que
nunca passaram é muito grande, um total de 38,8%.

10. Sofre com algum distúrbio alimentar?

Fonte: Próprio autor, 2020.

88,7% afirmam que não possuem distúrbios alimentares, porém existe uma
margem de 11,3% que assinalaram que sim.

6.INTRODUÇÃO FOLDER
O folder desenvolvido tem como objetivo informar a população sobre o tema,
passando para os mesmos dicas para obter uma alimentação saudável, porem não
dispensando o diagnóstico de um especialista. O folder será divulgado através das
redes sociais dos integrantes desta, enviado também através de meios de
comunicação como Whatsapp, com interesse totalmente acadêmico de trazer ao
público informações com fácil entendimento, com função de informar em busca de
atingir o maior números de pessoas.

Fonte: Próprio autor, 2020

7.CONCLUSÃO
Por meio da revisão dos artigos e do resultado da pesquisa foi possível
comprovar os benefícios da reeducação alimentar. A estabilidade do peso e da
gordura corporal é fundamental para o funcionamento de diversas funções do
organismo e do sistema imunológico. Entretanto, diversos fatores podem
influenciar no consumo excessivo de gorduras e açúcares durante o dia a dia,
tais como os hábitos de vida, a influência da mídia, as diversas mudanças no
âmbito social e a rotina corrida que não nos permite fazer as refeições
corretamente.
Não é necessário seguir uma dieta regrada, uma alimentação saudável e
equilibrada em conjunto com a atividade física já irá garantir uma melhoria na
qualidade de vida e de saúde do indivíduo.

8.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos considerar diante as informações que o número de pessoas que
conhecem sobre a reeducação alimentar é bom, porém ainda assim há um
número de casos de obesidade maior, assim como o número de pessoas que
não fazem atividades físicas também é um número significativo que leva ao
número total de casos. Através desta pesquisa pôde-se perceber que há uma
mudança de comportamento alimentar significativo, e que pôde-se haver ainda
uma melhora neste número através de consulta com um especialista.
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