
O Papel do Nutricionista no Quadro Multidisciplinar na Atenção Básica à 

Saúde 

Fernando Ostílio Botelho Maciel¹; Luana Ferreira do Nascimento²; Eduarda da 

Silva Freitas³ 

Gabriela Rebello4 

Acadêmico (a) do Curso de Nutrição¹ 

Acadêmico (a) do Curso de Nutrição² 

Acadêmico (a) do Curso de Nutrição³ 

Nutricionista e Docente Superior do Curso de Nutrição da Multivix Serra4 

 

RESUMO 

 O presente estudo destaca as funções e atribuições do profissional nutricionista no 
quadro multidisciplinar da atenção básica à saúde. O papel do nutricionista na atenção primária 
contribui em diferentes aspectos, como: na área de segurança sanitária de produtos e serviços, 
na promoção da alimentação saudável, no monitoramento alimentar e nutricional e no controle 
dos distúrbios e deficiências nutricionais. Este trabalho objetiva uma análise da contribuição do 
nutricionista para uma qualidade de vida, ou seja, demonstrar o papel do nutricionista na saúde 
pública e na atenção primária. A metodologia deste estudo trata-se de uma revisão bibliográfica 
com auxílio de 24 estudos, sendo: resoluções; leis e artigos, publicados nos últimos dez anos. 
Com a inserção do nutricionista na atenção básica, obteve-se assistência maior a população, 
pois, de acordo com sua formação, ele é responsável pelo modo de avaliar a nutrição adequada 
individualizada que contribuirá para a eficácia do estado de saúde dos usuários da atenção 
básica. Logo, o papel que o nutricionista exerce na atenção básica do SUS, como profissional 
tático diante de temas e casos relacionados à nutrição e alimentação é essencial para a 
promoção da saúde e prevenção de doenças da população em geral. 
 

Palavras-chave: Nutricionista; Atenção Primária a Saúde, Estratégia Saúde da 
Família, Educação Alimentar e Nutricional, Promoção da Saúde. 
 
ABSTRACT 

 
This study highlights the functions and attributions of the professional nutritionist in the 

multidisciplinary framework of primary health care. The role of the nutritionist in primary care 
contributes in different aspects, such as: in the area of sanitary safety of products and services, 
in the promotion of healthy eating, in food and nutrition monitoring and in the control of nutritional 
disorders and deficiencies. This work aims to analyze the contribution of nutritionists to quality of 
life, that is, to demonstrate the role of nutritionists in public health and primary care. The 
methodology of this study is a literature review with the aid of 24 studies, namely: resolutions; 
laws and articles, published in the last ten years. With the inclusion of the nutritionist in primary 
care, greater assistance was obtained for the population, because, according to their training, 
they are responsible for evaluating the individualized adequate nutrition that will contribute to the 
effectiveness of the health status of primary care users . Therefore, the role that the nutritionist 
plays in SUS primary care, as a tactical professional in the face of issues and cases related to 
nutrition and food, is essential for promoting health and preventing diseases in the population in 
general. 

 
Keywords: Nutritionist; Primary Health Care, Family Health Strategy, Food and 
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INTRODUÇÃO 

 

Os serviços e ações de saúde, executados de forma direta ou indireta por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais, municipais e fundações 

organizadas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS), no 

qual foi criado com o objetivo de transformar a desigualdade social existente em 

acesso igualitário à saúde, sendo ele obrigatório e gratuito para toda população 

(BRASIL, 2021). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é representada por uma série de ações 

de saúde, de forma individual e coletivo, no qual engloba a promoção e 

prevenção da saúde e de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, e 

manutenção da saúde (BRASIL, 2021). A APS também tem é considerada a 

porta de entrada do SUS, pois representa o início do contato com o indivíduo, 

identificando as necessidades dos indivíduos e realizando os devidos 

encaminhamentos (SÃO PAULO, 2021). 

De maneira a organizar e distribuir de forma adequada a assistência à 

saúde a todos dentro da APS foi originado o Programa Saúde da Família (PSF), 

o qual se encontra profissionais da saúde, constituindo equipe multidisciplinar 

para atendimento de forma integral  cada paciente, contribuindo para o 

fortalecimento dos princípios de acessibilidade, integralidade, equidade e 

universalidade do SUS (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2021). Neste modo, o 

Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) visa o papel da nutrição como 

estratégia na APS, cujo, profissional dessa área tem a função de contribuir e 

sugerir a adoção efetiva de ações de alimentação e nutrição, juntamente com 

ações complementares implantadas pelos programas públicos de saúde 

ofertados no país (CFN, 2021). Além disso a alimentação é considerada fator 

determinante da saúde, dessa forma situações relacionadas a alimentação e 

nutrição devem ser tratadas e avaliadas dentro das atividades e 

responsabilidades do sistema de saúde (BRASIL, 2021).  

Conhecer as atribuições e contribuições de cada profissional que estão 

inseridos na APS contribui para o fortalecimento do trabalho multidisciplinar e 

consequentemente favorece o atendimento à saúde dos indivíduos e 

coletividades. Com o intuito de aprimorar a qualidade dos serviços prestados na 

APS, originaram-se por meio do Ministério da Saúde, os Núcleos Ampliados de 



Saúde da Família e Atenção Básica, o (NASF- AB), os quais têm como objetivo 

abranger de maior forma as ações de atenção básica a saúde envolvendo outros 

profissionais, como o nutricionista, para atuar juntamente com o PSF (BRASIL, 

2021). 

De acordo com Mattos e colaboradores (2017), dentre os fatores do 

processo saúde-doença, a alimentação é importante fator de risco no 

desenvolvimento de diversas doenças, logo, os NASF-AB possibilitam a 

capacitação da equipe do PSF de assuntos relacionados ao controle e 

prevenção de distúrbios nutricionais, importância da alimentação saudável, 

diagnóstico nutricional e atendimento especializado para pessoas com 

patologias relacionadas à alimentação e nutrição.  

 Considerando a escassez de estudos que abrangem o papel do 

nutricionista na APS e a importância da obtenção de informações relevantes 

sobre este assunto, no qual pode ser usado como instrumento de 

conscientização e orientação para órgãos públicos e consequentemente 

contribuir beneficamente para a saúde população em geral, o objetivo do 

presente estudo é apresentar o papel do nutricionista na saúde pública e na 

atenção primária. 

 

METODOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA 

 

 Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, seguindo uma abordagem 

qualitativa e descritiva, no qual se investigou por informações bibliográficas e 

literárias, por meio de artigos científicos, resoluções e leis federias, sobre o papel 

do profissional nutricionista na atenção básica à saúde. Foram incluídos os 

seguintes descritores: SUS; nutrição na atenção básica; o papel do nutricionista 

na atenção primária; alimentação e nutrição; atribuições do nutricionista. 

Tal pesquisa bibliográfica foi levantada por meio de busca no banco de 

dados do Scielo e Pubmed, no mesmo modo, seguindo e avaliando como 

critérios de inclusão, estudos realizados entre 2011 a 2021, e que respondem a 

questão norteadora, com conteúdos completos em língua portuguesa. 

Como critérios de exclusão, limitaram-se em ensaios clínicos 

randomizados e estudos comparativos, e estudos que não se basearam no 

objetivo proposto neste presente estudo. 



No processo de análise foram selecionadas informações referentes ao 

período como: autores, título, ano de publicação, e ao estudo como: referencial 

teórico, tipo de estudo, metodologia e resultados.  

 

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Na presente revisão bibliográfica foram selecionados 25 estudos, sendo 

11 estudos relacionados a resoluções do conselho de nutrição e do ministério da 

saúde, que agregaram informações relevantes ao final do estudo, e 14 artigos 

científicos, que atenderam aos critérios de inclusão encontrados na base de 

dados pesquisados, sendo eles em língua portuguesa. A seguir, estão 

demonstrados na tabela, os resultados encontrados na apuração das 

informações obtidas neste presente estudo de revisão bibliográfica. 

 

ANO AUTOR TÍTULO OBJETIVO SÍNTESE DAS 
CONCLUSÕES 

2017 MATTOS et al, 

A Importância da 
Atuação do 

Nutricionista na 
Atenção Básica à 

Saúde 

Demonstrar a 
importância do 

profissional nutricionista 
na área da atenção 

básica à saúde 
auxiliando sua inserção 
no PSF e NASF, e na 

área da educação para 
saúde enquanto 

promotor de saúde 

Com a criação do 
Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família se 
torna mais claro o 

papel do nutricionista 
na promoção da 

saúde, pois o NASF 
veio por em prática o 

compromisso da 
integração de 
alimentação e 

nutrição com o setor 
saúde para melhorar 

a qualidade da 
Atenção Básica 

2018 
VASCONCELO

S; MOURA 

Segurança alimentar e 
nutricional: uma 

análise da situação da 
descentralização de 
sua política pública 

nacional 

Analisar a configuração 
do SISAN, ressaltando 

a segurança alimentar e 
nutricional, identificando 

a presença de 
diferenças regionais. A 

predominância de 
setores que 

impulsionam a adesão 
ao sistema, e a 
ocorrência da 

reprodução subnacional 
das estruturas federais 

e quais delas se 
destacam 

Mecanismos mais 
efetivos de 

descentralização que 
ampliem a sua base 
municipal precisam 

ser desenhados com 
o objetivo de 
consolidar a 

identidade e conferir 
capilaridade à 

segurança alimentar e 
nutricional no país 

2018 
CARVALHO et 

al, 

Necessidade e 
dinâmica da força de 
trabalho na Atenção 

Descrever o 
crescimento e a 

distribuição regional das 

Logo, ao término 
deste estudo, sugere-

se a realização de 



Básica de Saúde no 
Brasil 

profissões de nível 
superior cadastradas 

em estabelecimentos do 
tipo Centro de 

Saúde/Unidade Básica 
de Saúde nos últimos 

cinco anos 

pesquisas de caráter 
qualitativo com o 

objetivo de ampliar o 
debate sobre a 
composição e 

distribuição da força 
de trabalho na 
Atenção Básica 

2021 
MACHADO et 

al, 

Estrutura e processo 
de trabalho para as 

ações de alimentação 
e nutrição na Atenção 
Primária à Saúde no 

Brasil 

Avaliar as condições de 
estrutura e de processo 

de trabalho para as 
ações de alimentação e 

nutrição na Atenção 
Primária à Saúde, no 

Brasil 

As UBS e equipes 
analisadas 

apresentaram baixas 
proporções de 
adequação de 
estrutura e de 

processo de trabalho 
para as ações de 

alimentação e 
nutrição 

2017 PALOMBO et al 

Dificuldades no 
aconselhamento 

nutricional e 
acompanhamento do 
crescimento infantil: 

perspectiva de 
profissionais 

Conhecer as 
dificuldades para 

realizar aconselhamento 
nutricional e 

acompanhamento do 
crescimento infantil, na 

perspectiva de 
profissionais de saúde 

É imprescindível que 
capacitações em 

serviço considerem 
crenças e 

experiências dos 
profissionais para 

que, de fato, o 
aconselhamento 

nutricional e 
acompanhamento do 
crescimento infantil 
sejam incorporados 
na atenção básica 

2020 ARAÚJO et al, 

Condições de vida de 
famílias brasileiras: 

estimativa da 
insegurança alimentar 

Estudar a associação 
entre condições de vida 
das famílias brasileiras 

e a estimativa da 
insegurança alimentar 

(IA) 

Revela-se a 
necessidade de 

implementar políticas 
públicas intersetoriais 

efetivas visando 
reduzir as 

desigualdades 

2019 REIS; JAIME 

 
Conhecimento e 

percepção de 
autoeficácia e eficácia 

coletiva de 
profissionais de saúde 
para a implementação 
do guia alimentar na 

atenção básica 
 

Comparação do 
conhecimento e da 

percepção de 
autoeficácia e eficácia 
coletiva para aplicar 

o Guia Alimentar para a 
População Brasileira, 
entre nutricionistas e 

demais profissionais de 
saúde da Atenção 

Básica 

Ser nutricionista 
associou-se ao maior 

conhecimento e à 
maior autoeficácia 
para aplicar o Guia 
Alimentar, mas a 

eficácia coletiva não 
esteve associada à 

profissão. 

2017 MIRANDA et al, 

A formação 
profissional de 

nutricionistas para 
atuação da Atenção 
Primária em Saúde 

Analisar a formação de 
nível superior de 

nutricionistas ofertada 
pelos cursos de 

graduação do País para 
identificar as 

adequações e 
necessidades do SUS 

Nota- se certo 
descompasso entre a 

necessidade de 
formação para esse 
nível de atenção e a 
ênfase dada pelos 

currículos de 
graduação ao cenário 

hospitalar. Faz-se 
necessário maior 

potencialidade teórica 



no que diz respeito à 
atuação dos 

nutricionistas no 
âmbito da APS 

2013 
MENSONÇA et 

al, 

A importância da 
atuação do 

nutricionista no SUS e 
PSF 

Verificar a importância 
da nutrição/nutricionista 
na promoção da saúde 
pública, caracterizando 

a atuação desse 
profissional em relação 
ao Sistema Único de 
Saúde e Programa 
Saúde da Família 

Os nutricionista 
devem ter uma visão 

ampliada que 
considere fatores 

como as condições de 
vida das pessoas e 

das comunidades e o 
contexto em que se 
insere o processo 

saúde-doença 

2016 
ALVES E 

MARTINEZ 

Lacunas entre a 
formação do 

nutricionista e o perfil 
de competências para 
atuação no Sistema 

Único de Saúde (SUS) 

Identificar as 
competências gerais a 
partir das ementas das 
disciplinas do projeto 

pedagógico de um 
curso de Nutrição de 

uma instituição pública 
de ensino, como forma 

de aprofundar a 
discussão sobre a 

formação acadêmica do 
nutricionista frente ao 

atendimento das 
diretrizes e dos 

princípios do SUS 

As competências 
“liderança” e 
“educação 

permanente” não 
foram identificadas no 

PPC, embora 
necessárias à 
formação do 

nutricionista. Logo, os 
elementos 

apresentados neste 
estudo poderão 

nortear os currículos 
de Nutrição, com foco 

em uma formação 
para atuação no SUS. 

2018 ALVES 

Competências para a 
atenção primária à 

saúde – uma proposta 
para a atuação do 

nutricionista 
 

Construir uma matriz de 
competências 
específicas e 

habilidades do 
nutricionista para a 
atenção primária à 

saúde, e apreciação da 
mesma, tendo como 

foco o estágio em 
Nutrição Social 

O estudo buscou 
observar a formação 
do nutricionista com 

foco na atenção 
primária à saúde. 
Logo, apontam 

questões que podem 
ampliar a discussão, 
contribuindo para a 

construção de 
projetos pedagógicos 

e para a reflexão 
sobre as DCN’s dos 
cursos de Nutrição 

2018 
MOROSINI et 

al, 

Política Nacional de 
Atenção Básica 2017: 
retrocessos e riscos 

para o Sistema Único 
de Saúde 

Discutir os significados 
e as implicações das 

mudanças introduzidas 
pela Política Nacional 

de Atenção Básica 
2017, que promovem a 

relativização da 
cobertura universal, a 

segmentação do 
acesso, a recomposição 

das equipes, a 

Na conjuntura atual 
de fortalecimento da 
ideologia neoliberal, 

tais modificações 
reforçam a subtração 

de direitos e o 
processo de 

desconstrução do 
Sistema Único de 

Saúde em curso no 
País 



reorganização do 
processo de trabalho e 

a fragilização da 
coordenação nacional 

da política 

2016 TAVARES et al, 

A importância da 
inserção do 

nutricionista na 
unidade básica de 

saúde: percepção dos 
profissionais de saúde 

 

Compreender a atuação 
dos nutricionistas nas 

equipes de saúde sob a 
perspectiva dos 

profissionais da Atenção 
Primária 

Os profissionais da 
saúde se sentem um 
tanto capazes para 
abordar a nutrição, 

mas não com a 
mesma habilidade 
que o nutricionista 

tem, pois seus 
conhecimentos são 

limitados, constatando 
uma falta de 

informação quanto ao 
papel do nutricionista 

2017 
FITTIPALDI et 

al, 

Apoio Matricial nas 
ações de Alimentação 
e Nutrição: visão dos 

profissionais da 
Estratégia Saúde da 

Família 

Apresentar os 
significados atribuídos 
pelos profissionais da 
Estratégia Saúde da 

Família e do Núcleo de 
Apoio à Saúde da 
Família ao Apoio 

Matricial nas ações de 
Alimentação e Nutrição 
como estratégia para 

propor ações que 
potencializem a atenção 
nutricional no território 

Destaca-se que ouvir 
os envolvidos no 

processo de trabalho 
é fundamental para 
que haja sucesso na 
implementação e na 

viabilização do 
trabalho do Apoio 

Matricial em 
Alimentação e 

Nutrição a partir das 
necessidades das 

equipes e 
comunidades 

2018 ZEMINIAN 

A formação do 
nutricionista para 

atuação na atenção 
básica na perspectiva 

de docentes 

Analisar a formação do 
nutricionista para 

atuação na Atenção 
Básica na perspectiva 

de docentes de 
Instituições de Ensino 

Superior 

A formação dos 
nutricionistas para 

atuação na Atenção 
Básica foi analisada 

por meio dos 
referenciais teóricos e 

o corpo docente se 
mostrou qualificado e 
experiente na área da 

Atenção Básica, 
dando relevância aos 

resultados obtidos 

2013 
MENDONÇA et 

al 

A importância da 
atuação do 

nutricionista no SUS e 
PSF 

Verificar a importância 
da nutrição/nutricionista 
na promoção da saúde 
pública, caracterizando 

a atuação desse 
profissional em relação 
ao Sistema Único de 
Saúde e Programa 
Saúde da Família 

A atuação da nutrição 
em saúde pública se 

faz na área de 
segurança sanitária 

de produtos e 
serviços, na 
promoção da 

alimentação saudável, 
no monitoramento 

alimentar e nutricional 
e no controle dos 

distúrbios e 



deficiências 
nutricionais 

 

A NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

 

 Com relação à APS, é dever dos municípios promover medidas e métodos 

com o objetivo do cumprimento de políticas ligadas à saúde da população, a 

prevenção de doenças, e temas relacionados à alimentação e nutrição 

(VASCONCELLOS; MOURA, 2018). 

 De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica é observada como 

a equipe mínima - médicos, enfermeiros e dentistas, e destaca-se entre 2008 e 

2010, certo aumento perceptível de enfermeiros e médicos nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS’s), porém, é notória uma menor adesão de dentista. 

Nesta perspectiva, certo estudo demonstrou um crescente número de 

profissionais qualificados em nível superior que fazem parte dos grupos de 

trabalho do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), possibilitando afirmar, 

o nutricionista dentre essas profissões (CARVALHO et al., 2018). 

 Para eficácia no atendimento e na assistência ao paciente, é 

imprescindível o empenho da equipe, todavia num estudo realizado no ano de 

2014, objetivando a análise do desenvolvimento dos aspectos dos programas 

sobre nutrição e alimentação na atenção primária, observou mecanismos 

indevidos utilizados nos processos e na estrutura relacionadas ao papel da 

nutrição e da alimentação (MACHADO et al., 2021). 

 Com relação a essa análise, certo estudo com 53 profissionais atuantes 

na atenção primária apontou que o modo de observar, a credulidade, e 

experiências próprias ligadas ao tipo de alimentação, estavam relacionados ao 

difícil modo de orientar nutricionalmente e acompanhar o desenvolvimento das 

crianças, além da funcionalidade e a infraestrutura dos lugares reservados para 

assistência à saúde (PALOMBO et al., 2017). 



 No que tange ao tipo de alimentação, a Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) é fator imprescindível na promoção da saúde das famílias brasileiras, que 

está relacionada à garantia e ao acesso aos alimentos com qualidade e 

quantidade suficiente (BRASIL, 2014). Conseguinte a essa afirmação, 

determinado estudo transversal realizado a partir de dados da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF), obtidos entre maio de 2008 e 2009, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destacou desigualdades nas 

condições de vida, no qual se torna necessário compromisso maior do governo 

com a população na busca pelo direito humano à alimentação para todos os 

brasileiros (ARAÚJO et al, 2020). 

 Segundo Brasil (2017), o Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolve 

ações em relação à seguridade nutricional, enquanto que a atenção básica tem 

relação ao suporte nutricional. Logo, é necessário que os colaboradores do 

NASF trabalhem concomitantemente com a equipe da atenção primária, pois o 

profissional da nutrição é responsável por todas as práticas que envolvam 

nutrição e alimentação e ainda, sugere-se que ele consiga solucionar os 

problemas relacionados a isso.  

 Certo estudo comparativo procurou avaliar a prática do “Guia Alimentar 

para a População Brasileira” no ano de 2014, em meio a profissionais da saúde 

atuantes na atenção básica de áreas diferentes e nutricionistas, portanto, 

embora, a maioria não se associar a profissão, o estudo observou certo 

conhecimento e autoeficácia na prática do método, assim, a pesquisa, avaliam 

a necessidade de meios categóricos de habilitação na profissão para tornar o 

profissional da nutrição um modelo técnico para outros profissionais (REIS; 

JAIME, 2019). 

Consoante com Miranda et al (2017), o papel que o nutricionista exerce 

na atenção básica do SUS, como profissional tático diante de temas e casos 

relacionados à nutrição e alimentação é importante e fundamental, porém, sua 

formação acadêmica não é excelente, visto que é preciso incluir nas 

universidades, uma aprendizagem na qual remete o exercício do profissional na 

atenção básica e aperfeiçoar estágios a essa área de importante atuação. E, 

ainda, segundo Alves e Martinez (2016) as universidades não ofertam conteúdos 

voltados para a saúde pública. Nesta análise, Alves (2018) destaca defasagens 

na formação profissional do nutricionista com relação à atenção básica e 



contextos que abrangem a composição do trabalho. Ainda, é possível 

acrescentar a importância da inserção de estudantes na atenção primária do 

SUS, as quais tornariam mais perceptíveis as atribuições e competências do 

profissional de nutrição na área de atenção básica. 

 

AÇÕES DO NUTRICIONISTA ACERCA DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

 

É possível observar que, nos dias de hoje a atenção básica é destacada 

na Nova Política de Atenção Básica (PNAB) do Ministério da Saúde, atualizada 

pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 (BRASIL, 2017). A atenção 

básica tem dentre os seus conceitos de ações, o desenvolvimento do 

atendimento e assistência, ou seja, aproximar-se da vida e da realidade das 

pessoas, pois ela é a porta de entrada de conhecimento do usuário, que irá 

coordenar e demandar os cuidados e ações de determinados serviços 

disponíveis de modo gratuito e integral a toda população (BRASIL, 2017). 

Diante do planejamento que a atenção básica procura criar para melhor 

satisfazer as demandas da comunidade, é possível observar, a Estratégia Saúde 

da Família (ESF) que tem por objetivo promover a qualidade vida e intervir nos 

meios que colocam em prejuízo a saúde dos indivíduos – a falta de atividade e 

exercício físico, problemas relacionados à alimentação, e o uso de tabaco 

(BRASIL, 2021). 

De acordo com Morossini et al (2018), o Programa Saúde da Família 

(PSF) tem como função, prestar assistência aos usuários do SUS. O programa 

é composto por uma equipe multidisciplinar com o intuito de assistir ao paciente 

de forma adequada e direcioná-lo ao profissional correto.  

Os profissionais inseridos e presentes no quadro multidisciplinar da 

atenção básica são importantes nas diversas ações que constituem os objetivos 

da assistência aos indivíduos. Entretanto, é necessário que os mesmos tenham 

compromisso e conhecimento da realidade da comunidade ao entorno, assim 

como, as estratégias e meios de ação em saúde coletiva. Nesta perspectiva 

sobre a promoção à saúde, conceitua-se a Nova Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN), que confirma o compromisso do Ministério da 

Saúde com as desigualdades e outros fatores negativos correlacionados ao 



comportamento alimentar e à pobreza, ressaltando a desnutrição infantil e 

materna, e os visualizados como altas taxas de prevalências no Brasil – o 

sobrepeso e a obesidade nos indivíduos adultos (BRASIL, 2021). 

Logo, o papel do nutricionista ao compor a equipe da atenção primária 

está determinado em sua formação acadêmica, que o capacita e qualifica para 

realizar a avaliação nutricional da população, sendo possível, verificá-lo como o 

único profissional a conceder instruções específicas, auxiliando-os com 

orientações dietéticas coerentes e necessárias em cada caso, adequando-as 

aos hábitos e costumes da unidade familiar, à cultura, às condições fisiológicas 

dos grupos e à disponibilidade de alimentos, e também, basear por fatores, 

como, o compromisso e pelo conhecimento técnico da realidade epidemiológica 

e dos métodos (MENDONÇA et al., 2013). 

 Exposto a essa análise, de acordo com Tavares et al (2016), o modo de 

alimentação e nutricional é responsável direto no processo de saúde e patologias 

das pessoas e comunidades. Tal afirmação é referente a algo complexo que 

envolve aspectos biopsicossociais e que, então, é imprescindível uma atuação 

interdisciplinar e multiprofissional. Portanto, com formação e competência para 

atribuir efeitos positivos, no contexto nutricional, o nutricionista está apto para 

tais complexidades presentes na atenção básica. O profissional nutricionista está 

voltado à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamentos 

associados às ações de atenção à saúde do SUS, para indivíduos, famílias e 

comunidades, fornecendo a melhoria e contribuição de uma de rede integrativa, 

resolutiva e humanizada de cuidados.  

 O contato e atribuições do nutricionista estarão em todas as áreas dentro 

da atenção básica: atenção a gestante; atenção a criança; hipertensão arterial; 

diabetes; câncer; envelhecimento da população. Nessa contribuição, o modo de 

avaliar a nutrição adequada individualizada contribuirá para a eficácia do estado 

de saúde dos usuários da atenção básica, seguido, dos processos de vigilância 

nutricional, criação e execução de grupos de apoio e educativos, e 

acompanhamento e atendimento individualizado e coletivo (TAVARES, 2016). 

 

 

 



OS MÉTODOS APLICÁVEIS E PRESENTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE ACERCA DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 Após a origem em 2008 do NASF e o seu desenvolvimento, a 

concentração de nutricionistas na atenção primária a saúde teve um relevante 

aumento, devido a sua integração à equipe multidisciplinar da saúde (BRASIL, 

2021). Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a 

taxa de profissionais nutricionistas encontrados na atenção primária, em centros 

de saúde e unidades básicas de saúde, segundo região do Brasil no período de 

dezembro de 2008 a dezembro de 2013, obteve crescimento médio de 83%, 

sendo o maior percentual de aumento encontrado no sudeste, com 93% de 

crescimento (CARVALHO, et al., 2018). De acordo com Brasil (2017), o 

nutricionista está presente em aproximadamente 88% das equipes de NASF-AB 

implantadas, sendo o terceiro profissional mais presente nessas equipes. 

Consoante com Fittipaldi et al (2017), a transição nutricional destaca como 

algo difícil de ser encarado na atenção nutricional na atenção primária, pois 

requer ações que promovam a saúde por diante de uma alimentação saudável 

e nutritiva, nessa análise, afirma-se que tal aumento do índice de inserção do 

nutricionista na atenção primária é responsável pela realidade encontrada nos 

dias de hoje no Brasil, ou seja, certa epidemiologia, na qual se faz presente, 

doenças infecciosas e desnutrição com doenças crônicas, sobrepeso e 

obesidade, e seus fatores de risco, sendo vários os seus motivos, e também, 

sendo possível afirmar, as mudanças na alimentação, com a ampliação de 

mercado e ao acesso a produtos industrializados, alimentos calóricos e densos, 

e a redução ou falta de exercícios físicos.  

O método de promover a nutrição adequada é destacada nos elementos 

essenciais da atenção primária desde 1978 (OMS/UNICEF, 1979). A Rede de 

atenção a saúde (RAS) é responsável por relacionar métodos relacionados a 

promover a nutrição adequada e a alimentação saudável. Neste sentido, 

destaca-se como ordenadora, a atenção primária à saúde, e o profissional 

nutricionista como protagonista de tais ações, que entendido, pela sua formação, 

ele é responsável pela solução de problemas relacionados à alimentação e 

nutrição (BRASIL, 2017). 



Logo, ressalta-se que a organização e a assistência nutricional na atenção 

básica ou primária realizada de maneira multiprofissional aumentam a 

capacidade de análise e resolução de problemas relacionados à alimentação e 

nutrição, tanto no âmbito individual quanto coletivo (BRASIL, 2017). 

Diante da inclusão das ações e objetivos acerca da alimentação e nutrição 

na estratégia e saúde da família por meio do NASF, auxiliaram na ampliação da 

prática da promoção da alimentação adequada e saudável juntamente com a 

equipe multidisciplinar e a comunidade de acordo com a perspectiva do Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA), na qual é notória uma visão maior 

do processo saúde e doença. 

De acordo com o documento “Contribuições dos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família para a Atenção Nutricional”, publicado em 2017, as ações de 

atenção nutricional no NASF-AB devem incluir:  

✓ Identificação e análise das características alimentares e nutricionais da 

população adstrita, incluindo o reconhecimento da alimentação como 

prática social nos territórios permeada por aspectos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais;  

✓ Planejamento e execução de ações de educação alimentar e nutricional; 

✓ Diagnóstico dos principais agravos relacionados à alimentação e nutrição 

e organização de critérios de classificação de risco;  

✓ Compartilhamento de saberes dos núcleos profissionais junto aos demais 

profissionais integrantes da ESF que possam contribuir para a 

organização do cuidado e ampliação do escopo de atuação das equipes 

de referência da APS;  

✓ Oferta de atendimento clínico nutricional aos indivíduos que apresentem 

agravos relacionados à alimentação e nutrição;  

✓ Construção e implementação de estratégias clínico-assistenciais e 

técnicopedagógicas;  

✓ Desenvolvimento de articulações intersetoriais nos territórios para a 

promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e DHAA. 

Nesta perspectiva, a partir das ações de alimentação e nutrição na atenção 

básica, torna o nutricionista responsável por compartilhar saberes, práticas e 

informações com a equipe multidisciplinar, com o fim de construírem e 

fortificarem um setor comum de conhecimentos sobre alimentação e nutrição. 



Tal compartilhamento de informações viabiliza os meios interdisciplinares e 

multiprofissionais da atenção e cuidados nutricionais de acordo com os 

princípios do SUS. 

 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA FORMAÇÃO DO NUTRICIONISTA NA 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

 

 No documento, anteriormente citado neste estudo, “O Papel do 

Nutricionista na Atenção Primária à Saúde”, planejado pelo Conselho Federal de 

Nutricionistas (CFN), apresenta em seus objetivos ao SUS, a atribuição da 

nutrição como área estratégica da Atenção Primária à Saúde, de modo a 

contribuir com o aperfeiçoamento da ação governamental. Diante de questões 

epidemiológicas atual de transição nutricional, transformações 

socioeconômicas, geográficas, políticas e tecnológicas, perfil de morbidade e 

mortalidade e doenças, determinado documento ressalta a relevância de 

fortalecer a qualificar a alimentação e o campo nutricional na atenção primária, 

conceituando os meios legais para a criação e implementação das políticas 

públicas nas áreas de atuação dos nutricionistas, assim como, as ações de 

alimentação e nutrição na atenção primária à saúde e as estratégias do cuidado 

nutricional (RECINE; CARVALHO; LEÃO, 2015). 

 Diante dessa afirmação, a reformulação curricular do curso de graduação 

em Nutrição a partir das Diretrizes Nacionais Curriculares, e o aumento de 

nutricionistas formados, tornam-se pertinente a reflexão relacionada com a 

formação de nutricionistas para atuação na Atenção Básica. 

Logo, é importante o estudo da percepção de docentes de cursos de graduação 

em Nutrição, com o objetivo de permitir uma análise e entendimento do modo de 

abordagem da área da Atenção Básica durante a formação e capacitação 

universitária (ZEMINIAN, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O SUS tem por objetivo, promover a igualdade social, proporcionando 

acesso igualitário à saúde, de modo obrigatório e gratuito para todo indivíduo. 

Nesta perspectiva, a APS é o primeiro contato do indivíduo com o profissional da 



saúde no qual proporciona o caminho para promoção, proteção, diagnóstico, 

tratamento e manutenção da saúde. Diante da equipe multidisciplinar presente 

na APS, o presente estudo destaca o nutricionista como responsável pelas ações 

relacionadas à alimentação e nutrição e discute o papel desse profissional na 

Atenção Primária à Saúde. 

A função que o nutricionista desempenha na atenção básica do SUS, 

diante de casos pertinentes à nutrição e alimentação é significativa aos cuidados 

com a sociedade, todavia, de acordo com a abordagem neste trabalho, a 

formação acadêmica do nutricionista, não é excelente, uma vez que é necessário 

incluir nas universidades, uma aprendizagem na qual baseie as atribuições e 

ações do profissional na atenção básica, conteúdos com foque na saúde pública, 

e conseqüentemente, qualificar e capacitar o estudante por meio de estágios 

nessa área. Para uma assistência eficaz, é preciso que os profissionais da saúde 

inseridos na atenção primária estejam compromissados e informados sobre a 

realidade da comunidade. Logo, com o intuito à promoção da saúde, a Nova 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição, destaca e orienta o comportamento 

alimentar, por meio do compromisso com o Ministério da Saúde. 

Seguinte a essa afirmação e as informações citadas neste estudo, 

conclui-se que o papel do nutricionista é importante no atendimento da atenção 

primária, porém, de acordo com a formação acadêmica, o profissional não tem 

contato e conhecimento adequado na jornada acadêmica. Assim, torna-se 

relevante a elaboração de estudos e projetos que analisem e abordem a 

formação do nutricionista para atuação na atenção básica à saúde do SUS, 

diante das funções e contribuições que o mesmo exerce nesse setor primário da 

saúde pública. 
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