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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na qual foram levantados e correlacionados 

temas sobre alimentação saudável e cuidados de enfermagem. O estudo é relevante, 

tendo-se em conta que levantamentos realizados demonstraram que alterações nos 

padrões alimentares, associado ao estilo de vida pouco saudável, estão ligados à 

ocorrência de doenças crônicas na idade adulta e obesidade na juventude. 

INTRODUÇÃO 

O Estado brasileiro desenvolveu políticas cujo objeto envolve dimensões relacionadas 

à alimentação e nutrição, e coloca que a segurança alimentar e nutricional consiste na 

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, e sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais (RECINE & VASCONCELLOS, 2011). 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, publicada no final dos anos 90, marca 

uma etapa importante na configuração deste tema no campo da saúde, evidenciando 

as transições epidemiológicas, nutricional e demográfica, com a convivência no país 

de situações de desigualdades e vulnerabilidades, como se observa nos casos de 

desnutrição, deficiências nutricionais, obesidade e doenças associadas à alimentação 

(OLIVEIRA e SILVA, 2002). 

Profissionais da saúde, em especial na atenção básica, enfrentam vários desafios em 

relação a este tema do atendimento da população. Tal situação ocorre devido aos 

múltiplos fatores envolvidos, presentes no indivíduo e na família, como condições 

socioeconômicas, hábitos e costumes, influência cultural, nível de escolaridade, entre 

outros. 

Faz-se necessária uma discussão ampla entre profissionais da saúde e outros setores 

afins sobre alimentação saudável, promoção da saúde e prevenção de agravos. 

OBJETIVOS 

Demonstrar a importância do trabalho do enfermeiro na orientação da população quanto à 

alimentação saudável.  

 



METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório por meio de uma 

pesquisa bibliográfica. Artigos científicos sobre a temática foram acessados na base de 

dados SciELO e Lilacs, publicados nos últimos 10 anos. Foram utilizados artigos 

nacionais, disponíveis online em texto completo com os seguintes descritores: 

alimentação saudável, enfermagem, prática de saúde e hábitos alimentares. Para a 

seleção das fontes, foram considerados como critério de inclusão as bibliografias que 

abordam a relação da alimentação saudável e doenças crônicas. 

DESENVOLVIMENTO 

Pesquisas recentes no campo da nutrição considera uma alimentação saudável 

aquela que atende a todas as exigências do corpo, ou seja, não está nem abaixo e 

nem acima das necessidades do nosso organismo. Além de ser a fonte de nutrientes, 

a alimentação envolve diferentes aspectos como valores culturais, sociais, afetivos e 

sensoriais.  

A ciência da nutrição relaciona os nutrientes presentes nos alimentos e o efeito de 

nutrientes individuais sobre a incidência de determinadas doenças. Esses estudos 

foram importantes por contribuir na formulação de políticas e ações destinadas a 

prevenir carências nutricionais e doenças cardiovasculares (BRASIL, 2014). 

A proteção da saúde pela alimentação deve ser sempre um objetivo para todos, 

incluindo os profissionais da saúde e, em particular, os enfermeiros que, na sua 

prática profissional, devem promover a discussão de hábitos alimentares mais 

saudáveis. Ao participar em iniciativas que tenham este objetivo, o enfermeiro atua 

como emissor de informação que tornará o indivíduo, a família e a comunidade, mais 

aptos a escolherem e adotarem estilos de vida saudáveis, contribuindo na prevenção 

de doenças. 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Estudos realizados sobre esta temática evidenciam a relação entre alimentação saudável 

e estilo de vida com a prevenção de doenças crônicas degenerativas como diabetes, 

hipertensão arterial e obesidade, especialmente na juventude.  
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