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RESUMO

A tara mundial de doenras mio transmissiveis aumentou rapidamente

no Brasil: 40% da popularao brasileira adulta tém excesso de peso. A

natureza da problemática nutricional requer aroes para tratar a má-nutrirao

em sua globaUdade, stda a manifestada pela caréncia ou pelo desequilibrio

no consumo energético. A Politica Nacional de AUmentarao e Nutrirao

pode contribuir ifetivamente para este debate intersetorial. Destaca-se a

importancia do papel da promorao da saúde, para agarantia de seguranra

aUmentar e nutricional.

PALAVRAS-CHAVE: Programas e Politicas de Nutrirao e AUmentarao; Promorao da

Saúde; Obesidade.
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The rates qfnoncommunicable diseases havegrown up quickly in Brazil:

recent statistics showed that 40% qfthe adult population is ovelweight. This

complex nutritional problem demands joint actions capable to encompass

bad nutrition in al! qfits aspects, preventing undelweight and obesily in an

integrated approach. The National Food and Nutrition PoUO' can contribute

fffectively to this cross-sector dialogue. The role qfheath promotion should

be highlighted in order to guaranteeJood and nutritional sqfely.

KEYWORDS: Nutrition Programmes and PoUcies; Food and Nutritional Sqfely;

Health Promotion; Obesily.

Saúde em Debate, Rio de Joneiro, v. 29, n. 70, p. 125-139, moi%go. 2005 125



DE OllVEIRA, Anelise Rizzolo

A alimenta\(ao e a nutri\(ao cons

tituem requisitos básicos para a pro

mo\(ao e a prote\(ao da saúde, pos

sibilitando a afirma\(ao plena do

potencial de crescimento e desenvol

vimento humano, com qualidade de

vida e cidadania (BRASIL, 1999).

A alimenta\(ao saudável nao se

delineia enquanto urna 'receita'

preconcebida e universal para to

dos, pois deve respeitar alguns

atributos coletivos específicos e in

dividuais impossíveis de serem

massificados. Contudo, identifi

cam-se alguns princípios básicos

que devem reger esta rela\(ao en

tre as práticas alimentares e a pro

mo\(ao da saúde e a preven\(ao de

doen\(as (PINHEIRO et al, 2005).

Os atributos básicos para urna

alimenta\(ao saudável devem ser:

a) respeito e valorizafao das

práticas alimentares culturalmen

te identificadas. Oalimento tem sig

nifica\(oes culturais diversas que

precisam ser percebidas e privilegi

adas. A busca da soberania alimen

tar deve ser fortalecida por meio

deste resgate;

b) Acessibilidadefisica efinan

ceira. As práticas de marketing

muitas vezes vinculam a alimen

ta\(ao saudável ao consumo de ali

mentos industrializados especiais

e nao privilegiam os alimentos nao

processados e menos refinados

como, por exemplo, a mandioca,

que é um (tubérculo) alimento sa

boroso, nutritivo, popular, de cus-

to acessível e de fácil produ\(ao em

várias regioes brasileiras.

c) SabOl: A ausencia de sabor é

outro tabu a ser desmistificado,

pois urna alimenta\(ao saudável é,

e precisa pragmaticamente ser, sa

borosa. O resgate do sabor como

um atributo fundamental é um in

vestimenta necessário apromo\(ao

da alimenta\(ao saudável.

d) Variedade. O consumo de di

ferentes grupos de alimentos ajuda

UMA ALlMENTACAO

DEVE BASEAR-SE EM

PRÁTICAS ALIMENTARES

COM SIGNIFICACAO

SOCIAL ECU LTU RAL

a contemplar o elenco de nutrientes

necessários para o organismo, evi

tando a monotonia alimentar que

pode limitar o acesso a todos os

nutrientes necessários a urna ali

menta\(ao adequada.

e) COI'. Usar este elemento como

forma de garantir a variedade, prin

cipalmente em termos de vitaminas

e minerais, e também a apresenta

\(ao atrativa das refei\(oes, destacan

do o incentivo ao aumento do con

sumo de frutas, legumes e verduras.

J) Harmonia. Em termos de

quantidade e qualidade dos alimen

tos consumidos, para o alcance de

urna nutri\(ao adequada, conside

rando-se os aspectos antropológicos

e socioculturais;

g) Seguranfa sanitária. Do pon

to de vista de contamina\(ao físico-quí

mica e biológica e dos possíveis ris

cos asaúde. Destacando-se a necessi

dade de garantia do alimento seguro

para o consumo da popula\(ao.

Urna alimenta\(ao saudável deve

basear-se em práticas alimentares

com significa\(ao social e cultural.

A alimenta\(ao se dá em fun\(ao do

consumo de alimentos e nao exclu

sivamente de nutrientes. Os alimen

tos tem gasto, cor, forma, aroma e

textura e todos estes componentes

precisam ser considerados na abor

dagem nutricional. Embora os nu

trientes sejam importantes, os ali

mentos nao podem ser resumidos a

veículos destes. Os alimentos trazem

significa\(oes antropológicas, socio

culturais, comportamentais e afeti

vas singulares, portanto, o alimen

to enquanto fonte de prazer e identi

dade também compoe esta aborda

gem (PINHEIRO et al, 2005).

Tradicionalmente, o conceito de

'alimenta\(ao saudável' foi desenha

do com enfoque especifico na dimen

sao biológica, contudo entende-se

que este enfoque é um dos compo

nentes que integram este complexo

conceito que nao se restringe e en

volve urna complexidade de outras
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dimensoes - sociais, economicas,

afetivas, comportamentais, antropo

lógicas e ambientais.

Os aspectos antropológicos da

alimenta\(áo sáo fundamentais, pois

determinam as escolhas alimentares

e podem ser observados na forma

de manuten\(áo cotidiana ou de es

tratégias de sobrevivencia das po

pula\(oes, revelando suas represen

ta\(oes e práticas relativas ao con

sumo alimentar. Os hábitos e ideo

logias alimentares justificam as op

\(oes alimentares adotadas por um

grupo social e se colocam como di

mensoes mediadoras, organizando

as práticas e a organiza\(áo do con

sumo doméstico, ou mesmo estra

tégias de sobrevivencia (CANESQUI,

1994). Situa\(oes de priva\(áo tam

bém podem provocar altera\(oes e

adapta\(oes com características em

blemáticas em práticas alimentares,

conforme observa\(oes de Freitas

(2003) em um estudo etnográfico

realizado em urna comunidade de

baixa renda em Salvador (BA). ob

servou-se que, na popula\(áo estu

dada, as pessoas se identificam com

o consumo de 'comida' e náo pro

priamente 'alimentos'. A comida é

o alimento adequado para o consu

mo e, assim, quando questionadas,

as máes diziam que as crian\(as náo

tomavam leite pois "tomavam min

gau". O alimento cozido foi a op\(áo

preferida para o consumo.

Sob o ponto de vista da história,

as práticas alimentares também so

freram altera\(oes a luz dos mode-

los de desenvolvimento socioecono

mico dos países. A transif¡ao nutri

donal é um processo de modifica

\(oes seqüenciais de perfil nutricio

nal, condicionado pelas possibilida

des de escolha e sele\(áo de alimen

tos que determinam o padráo ali

mentar de grupos populacionais.

Assim, as mudan\(as socioeconomi

cas e demográficas, influenciam no

modo de viver, adoecer e morrer

(processo saúde-doen\(a) das popu

la\(oes (PINHEIRO, 2004).

Os HÁBITOS EIDEOLOGIAS

ALIMENTARES JUSTIFICAM AS

OPCÓES ALIMENTARES ADOTADAS POR UM

GRUPO SOCIAL ESE COLOCAM COMO

DIMENSÓES MEDIADORAS...

OBrasil também vem apresentan

do, nas últimas décadas, transforma

\(oes socioeconomicas rápidas e pro

fundas (urbaniza\(áo acelerada e glo

baliza\(áo), com reflexos no perfil de

saúde de sua popula\(áo. No campo

da saúde, a transif¡ao nutridonal,

tal como a epidemiológica, apresen

ta-se complexa e polarizada, com

diferentes segmentos socioeconomi

cos e territórios, mastanda perfis

nutricionais substancialmente dife

rentes e contraditórios (idem).

Sob este enfoque, alguns aspec

tos merecem destaque e análise

como: 1) o papel do genero neste

processo, quando a mulher assume

urna vida profissional extradomicí

lio, porém continua acumulando a

responsabilidade sobre a alimenta

\(áo da familia - a atribui\(áo femi

nina transita entre o ambiente do

trabalho e doméstico e, assim, se

coloca como um novo paradigma da

sociedade moderna que náo tem cri

ado mecanismos de suporte social

para a desconcentra\(áo desta atri

bui\(áo enquanto exclusivamente

feminina; 2) a modifica\(áo dos es

pa\(os físicos para o compartilha

mento das refei\(oes e nas práticas

cotidianas para a prepara\(áo dos

alimentos; 3)as mudan\(as acorridas

nas rela\(oes familiares e pessoais

com a diminui\(áo da freqüencia de

compartilhamento das refei\(oes em

familia (ou grupos de convívio); 4)

a perda da identidade cultural das

prepara\(oes e receitas com a chega

da do 'evento social' da urbaniza

\(áo/globaliza\(áo e com isto o cres

cente consumo de alimentos indus

trializados, pré-preparados ou pron

tos, que respondem a urna deman

da de identidade e praticidade; e 5)

a evidente desagrega\(áo de valores

sociais e coletivos que vem cultu

ralmente senda perdidos em fun\(áo

das modifica\(oes acima referidas.

De acordo com Araújo et al (2005:

p.13) o ato de comer revela aspec

tos sociais importantes: "Come-se

eorlforme as normas da sodedade.

Saúde em Debate, Ria de Janeira, v. 29, n. 70, p. 125-139, maia/aga. 2005 127



DE OllVEIRA, Anelise Rizzolo

Hábitos interiorizam costumes. To

dos priferem sabores que suas maes

lhefizeram aprecia/:" Nesta perspec

tiva a 'mesa' simboliza o centro das

relal;oes, senda o 'palco' da organi

zal;ao, crítica familiar, alegrias, dis

sabores e navidades.

Em síntese, urna alimental;ao

saudável deve ser entendida enquanto

um direito humano que compreende

um padrao alimentar adequado as

necessidades biológicas e sociais dos

indivíduos de acordo com as fases

do curso da vida. Além disso, deve

ser baseada em práticas alimentares

que expressem os significados soci

oculturais dos alimentos como fun

damento básico conceitual.

Sob o ponto de vista coletivo,

urna alimental;ao saudável torna

se adequada quando também com

preende aspectos relativos a percep

I;ao dos sujeitos sobre os modos de

vida adequados, ou seja, quando

se identifica com as expectativas

dos diferentes grupos sociais, que

compoem a sociedade. Para isso, as

dimensoes de variedade, quantida

de, qualidade e harmonia precisam

assaciar-se aos padroes culturais,

regionais, antropológicos e sociais

das populal;oes.

No enfoque da Seguranl;a Alimen

tar e Nutricional, urna alimental;ao

é saudável e adequada quando tra

zemos para a abordagem da saúde

outros fatores envolvidos em sua

genese. Oalcance do estado nutrici

anal adequado, de maneira indire

ta, pressupoe o encontro de alguns

fatores como produl;ao, abasteci

mento e comercializal;ao, acesso e

a utilizal;ao biológica dos alimen

tos. Para a garantia de urna alimen

tal;ao saudável, é necessária condi

I;ao adequada para seu total apro

veitamento e estas condil;oes sao

relativas as condil;oes de vida como

trabalho, moradia, emprego, educa

I;ao, saúde, lazer e outros. Assim,

UMA ALlMENTACAO SAUDÁVEL

DEVE SER ENTENDIDA ENQUANTO UM

DIRElTO HUMANO QUE COMPREENDE

UM PADRAO ALIMENTAR ADEQUADO As

NECESSIDADES BIOLÓGICAS E

SOCIAIS DOS INDIVíDUOS

este conceito tem como objeto a tra

jetória necessária, desde a produl;ao

até o consumo, do alimento, em to

das as suas dimensoes, e todas as

possibilidades que esta produl;ao

gera em termos de desenvolvimento

sustentável e soberania alimentar.

Na esfera das políticas públicas,

o grande desafio na formulal;ao e

implemental;ao de urna estratégia

para a promol;ao de urna alimenta

I;ao saudável passa, portanto, neces

sariamente, por torná-Ia viável em

um contexto em que os papéis, os

valores e o sentido de tempo estao

em constante mudanl;a.

Este artigo tem como objetivo

identificar a dimensao da alimenta

I;ao saudável na promol;ao da saú

de, sob o contexto de Seguranl;a Ali

mentar e Nutricional, estabelecendo

interfaces e apontando perspectivas

entre estes campos, no ambito de

políticas publicas.

SEGURANCA ALIMENTAR ENUTRICIONAL
(SAN) EODIREITO HUMANO A

ALlMENTACAO (DHAA): FUNDAMENTOS
DA ALlMENTACAO SAUDÁVEL

A Política Nacional de Alimenta

~o e Nutri~o (BRAsIL, 1999), tem como

fundamentos a Seguranl;a Alimentar

e Nutricional e o Direito Humano a

Alimental;ao Adequada. A promol;ao

de práticas alimentares saudáveis é

o objetivo principal desta política.

Estes conceitos também sao

compartilhados e estao sistemati

camente presentes nas atuais dis

cussoes do Programa Fome Zero, I

que tem como objetivo principal o

combate a fome e a garantia da

Seguranl;a Alimentar e Nutricional

por meio da inclusao social das

populal;oes de baixa renda.

1 o Fome Zero é urna estratégia impulsionada pelo Governo Federal para assegurar o direito humano a alimenta;;ao adequada, priorizando

as pessoas com dificuldade de acesso aos alimentos. Tal estratégia se insere na promo;;ao da seguran;;a alimentar e nutricional e contribui

para a erradica;;ao da extrema pobreza e a conquista da cidadania da popula;;ao mais vulnerável a fome.
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o Bolsa Família 2 é o principal

programa do Fome Zero. Na pers

pectiva de amplia\(ao do acesso a
alimenta\(ao, além do Bolsa Famí

lia, os programas que compóem o

Fome Zero sao: alimenta\(ao esco

lar, constru\(ao de cisternas, restau

rantes populares, bancos de alimen

tos, distribui\(ao de cestas de ali

mentos, agricultura urbana/hartas

comunitárias, sistema de vigilancia

alimentar e nutricional, suplemen

ta\(ao de ferro e vitamina A, alimen

ta\(ao e nutri\(ao de pavos indíge

nas, educa\(ao alimentar e para o

consumo, promo\(ao da alimenta

\(ao saudável, alimenta\(ao do tra

balhador e desonera\(ao da cesta

básica. Neste escapo de programas

intersetoriais, aqueles que sao in

tegrantes da PNAN, no setor saúde,

sao o sistema de vigilancia alimen

tar e nutricional, os programas de

suplementa\(ao medicamentosa de

vitamina A e de ferro e a promo\(ao

da alimenta\(ao saudável.

A Seguran\(a Alimentar e Nutri

cional (SAN) é entendida como a

garantia, a todos, de condi\(óes de

acesso a alimentos básicos de qua

lidade, em quantidade suficiente, de

modo permanente e sem comprome-

ter o acesso a outras necessidades

básicas como saúde, educa\(ao,

moradia, trabalho, lazer etc., com

base em práticas alimentares que

contribuem, assim, para urna exis

tencia digna em um contexto de de

senvolvimento integral da pessoa

humana (BRASIL, 2004c).

OConselho Nacional de Seguran

\(a Alimentar e Nutricional (CoNSEA)3

tem em sua pauta de 2005 o tema

da alimenta\(ao saudável como eixo

principal da discussao da SAN no

AALlMENTACAO ÉRECONHECIDA COMO

UM DIREITO HUMANO NO PACTO

INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS

ECONOMICOS, SOCIAIS E(ULTURAIS,

DE 1996, DO QUALO

BRASIL ÉSIGNATÁRIO•••

Brasil, entendendo que o seu alcan

ce na popula\(ao brasileira é o prin

cipal resultado esperado para a con

cretude do direito humano a alimen

ta\(ao adequada (BRASIL, 2005 e).

A alimenta\(ao é reconhecida

como um direito humano no Pacto

Internacional sobre Direitos Econo

micos, Sociais e culturais, de 1996,

do qual o Brasil é signatário, e que

foi incorporado a legisla\(ao nacio

nal em 1992. Em 1999, o Comite dos

Direitos Economicos e Sociais das

Na\(óes Unidas explicita, no Comen

tário Geral 12, que "o direito a ali

mentar;ao adequada é alcanr;ado

quando todos os homens, mulheres

e crianr;as, sozinhos, ou em comu

nidade, tém acesso fisico e econó

mico, em todos os momentos, ti ali

mentar;ao adequada, ou meios para

sua obtenr;ao". O termo 'adequa\(ao'

refere-se nao exclusivamente a um

pacote mínimo de calorias e outros

nutrientes, mas também a condi\(óes

sociais, economicas, culturais, am

bientais e outros, para a digna so

brevivencia (BRASIL, 2005a).

A SAN pressupóe a garantia do

Direito Humano aAlimenta\(ao Ade

quada. Entende-se que os 'Direitos

Humanos' sao aqueles que os seres

humanos possuem, única e exclu

sivamente por terem nascido e se

rem parte da espécie humana. O Di

reito Humano a Alimenta\(ao Ade

quada (DHAA) é um direito humano

2 o Bolsa Família consiste em transferencia direta de renda para famílias de baixa renda, segundo critério preestabelecido (pobreza e extrema

pobreza). O recebimento do benefício é feito mediante o monitoramento e cumprimento de urna agenda de compromissos, pelos beneficiários

(prioritariamente crian\;as e gestantes, CONSEA, 2004). A agenda de compromissos é relativa a algumas condicionalidades do setor da saúde

e da educa\;ao, que precisam ser cumpridas pelos beneficiários. Todas as famílias devem manter crian\;as em idade escolar regulamente

freqüentando a rede pública de ensino além de rotineiramente serem pesadas e medidas nos servi\;os de saúde. O Sistema de Vigilancia

Alimentar e Nutricional (S\SVAN) é a condicionalidade exigida pelo setor saúde.

3 Órgao da Presidencia da República, composto por representa\;ao em 2/3 de organiza\;6es da sociedade civil e 1/3 dos setores governamentais,

que tem sua Secretaria Executiva operada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome do Governo Federal (2004-2007).
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indivisível, universal e nao discri

minatório, que assegura a qualquer

ser humano o direito a se alimentar

dignamente, de forma saudável e

condizente com seus hábitos cultu

rais (VALENTE, 2002).

Para a garantia do DHAA, o Esta

do é um dos principais atores, pois

precisa estabelecer políticas que, as

sim como o faz perante o direito a

saúde, melhore o acesso das pesso

as aos recursos para prodw;;ao ou

aquisi\(ao, sele\(ao e consumo de ali

mentos. Essa obriga\(ao se concreti

za através da elabora\(ao e implemen

ta\(ao de políticas, programas e a\(oes,

que promovam a progressiva reali

za\(ao do direito humano aalimen

ta\(ao para todos, definindo claramen

te metas, prazos, indicadores, e re

cursos alocados para este fimo

As a\(oes voltadas para garantir

a SAN dao conseqüencia prática ao

direito humano aalimenta\(ao e nu

tri\(ao adequadas, extrapolando,

portanto, o setor saúde e alcan\(an

do também um caráter intersetorial

na perspectiva aliada da promo\(ao

da saúde das popula\(oes.

A premissa básica para o alcan

ce da SAN é a intersetorialidade.

Enquanto diferentes setores de go

verno, nas tres esferas, e da socie

dade civil agirem isoladamente, nao

teremos a possibilidade de construir

e operar urna Política Nacional de

SAN. Somente a intersetorialidade

pode garantir a a\(ao coordenada e

articulada de programas, projetos e

políticas existentes em cada setor

envolvido nesta temática, com uti

liza\(ao de recursos or\(amentários

e financeiros adequados de modo

mais eficiente, direcionando as a\(oes

que obede\(am a urna escala de pri

oridades estabelecidas em conjunto

com o objetivo central da SAN.

A 2a Conferencia Nacional de Se

guran\(a Alimentar e Nutricional (11

CNSAN) (BRASIL, 2004c) ocorrida, em

alinda (PE), em mar\(o de 2004, com

1.300 delegados de todas as regioes

do país, representando a sociedade

ASSUME-SE QUE TANTO A

DESNUTRICAO QUANTO A

OBESIDADE SAO RESULTANTES

DE UMA MÁ-ALlMENTACAO,

CONSIDERANDO SEUS

DESEQU ILíBRIOS ECARENCIAS

civil organizada, governo, socieda

des científicas e comunidade acade

mica (universidades), revelou em

seu relatório final um aspecto im

portante relativo ao entendimento do

que é alimenta\(ao saudável no con

texto da SAN, ao considerar a obesi

dade juntamente como a desnutri\(ao

como manifesta\(oes de (In)seguran\(a

Alimentar e Nutricional.

Assume-se que tanto a desnu

tri\(ao quanto a obesidade sao re

sultantes de urna má-alimenta-

\(ao, considerando seus desequi

líbrios e carencias.

A inclusao da obesidade no con

texto da SAN agregou valor adimen

sao qualitativa, em seu próprio con

ceito. Neste enfoque, além das di

mensoes de dignidade humana,

quantidade, regularidade e susten

tabilidade, a qualidade da alimen

ta\(ao toma-se também um objetivo

a ser alcan\(ado. Desta forma a ali

menta\(ao saudável e adequada, in

corpora-se definitivamente abusca

pela garantia da SAN.

AALlMENTACAO SAUDÁVEL NA PROMOCAO
DA SAÚDE: INSERCAO ECONTRIBUICAO

No contexto da formula\(ao e

aprova\(ao do Sistema Único de Saú

de (SUS), a saúde passou a ser com

preendida como dimensao social da

cidadania, fazendo-se importante

espa\(o de luta coletiva, agregando

se a outros movimentos da socieda

de civil e reclamando a universali

za\(ao do direito asaúde, estratégi

as de municipaliza\(ao e o efetivo

controle social no sistema de saúde

(BRASIL,2001).

a relatório final da 8a Conferen

cia Nacional de Saúde (CNS 1986)

assumiu a saúde

"como iesultado dos modos de OIga
nizafao da plVdufao no contexto his
tólico de urna sociedade e que deve
ser conquistada pela coletividade em
sua existencia cotidiana, constituin
do avanfo sem piecedentes na abOle
dagem das questoes sanitárias urna
vez que apontava para a IUptura do

130 Saúde em Debate, Rio de Joneiro, v. 29, n. 70, p. 125-139, moi%go. 2005



Aalimentaíoa saudóvel e a pramaíoa da saúde na cantexta da seguranía alimentar e nutricianal

modelo centrado na afdo médica, cu

rativa ebiologicista".

Esse conceito amplo exige que o

Estado assuma a responsabilidade

por urna política de saúde integra

da as demais políticas sociais e eco

nómicas, e garanta a sua efetiva\(ao

e a universalidade do acesso da po

pula\(ao as condi\(oes mínimas de

vida digna e bem-estar.

Diretrizes como estas nos condu

zem inexoravelmente ao desafio da

promo\(ao da saúde, integrando o

processo de inova\(oes que operam

urna ampla reforma setorial, pauta

da pela universaliza\(ao do direito a

saúde, democratiza\(ao e descentra

liza\(ao do sistema de saúde. Tanto

que a Carta de Ottawa (1986) declara

que a promo\(ao da saúde consiste

"... em plVporcionaraos pavos os mei
os necessálios para melhorarsua saú
de ee.x:ercer um maior contlVle sable a
mesma. Na concepfdo hollstica ado
tada, para alcanfar um estado ade
quado de bem estarfisico, mental e
social, llln glUpO deve ser capaz de
identificar elealizarsuas aspiJafoes,
satigazersuas necessidades emudar
ou adaptar-se ao meio ambiente".
(BRASIL, 2001)

A promo\(ao da saúde é um con

ceito amplo e abrangente que se di

ferencia com urna tenue linha divi

sária do conceito de preven\(ao de

doen\(as. A promo\(ao da saúde pro

cura identificar e enfrentar os ma

crodeterminantes do processo saú

de-doen\(a, no qual insere-se a pro

mo\(ao da alimenta\(ao saudável, e

busca transformá-Ios favoravelmen-

te no sentido da saúde. Já a preven

\(ao de doen\(as busca que os indiví

duos nao sejam acometidos por es

tas, contudo como 'saúde' nao pode

ser resumida apenas a 'ausencia de

doen\(as', pessoas potencialmente

em risco de desenvolver urna deter

minada doen\(a, como as crónicas

nao transmissíveis, por exemplo,

poderiam investir em melhorar sua

capacidade funcional, ampliar suas

sensa\(oes de bem-estar e desenvol

vimento individual (e coletivo) na

PROMOVER ASAÚDE ÉATUAR

PARA MODIFICAR OS DETERMINANTES

DO PROCESSO SAÚDE-DOENCA DA

POPUlACAO EDA COMUNIDADE

perspectiva ampliada da promo\(ao

antes da preven\(ao. Para a preven

\(ao, evitar a doen\(a é um fim em si

mesmo, enquanto que para a pro

mo\(ao o objetivo contínuo e perma

nente é alcan\(ar um adequado ní

vel de vida, em toda a sua comple

xidade (CZERESNIA, 2003).

No ambito deste conceito, pro

mover a saúde é atuar para modifi

car os determinantes do processo

saúde-doen\(a da popula\(ao e da co

munidade. Isto significa o compro-

misso de: 1) melhorar as condi\(oes

socioeconómicas dos segmentos po

pulacionais mais carentes; 2) pro

mover a mobiliza\(ao da comunida

de para a constru\(ao de um projeto

de vida saudável, no qual 3) a con

vivencia com o meio ambiente seja

integrada, harmoniosa e sustentável

e 4) responsabilizar os gestores em

saúde e de outros setores para com

a saúde da popula\(ao.

Estas diretrizes apontam a neces

sidade de elabora\(ao de políticas

públicas saudáveis; a cria\(ao de

meio ambientes que protejam a saú

de; o fortalecimento de a\(oes comu

nitárias; o desenvolvimento de ha

bilidades pessoais; e a reorienta\(ao

do modelo de aten\(ao e, conseqüen

temente" dos servi\(os de saúde. É,

enfim, urna maneira de pensar e agir

em saúde de forma integrada e mul

tidisciplinar. Com isto, o conceito de

saúde amplia-se e torna-se um re

curso fundamental para o desenvol

vimento social, económico e subje

tivo, saindo do lugar de objetivo

para o de recurso para a vida coti

diana (BRASIL, 2001).

Os pré-requisitos para a melho

ria da saúde, conforme acordo in

ternacional (Carta de Ottawa), inclu

em, necessariamente: a paz, a edu

ca\(ao, a moradia, a alimenta\(ao, a

renda, um ecossistema estável, jus

ti\(a social e a eqüidade. As mudan

\(as acorridas nos estilos de vida, as

formas de oferta e organiza\(ao do

trabalho e as maneiras e as possibi

lidades de desfrutar do lazer afetam
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de maneira muito significativa a

saúde. Analisar o modelo de socie

dade que foi produzido e impulsio

nado pela urbaniza\;ao é requisito

fundamental para repensar as for

mas de otimiza\;ao da promo\;ao da

saúde (BRASIL, 2001).

A Política Nacional de Alimenta

\;ao e Nutri\;ao (PNAN) assume o

exercício da intersetorialidade como

um elemento-chave para a promo

\;ao da alimenta\;ao saudável. Nos

eixos contemponlneos da promo\;ao

da saúde, esta é urna política de

grande potencial para selar o deba

te intersetorial. A multidisciplinari

edade e multissetorialidade, princí

pios básicos da promo\;ao da saú

de, encontram na PNAN a legitimi

dade necessária a sua implementa

\;ao. O controle/participa\;ao social

é o caminho para fortalecer a\;oes

de promo\;ao da saúde frente ao ce

nário assistencialista da saúde no

Brasil. A demanda da sociedade bra

sileira por a\;oes de promo\;ao da

alimenta\;ao saudável é emergente

e extrapola os servi\;os de saúde. O

diálogo sobre as práticas alimenta

res saudáveis deve se estruturar

preferencialmente nos espa\;os sau

dáveis, como escalas, supermerca

dos, restaurantes entre outros, em

poderando os sujeitos nas tomadas

de decisao na perspectiva do resga

te/melhoria de um modo de vida

mais saudável.

Na promo\;ao da saúde, o empo

deramento é um processo social,

cultural, psicológico ou político pela

qual as pessoas e grupos sociais

sao capazes de expressar suas ne

cessidades, apresentar suas preocu

pa\;oes, delinear estratégias para seu

envolvimento nas tomadas de deci

soes e adquirirem maior controle

sobre as decisoes políticas, sociais

e culturais que afetam sua saúde

(OMS, 1998).

A amplia\;ao dos espa\;os de dis

cussao do Ministério da Saúde com

outros ministérios, demais níveis de

gestao do sistema de saúde e insti-

AALlMENTACAO pouco SAUDÁVEL E

AFALTA DE ATIVIDADE FíSICA SAO,

POIS, AS PRINCI PAIS CAUSAS

DAS DOENCAS CRONICAS NAO

TRANSMISsíVEIS MAIS IMPORTANTES

tui\;oes de ensino e pesquisa faz par

te do processo de constru\;ao de urna

Política Nacional de Promo\;ao da

Saúde, a qual tem a alimenta\;ao e

nutri\;ao como urna das linhas de

cuidado a ser abordado na perspec

tiva de modos de vida saudável. A

PNAN, ao lado do Programa Anti-ta

bagismo (INcN'MS), sustenta um dos

destes eixos da Promo\;ao da Saúde.

Assim, a promo\;ao da saúde

apresenta-se como um caminho para

o fortalecimento e a implanta\;ao de

urna política transversal, integrada

e intersetorial, que fomente o dialo

go do setor saúde com os outros se

tares do govemo e da sociedade, cam

pando assim redes de ca-responsa

bilidade quanto aqualidade de vida

da popula\;ao em que todos sejam

partícipes no cuidado com a vida.

NA ATUALlDADE, QUE DADOS
SUBSIDIAM EDETERMINAM OPAPEL

ASER DESEMPENHADO PELAS pOLíTICAS
PU BLlCAS EM RELACAO A

ALlMENTACAO ENUTRICAO?

A distribui\;ao das principais cau

sas de mortalidade e morbidade tem

mudado profundamente nos países

desenvolvidos. Em muitos países em

desenvolvimento se observa urna ten

dencia similar. Em escala mundial,

tem aumentado rapidamente a car

ga de doen\;as nao transmissíveis.

Em 2001, estas foram as causas de

60% dos casos em 56 milhoes de dis

fun\;oes anuais e de 47% de carga

mundial de mortalidade. Consideran

do e o crescimento previsto desta

carga, a preven\;ao das doen\;as nao

transmissíveis constitui-se num de

safio muito importante para saúde

pública mundial (WHO, 2000; 2003).

A alimenta\;ao pouco saudável e

a falta de atividade física sao, pois,

as principais causas das doen\;as

crónicas nao transmissíveis mais

importantes - como as cardiovas

culares, a diabetes tipo 2 e determi

nados tipos de cancer - e contribu

em substancialmente para a carga
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mundial de morbidade, mortalida

de e incapacidade (WHO, 2000).

Neste contexto, a obesidade mere

ce destaque por ser simultaneamen

te urna doen\(a e um fator de risco

para outras DCNTs.

Com já dissemos, no Brasil, nas

últimas décadas, fenomeno seme

lhante vem senda observado com

modifica\(oes no padrao demográfi

co e no perfil de doen\(as e na morta

lidade da popula\(ao (transi\(ao nu

tricional e epidemiológica), caracte

rizados pela alta morbidade e mor

talidade por DCNT em detrimento de

doen\(as infecciosas e parasitárias.

De acordo com os dados da Pes

quisa de Or\(amento Familiar (POF)

de 2002/2003, pode-se observar

um aumento na prevalencia im

portante de excesso de peso, cu

jos valores atuais chegam a 40,6%

dos adultos com excesso de peso

e 11,1% (senda 8,9% em homens e

13,1% em mulheres) com obesida

de. Apesar de acorrer em todas as

regioes do país e nos diferentes

extra tos socioeconomicos da po

pula\(ao, o número de casos de

obesidade sao proporcionalmente

mais elevados nas famílias de

baixa renda. Dados do Ministério

da Saúde revela m que no Setor

Saúde, as DCNTs respondem pela

maior parcela dos óbitos no país

e pelas despesas com assistencia

hospitalar no SUS, totalizando

cerca de 70% dos gastos com aten

\(ao asaúde em 2002.

Em rela\(ao ao consumo alimen

tar, dados nacionais recentes4 ates

tam modifica\(oes importantes. Estas

considera\(oes sobre a disponibilida

de domiciliar de alimentos adquiri

dos pelas familias brasileiras confir

mam o aumento da participa\(ao de

gorduras em geral na alimenta\(ao,

gorduras de origem animal e a\(úcar

e diminui\(ao com rela\(ao a cereais,

leguminosas e frutas, verduras e le-

EM UM PAís COMO OBRASIL, ONDE A

DESIGUALDADE SOCIAL EREGIONAL ÉIMENSA,

AGARANTIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL PRESSUPÓE ANECESSIDADE DE

UM MODELO DE ATENCAO ASAÚDE

gumes. Associadas ao sedentarismo,

essas tendencias podem explicar as

taxas de prevalencia de excesso de

peso e da obesidade entre adultos.

Além disso, ressalta-se o aumento da

participa\(ao de alimentos industria

lizados e o fato que quase um quar

to (24%) da despesa média mensal

familiar com alimenta\(ao destina-se

a refei\(oes fora de casa.

Essas evidencias auxiliam no

entendimento de que a inseguran

\(a alimentar e nutricional no Bra

sil tem duas faces: aquela associ

ada anega\(ao do direito humano

aalimenta\(ao adequada e aquela

resultante da alimenta\(ao inade

quada, que nao confere apopula

\(ao urna alimenta\(ao saudável.

Pessoas com excesso de peso ou

obesidade sao pessoas expostas ao

consumo inadequado de alimen

tos; entre os mais pobres, alimen

tos com alta densidade energética

tem substituído alimentos tradici

onais mais saudáveis (como o tra

dicional feijao com arroz): exem

plo claro é o consumo elevado de

alimentos com excesso de a\(úcar

como refrigerantes e alimentos

com alto teor de sal e gordura

como salgadinhos,JastJoods e

outros alimentos industrializados

de preparo rápido.

Em um país como o Brasil,

ande a desigualdade social e regi

onal é imensa, a garantia da se

guran\(a alimentar e nutricional

pressupoe a necessidade de um

modelo de aten\(ao a saúde, no

ambito do SUS, que integre as duas

faces da inseguran\(a alimentar e

nutricional da popula\(ao: a desnu

tri\(ao e outras carencias nutricionais

de um lado, e, do outro, o sobrepe

s%besidade e as doen\(as cronicas

nao transmissíveis associadas.

4 Funda\;ao Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa. Pesquisa de Or\;amentos Familiares 2002-2003: análise da disponibilidade domiciliar

de alimentos e de estado nutricional no Brasil, Rio de ¡aneiro: IBGE, 2004. Relatório Final.
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GESTAO DE COMPETENCIAS:
RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS PARA

AGARANTIA DA ALlMENTAcAO SAUDÁVEL

A Política Nacional de Alimen

tagao e Nutrigao (PNAN) (BRASIL,

1999) é um instrumento político de

respaldo a implementagao das

abordagens apresentadas, propüe

urna estratégia de insergao das

práticas alimentares como compo

nente da Política Nacional de Saú

de e se integra também na pers

pectiva de políticas públicas que

requerem agües intersetoriais para

a promogao da saúde.

Esta política, homologada em

1999, foi elaborada na perspectiva

de contribuir concretamente com o

conjunto de políticas de governo

voltadas para a concretizagao do

direito humano universal a alimen

tagao e nutrigao adequadas e para

a garantia da Seguranga Alimentar

e Nutricional de nossa populagao,

assumindo-os junto com a interse

torialidade enquanto fundamentos.

A PNAN tem como propósito a

promogao de práticas alimentares

saudáveis e a prevengao e o contro

le dos distúrbios nutricionais, a ga

rantia da qualidade dos alimentos

colocados para consumo no país,

bem como o estímulo as agües in

tersetoriais que propiciem o acesso

universal aos alimentos.

Para o alcance deste propósito fo

ram definidas como diretrizes: o es

tímulo as agües intersetoriais com

vistas ao acesso universal aos ali-

mentos; a garantia da seguranga e

da qualidade dos alimentos e da

prestagao de servigos neste contex

to; o monitoramento da situagao ali

mentar e nutricional; a promogao de

práticas alimentares e estilos de vida

saudáveis; a prevengao e controle

dos distúrbios nutricionais e de do

engas associadas a alimentagao e

nutrigao; a promogao do desenvol

vimento de linhas de investigagao;

e o desenvolvimento e capacitagao

de recursos humanos.

APROMOCAO DE UMA ALlMENTACAO

SAUDÁVEL, DE MODO GERAL,

DEVE PREVER UM ESCOPO AMPLO

DE ACOES QUE APÓIEM AS PESSOAS

EM TODAS AS FASES DO CURSO DA VIDA

o conceito de alimentagao sau

dável permeia todas as diretrizes e

agües propostas na PNAN. Entende

se que seu desafio principal é exa

tamente a garantia de acesso de to

dos os brasileiros a urna alimenta

gao saudável enquanto direito hu

mano e medida de promogao da saú

de no contexto da seguranga alimen

tar e nutricional.

A promogao de urna alimentagao

saudável, de modo geral, deve pre

ver um escopo amplo de agües que

apóiem as pessoas em todas as fa

ses do curso da vida, desde o início

da formagao do hábito alimentar,

isto é, do nascimento a velhice. É

importante favorecer o deslocamen

to do consumo de alimentos pouco

saudáveis para alimentos mais sau

dáveis, respeitando as identidades

socioantropológicas e culturais da

alimentagao dos grupos sociais.

O Guia Alimentar para a Popula

gao Brasileira é um instrumento

para disseminagao de informagao e

fomento ao processo de educagao

em saúde junto aos profissionais de

saúde, no contexto da PNAN. Este

material informativo contém as di

retrizes brasileiras sobre o que é

urna alimentagao saudável, deta

lhando a partir dos grupos alimen

tares seu papel na prevengao de do

engas e promogao da saúde. Possui

um elenco de mensagens para apoi

arem os profissionais de saúde na

abordagem nutricional junto a po

pulagao em geral. As necessárias

contribuigües do setor produtivo 

indústria de alimentos e governo 

para a promogao da alimentagao

saudável também sao integrantes

desta proposta.

O Guia Alimentar (BRASIL, 2üüSb)

assumiu como meta nacional au

mentar o consumo de frutas, legu

mes e verduras no país. Juntamente

com o CONSEA, o Ministério da Saúde

vem estruturando a Iniciativa de

Incentivo ao Consumo de frutas, le

gumes e verduras. O mote de pro

mover saúde contemplando as di-
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mensoes necessárias para o apoio

aSeguran\(a Alimentar e Nutricio

nal pode qualificar a proposi\(ao

do Fome Zero na perspectiva de

a\(oes de combate afome que abor

dem todas as dimensoes necessá

rias, incluindo o aspecto qualita

tivo: garantia de acesso e consu

mo a alimentos saudáveis com

gera\(ao de emprego, renda e cida

dania. Esta iniciativa intersetorial

tem como objetivo principal au

mentar o consumo, a produ\(ao e

a comercializa\(ao de alimentos

saudáveis como frutas, legumes e

verduras (na perspectiva de promo

\(ao da saúde, do respeito e valori

za\(ao aos hábitos alimentares cul

turalmente referenciados), de ma

neira articulada e integrada aagri

cultura familiar, desenvolvimento

sustentável e garantia da SAN. Para

tal deve propor a\(oes concretas que

abordem todas as dimensoes envol

vidas na referida constru\(ao.

Integrado ao escopo de a\(ao e

amplitude da promo\(ao da saúde,

entende-se que na prática a edu

ca\(ao em saúde pode contribuir

com parte das atividades técnicas

voltadas para a saúde. Este pro

cesso reflete, especificamente, a ca

pacidade de apoiar a organiza\(ao

lógica do componente educativo de

programas, contudo representa a

possibilidade de diferentes combi

na\(oes de experiencias de ensino

- aprendizagem as quais facilitam

a\(oes voluntárias conducentes a

saúde. É importante ter clareza de

que a educa\(ao em saúde (sem fa

zer confusao com instrumentos de

informa\(ao em saúde) procura de

sencadear mudanfas de compor

tamento individual, enquanto que

a promo\(ao da saúde (embora sem

pre tenha a educa\(ao com aliada)

tem o propósito maior de provo

car mudanfas de comportamento

organizacional, capazes de esti

mular melhorias a saúde da po

pula\(ao (CANDElAS, 2001).

NA ATUAL PERSPECTIVA, GLOBALlZADA E

NEOLl BERAL, FAZ-SE ESTRATÉGICO O

RESGATE EAVALORIZACAO DA NOSSA

CULTURA ALIMENTAR, OINCENTIVO

APRODUCAO EAO CONSUMO DE

ALIMENTOS MAIS SAU DÁVEIS

ANÁLlSES: ENTRE AS MUlTAS INTERFACES
CONCEITUAIS OQUE PODE SER FEITO?

A promo\(ao da saúde pressupoe

investimentos consistentes em edu

ca\(ao e informa\(ao. O elemento di

ferenciador, no entanto, diz respeito

ao pressuposto de que as a\(oes em

educa\(ao e informa\(ao atingem seus

objetivos quando sustentadas por

um ambiente social no qual as polí

ticas públicas e as a\(oes de regula

menta\(ao promovem e apóiam a

escolha saudável dos indivíduos e

coletividades. Portanto, a promo\(ao

da saúde exige a a\(ao intersetorial,

na qual o setor sanitário e seus pro

fissionais atuem como publicizado

res do fato de que as políticas for

muladas pelos demais setores da

sociedade tem conseqüencias para

a saúde da popula\(ao. Por isso, só

urna a\(ao integrada e intersetorial

responderá, na sua totalidade, a
demanda pela melhoria da qualida

de de vida (BRASIL, 2001).

As evidencias apresentadas

quanto ao padrao alimentar atual

da popula\(ao tem ocorrido em to

dos os grupos económicos estuda

dos e trouxeram mais problemas

do que beneficios para a nossa po

pula\(ao. Na atual perspectiva, glo

balizada e neoliberal, faz-se estra

tégico o resgate e a valoriza\(ao da

nossa cultura alimentar, o incen

tivo a produ\(ao e ao consumo de

alimentos mais saudáveis, de pre

ferencia minimamente processados

e culturalmente referenciados (ce

reais, leguminosas, frutas verdu

ras e legumes). O fomento a for

ma\(ao de hábitos alimentares sau

dáveis deve ser explicitado em

políticas públicas de todos os se

tores que tem interface com esta

questao - agricultura, desenvolvi

mento agrário e educa\(ao. Esta

perspectiva pode representar a to

mada de decisao do Estado no sen

tido de conquista da SAN e da so

berania alimentar e para tal urge

elaborar a\(oes concretas com re-
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cursos on;;amentários e financeiros

que garantam sua implementa\(áo.

O atual cenário epidemiológico

e nutricional demanda das políticas

públicas (especialmente de promo

\(áo da saúde e de seguran\(a alimen

tar e nutricional) o desafio de conci

liar essas duas faces da inseguran

\(a alimentar e nutricional. Isso im

plica a responsabilidade do Estado,

e da sociedade como um todo, de

fomentar ambientes saudáveis, pro

movendo a boa alimenta\(áo e a ati

vidade física - elementos indissoci

áveis para a manuten\(áo da saúde,

e, portanto, de modos de vida sau

dáveis em todas as fases da vida. O

acesso a urna alimenta\(áo saudá

vel deve ser promovido também no

ambito de programas de transferen

cia de renda (Programa Bolsa Famí

lia, por exemplo), associando, aos

recursos transferidos para as famí

lias a\(oes de saúde e de educa\(áo

nutricional de forma a conciliar o

acesso a alimentos e a informa\(oes

que possibilitem as familias a esco

lha e aquisi\(áo de alimentos mais

saudáveis - direito este que lhes

assiste enquanto seres humanos.

No setor saúde, no qual reside o

modus operandi da PNAN, se anali

sarmos o relatório da 12a Conferen

cia Nacional de Saúde (BRASIL, 2003)

e do Plano Nacional de Saúde (BRA

SIL, 2004a) que sáo instrumentos

recentes e chaves do processo polí

tico de forma\(áo da agenda do se

tor saúde, alguns aspectos sáo evi

denciados. A Conferencia, legitima-

da no SUS, reflete as demandas da

sociedade exercendo um papel de

pressáo perante o Estado para a for

mula\(áo de programas, projetos e

políticas. Ambos os documentos fo

ram aprovados pelo Conselho Naci

onal de Saúde e trazem as questoes

de alimenta\(áo e nutri\(áo de forma

fragmentada e pontual, revelando a

desarticula\(áo e a pouca for\(a polí

tica desta discussáo na sociedade

civil e junto aos profissionais de

saúde. No relatório da XII CNS (BRA-

oATUAL CENÁRIO EPISTEMOLÓGICO E

NUTRICIONAL DEMAN DA DAS pOLíTICAS

PÚBLICAS (•••) ODESAFIO DE CONCILIAR

ESSAS DUAS FACES DA INSEGURANCA

ALIMENTAR ENUTRICIONAL

SIL, 2003), as questoes temáticas

elencadas sáo de caráter assistenci

alista como a "distribuü;ao de mul

timistura nos postos de saúde da

atenfao básica" e a "reedifao do

programa do leite". Na parte de edu

ca\(áo em saúde foi destacada, ain

da, a necessidade da inclusáo do

tema 'alimenta\(áo saudável' nos

currículos do ensino básico.

Também é nítida a confusáo que

existe entre o conceito 'seguran\(a

alimentar e nutricional' e 'alimen-

ta\(áo' e 'nutri\(áo', pois em vanas

cita\(oes estes sáo considerados

como sinonimos e com objetivos

semelhantes que se sobrepoem (BRA

SIL, 2003). OPlano Nacional de Saú

de (BRASIL, 2004a) reconhece as a\(oes

de alimenta\(áo e nutri\(áo vincula

das ao combate a fome, enquanto

apoio ao Programa Fome Zero, con

tuda náo a referencia como urna

prática de promo\(áo e aten\(áo a

saúde no cotidiano dos servi\(os de

saúde do SUS. As a\(oes ainda refe

ridas sáo as relacionadas a assis

tencia junto ao pré-natal e cresci

mento e desenvolvimento de crian

\(as com a suplementa\(áo medica

mentosa de micronutrientes como

ferro e Vitamina A.

Do ponto de vista político, estu

diosos em análises sobre a gestáo

do atual Governo Federal (2003-06),

fazem algumas críticas frente ao

modelo de desenvolvimento adota

do, o qual tem sacrificado políticas

sociais importantes em detrimento

da "estabilidade do mercado" e eco

nomia nacional. De acordo com o

sociólogo chico de Oliveira (2005),

"a política brasileiraJoi colonizada

pela economia". Na tentativa de

'descolonizar' a pauta política, a

ado\(áo e a efetiva\(áo de mecanis

mos institucionais (com destina\(áo

or\(amentária condizente com a pri

oriza\(áo do tema) que garantam a

inclusáo permanente da SAN na

agenda pública pode tornar-se um

proveitoso caminho para que este

governo, historicamente comprometi-
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do com as causas sociais, estimule a

implementa\(ao de a\(óes aliadas a

retomada do debate de cunho político

junto aos movimentos populares e a

sociedade civil como um todo.

CONSIDERACOES FINAIS

o papel do setor saúde precisa

ser mais bem esclarecido frente as

demandas da temática Seguran\(a

Alimentar e Nutricional. Mesmo os

profissionais de saúde precisam ter

urna compreensao mais qualificada

da proposta, pois cada setor preci

sa assumir seu papel neste campo

de atua\(ao. A SAN nao pode ficar

restrita a urna política de governo

porque precisa ter mecanismos ins

titucionais que garantam a articu

la\(ao necessária a sua institui\(ao

de maneira permanente como polí

tica pública, de Estado.

Se entendermos o conceito de

'promo\(ao da saúde' (que assume

a alimenta\(ao saudável como um

dos fatores determinantes da saúde),

e de 'saúde' (enquanto um conceito

positivo, determinado pela intera\(ao

de fatores diversos, como sociais,

culturais, ecológicos, psicológicos,

economicos e religiosos) fica claras

as interfaces entre os conceitos ana

lisados: promo\(ao da saúde e segu

ran\(a alimentar e nutricional. A ali

menta\(ao saudável aproxima o di

álogo entre os dois conceitos, pois

além de ser o objeto principal da

Seguran\(a Alimentar e Nutricional,

compóe-se com urna das a\(óes es-

tratégicas da promo\(ao da saúde.

Nesta análise, os fatores determi

nantes da saúde também vao influ

enciar na condi\(ao de seguran\(a

alimentar e nutricional dos indiví

duos e grupos sociais. E assim, este

conceito abrangente de saúde, que

se apóia nos recursos sociais e co

letivos, e nao somente na capacida

de física ou condi\(ao biológica dos

sujeitos, individualmente, se concre

tiza mediante a garantia da segu

ran\(a alimentar e nutricional.

...Os FATORES DETERMINANTES

DA SAÚDE TAMBÉM VAO INFLUENCIAR

NA CONDICAO DE SEGURANCA ALIMENTAR

ENUTRICIONAL DOS INDIVíDUOS

EGRUPOS SOCIAIS

Se a intersetorialidade é um com

ponente estratégico para tornar pos

sível a promo\(ao da saúde no con

texto da seguran\(a alimentar e nu

tricional, a alimenta\(ao saudável é

urna "zona de intersec\(ao" oportuna

para aproximar e subsidiar este diá

logo. A PNAN tem a\(óes e diretrizes,

legítimas e consistentes, que podem,

efetivamente, impulsionar a inclusao

das abordagens aqui debatidas nas

políticas públicas setoriais, na pers

pectiva da constru\(ao de um mode-

lo adequado de desenvolvimento hu

mano e social (e nao só economico)

para a na\(ao brasileira.

O setor público precisa assumir

a responsabilidade de implementar

políticas públicas que tenham a pro

mo\(ao da saúde como um eixo arti

culador, para criar condi\(óes de de

legar aos sujeitos possibilidades de

escolhas saudáveis. É pressuposto

da promo\(ao da alimenta\(ao sau

dávelo fomento ao processo de edu

ca\(ao em saúde junto a sociedade,

que, aliado a amplia\(ao da dispo

nibiliza\(ao e acesso da informa\(ao,

é urna das principais ferramentas

para ampliar a autonomia decisó

ria dos sujeitos na escolha e ado\(ao

de práticas (de vida) alimentares

saudáveis. As escolhas alimentares,

independentemente da classe social,

demandam medidas e/ou estratégi

as capazes de favorecer o empode

ramento dos sujeitos para a sele\(ao

de um padrao alimentar. O conheci

mento é elemento-chave para toma

da de decisao neste processo de es

colha/mudan\(a. Por fim, estudos

comprovam que o aumento da ren

da nao garante por si só um padrao

alimentar saudável (BRASIL, 2004b),

a coexistencia de um processo edu

cativo permanente é imprescindível

para se potencializar este processo.

Ocompromisso de constru\(ao de

um projeto de na\(ao que vise o de

senvolvimento social (com enfase

na garantia da eqüidade e diminui

\(ao das desigualdades sociais) deve

ser resgatado no plano das políti-
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cas públicas. Para este enfrentamen

to é preciso coragem de dizer mio

as estratégias neoliberais e fazer

opgoes que, no médio e langa pra

zo, resgatem a soberania nacional,

e assim promovam e sustentem, em

nível permanente, condigoes de

vida e saúde adequadas para a po

pulagao brasileira.
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