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INTRODUÇÃO: 

A atenção Básica (AB) é caracterizada por um conjunto de ações de saúde que compreendem 

“promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 

paliativos e vigilância em saúde”, as quais são desempenhadas por uma equipe multiprofissional 

(BRASIL, 2017, p. 68).  

Dentre entre essas práticas, as ações de atenção nutricional devem ser realizadas no âmbito da 

AB, destacando a importância dos profissionais de saúde no desenvolvimento e aplicação dessas ações, 

levando em consideração a transição da situação epidemiológica do Brasil (BRASIL, 2010; BRASIL, 

2013). Dessa forma, ressalta-se o papel fundamental desses profissionais, considerando a alteração no 

padrão de morbimortalidade dos brasileiros, a qual está estritamente relacionada aos hábitos 

alimentares (BRASIL, 2010). Contudo, devido à formação profissional e acadêmica, muitos apresentam 

dificuldades na promoção de uma alimentação saudável, limitando a ação de educação alimentar e 

nutricional com a população (MENEZES, 2011). 

Portanto, no atual trabalho, analisou-se a percepção de risco e o conhecimento de profissionais 

da AB sobre alimentos e saúde, a partir da análise dos dados quantitativos pela aplicação de 

questionário, tendo-se como público alvo profissionais do Programa de Saúde da Família do Município 

de Rio Claro/SP. 

METODOLOGIA: 

A pesquisa foi realizada na Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro/SP (FMSRC), que tem 

em sua estrutura uma gerência de AB integrante de um Departamento de Atenção à Saúde. A Estratégia 

Saúde da Família local é constituída por 17 Unidades de Saúde da Família (USF) que comportam 25 

Equipes de Saúde da Família. O recrutamento dos participantes e coleta dos dados foram realizados na 

própria USF de referência, sem necessidade de deslocamento dos profissionais ou usuários para a 

realização da pesquisa. 
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O público alvo constituiu de profissionais da AB, mais especificamente das equipes de Saúde da 

Família, podendo ser de nível médio, técnico ou superior. Atualmente existem 329 profissionais da AB 

lotados em USF na FMSRC, sendo 18 médicos, 29 enfermeiros, 62 técnicos de enfermagem, 4 auxiliares 

de enfermagem, 155 agentes comunitários de saúde, 24 auxiliares ou agentes de serviços gerais, 20 

cirurgiões dentistas e 17 auxiliares de saúde bucal (RIO CLARO, 2022). Todos os participantes da 

pesquisa assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para participar do estudo de 

forma voluntária. 

Os profissionais da AB responderam o questionário intitulado “Alimentos X Saúde”, que elenca 

dados de caracterização dos participantes (nome, gênero, idade, escolaridade, função, tempo de 

formado – para aqueles com superior completo -, tempo de atuação na AB e se já frequentou algum 

curso relacionado à assuntos de alimentação ou nutrição) e perguntas que permitiram identificar a 

percepção dos profissionais acerca do risco entre alguns alimentos e seu efeito na saúde, com base no 

Guia Alimentar para a População Brasileira, de modo que os participantes classificaram 50 alimentos 

sobre seu efeito na saúde segundo uma escala de 7 pontos, variando de -3: faz muito mal à saúde, a 3: 

faz muito bem à saúde. Esse questionário já foi validado e utilizado anteriormente (MARSOLA, 2021). 

Os alimentos selecionados para contemplar o questionário representam os grupos presentes na 

classificação NOVA presente no Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, na qual os 

alimentos são categorizados segundo seu grau de processamento, sendo esta classificação composta 

por quatro grupos: in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários processados, 

alimentos processados e, por fim, alimentos ultraprocessados (BRASIL, 2014; MONTEIRO et al., 2016). 

 Todas as variáveis do estudos foram observadas através da análise de médias. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Participaram da pesquisa, até o presente momento, 82 profissionais de 7 equipes de Saúde da 

Família, sendo 10 (12,2%) homens e 72 (87,8%) mulheres. 

Os alimentos foram organizados em nove fatores de saudabilidade (Tabela 1), sendo nomeados 

conforme as características predominantes dos alimentos reunidos. Dessa forma, os resultados 

reproduziram grupos segundo a composição nutricional dos alimentos ou o grau de processamento, 

apresentando algumas exceções. 
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Itens Média 

  

Ultraprocessados e 
açúcar  

Suco em pó -2,70 

Temperos prontos -2,59 

Suco de caixinha -2,21 

Sopa industrializada  -2,38 

Bolacha recheada -2,15 

Macarrão instantâneo -2,22 

Açúcar refinado -2,24 

  

Carboidratos e leite  

Pão francês -0,16 

Pão de forma comum -0,35 

Pão integral 1,00 

Arroz 1,05 

Macarrão  0,20 

Leite integral UHT 0,41 

Batata inglesa cozida 1,60 

  
Alimentos in natura ou 
minimamente 
processados  

Alface 2,56 

Feijão 2,21 

Banana 2,66 

Ovo 2,45 

Tomate 2,38 

Café 0,78 

Abacate 2,38 

  

Alimentos processados  

Ervilha em lata -0,78 

Milho em lata -0,78 

Seleta de legumes -0,63 

Fruta em calda -1,10 

Palmito 1,63 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Itens Média 

 
 
Alimentação 
estereotipada saudável 

Gelatina 1,35 

Barra de cereal 0,74 

Bolacha de água e sal 0,11 

Azeite 2,40 

Óleo de coco 2,07 

Peito de peru  1,07 

Mel 2,19 

Sal rosa  0,71 

  
Alimentos para usos 
dietéticos especiais  

Alimentos diet 0,23 

Alimentos light  0,45 

Adoçante artificial  -1,10 

  
Alimentos ricos em 
proteínas  

Peito de frango 2,27 

Presunto -0,51 

Queijo tipo minas frescal 1,91 

Queijo mussarela 0,14 

Carne vermelha 1,38 

  

Cafeteria e sal  

Refrigerantes -2,62 

Salgadinho de pacote -2,60 

Sal refinado -1,38 

  

Óleos e gorduras  

Óleo de canola 0,91 

Óleo de soja -0,51 

Manteiga 0,90 

Banha de porco 0,91 

Margarina  -1,99 

  
Tabela 1 – Análise da média das 
percepções sobre os efeitos na 
saúde dos alimentos observados 
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Os alimentos in natura ou minimamente processados tiveram as maiores médias positivas, 

demonstrando o maior efeito benéfico na saúde. Em seguida, a maior média foi atribuída à classificação 

de alimentação estereotipada saudável, dentre os quais se inserem alguns alimentos ultraprocessados. 

Os fatores referentes aos alimentos ricos em proteína, carboidratos e leite, apresentaram uma 

média de pontuação ligeiramente positiva, com exceção do pão francês, pão de forma comum e 

presunto. Contudo, os alimentos do grupo dos processados, cafeteira e sal apresentaram notas 

negativas, com ressalva apenas do palmito que foi considerado um alimento com impacto positivo na 

saúde. 

No grupo de alimentos fontes de gordura, os alimentos de origem vegetal, como óleo de soja e 

margarina receberam notas negativas, ao passo que a manteiga, banha de porco e óleo de canola foram 

considerados como benéficos à saúde. 

A média dos ultraprocessados e açúcar foi negativa para todos os alimentos classificados, 

evidenciando a percepção de que esses alimentos são considerados de risco à saúde. 

Frequentemente, existe uma inclinação de julgar vegetais, frutas e carnes brancas como sendo 

alimentos bons, puros e mais saudáveis, à medida que alimentos ricos em açúcar e gordura - geralmente 

alimentos industrializados - são assimilados como não saudáveis, sendo “impuros” e “insalubres” 

(GASPAR et al., 2020). Entretanto, isso não se refletiu nesse estudo com os alimentos estereotipados 

como saudáveis, podendo estar relacionado com um viés presente na mensagem que esses alimentos 

trazem através do marketing e pela mídia, utilizando embalagens atraentes e sofisticadas (MONTEIRO, 

et al., 2016), levando a uma percepção distorcida de que podem trazer benefícios para a saúde. 

Dessa forma, um alimento pode ser visto como “saudável” ou “não saudável” por inúmeros 

motivos (GASPAR et al., 2020). Avaliar as representações sociais e o conhecimento sobre o impacto 

dos alimentos e a sua saudabilidade para profissionais da saúde, é imprescindível para entender as suas 

escolhas alimentares e a sua orientação para com a população. 

CONCLUSÕES: 

 Em geral, a percepção de risco dos alimentos em relação à saúde foi similar às recomendações 

do Guia Alimentar para a População Brasileira, sendo os in natura e minimamente processados 

classificados como benéficos à saúde e os ultraprocessados percebidos como prejudiciais, com médias 

negativas. No entanto, alguns alimentos ultraprocessados foram percebidos como saudáveis pelos 

participantes do estudo, demonstrando percepção distorcida.  

 Portanto, compreender as ambiguidades identificadas na percepção que os profissionais de 

saúde têm sobre alimentos e saúde, é importante para a criação de estratégias de qualificação desse 

público, a fim de garantir que esses profissionais possam promover ações adequadas de alimentação e 

nutrição junto aos usuários do Sistema Único de Saúde. 
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