
@asbran.brasil
Associação Brasileira de Nutrição 

https://www.instagram.com/asbran.brasil/



Olá! Esse material material foi feito para apoiar você, nutricionista,
na disseminação do Guia Alimentar e ele faz parte das nossas

oficinas realizadas em 2022. É permitida a reprodução parcial ou
total desta obra, desde que citada a fonte e autoria, proibindo

qualquer uso para fins comerciais.
 
 
 
 

Ruth Cavalcanti Guilherme
Presidente da ASBRAN

Oficina sobre o
Guia Alimentar 

São Paulo - SP
2022

Você participa
Você aplica

Você comparitlha



Elaboração e Informações:
Associação Brasileira de Nutrição
Rua Cláudio Soares, 72, cj. 1607, Pinheiros 
São Paulo/SP - Brasil
E-mail: secretaria@asbran.org.br
https://www.asbran.org.br/

Coordenação Técnica Geral
Ruth Cavalcanti Guilherme

Coordenação Técnica
Mônica Rocha Gonçalves
Shirley Silva Diogo

Colaboração Técnica
Amanda R. do N. Bezerra
Ana Luiza Rabelo Pires
Maria Eduarda Spinelli
Thaís Lenine de Albuquerque

Revisão Final
Ruth Cavalcanti Guilherme



Apresentação Oficina do Guia Alimentar

Programação da oficina Estudos de caso

Boas-vindas Fato ou Fake

Para saber mais

Sumário

05 08

07 10

06 09

14



A Associação Brasileira de Nutrição - ASBRAN é
uma sociedade sem fins lucrativos que congrega
profissionais da área de Nutrição e tem como
missão promover o fortalecimento da formação e
da especialização do nutricionista, incentivando a
pesquisa no Brasil.

Este material apresenta uma proposta
metodológica para a realização de oficinas sobre o
Guia Alimentar para a População Brasileira voltadas
para nutricionistas, especialmente aqueles que
atuam na Atenção Primária à Saúde - APS e na
educação, seja no Programa Saúde na Escola - PSE
como no Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).  

As oficinas fazem parte da Campanha SEGUE O
GUIA desenvolvida pela Associação Brasileira de
Nutrição - ASBRAN, em parceria com a Organização
Pan-Americana da Saúde - OPAS e a Coordenação
Geral de Alimentação e Nutrição - CGAN do
Ministério da Saúde.

Entendemos a importância dos Guias Alimentares
como promotores de políticas públicas e como
materiais educativos de promoção da saúde e da
alimentação adequada e saudável.  Para isso,
contamos com você para colocá-lo cada vez mais
prática!

 

Associação Brasileira de Nutrição

Apresentação
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Prezado(a) nutricionista, 

Essas oficinas são para você! 

A ideia é trocar experiências por
meio de situações problemas e
das soluções apresentadas
pelos grupos. 

Este é um momento muito rico
e estamos ansiosos para refletir
com vocês estratégias para a
implementação do Guia
Alimentar para a População
Brasileira no dia-a-dia dos
profissionais de saúde e de
educação.

Contem com a gente!
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Boas-vindas

Uma pesquisa realizada 
por  Tramontt e Jaime 

(2020) mostrou que 
processos de educação 

permanente sobre o Guia 
Alimentar foram eficazes 

para aumentar o 
conhecimento  e a auto- 
eficácia de profissionais 
de saúde para lidar com 

o tema da alimentação.    

https://www.instagram.com/asbran.brasil/



DURAÇÃO ATIVIDADES

10 min
ACOLHIMENTO 

preencher lista de presença 

10 min
APRESENTAÇÃO DOS

PARTICIPANTES 
utilizar Padlet

40 min
DIVISÃO DOS GRUPOS 
quiz e estudos de caso

30 min
APRESENTAÇÃO DAS

SOLUÇÕES 
registrar no Jamboard

20 min
AVALIAÇÃO DA OFICINA 

utilizar Mentimeter
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Programação da oficina
01.

As novas diretrizes
dietéticas do Brasil baseadas
em alimentos adotam uma
nova abordagem radical.
Coma comida de verdade.
Nas refeições.

Michael Pollan



Aplicativo ZOOM instalado no computador ou
aparelho celular;
Câmera e microfone para interação;
Papel e caneta para anotações.

Acessar a reunião pelo aplicativo ZOOM;
Assinar a lista de presença para o envio de
materiais e do certificado;
Acessar o PADLET para apresentação;
Apresentar o Manual do participante e explicar a
dinâmica da oficina; 
Ingressar em uma sala para discussão em grupo;
Aquecer com um quiz;
Participar da discussão do estudo de caso;
Eleger um relator para registrar os principais
pontos discutidos pelo grupo;
Retornar à sala principal e apresentar as soluções
de cada grupo;
Registrar as soluções no JAMBOARD;
Aproveitar esta oportunidade para compartilhar
experiências e tirar dúvidas;
Avaliar a oficina no MENTIMETER.

Público-alvo: nutricionistas da APS, PSE e PNAE. 
Duração: aproximadamente 2 horas.
Objetivo: aumentar o  conhecimento sobre o Guia
Alimentar para a População Brasileira e estimular
seu uso pelos profissionais.
Materiais necessários: 

Desenvolvimento: 
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Oficina do Guia Alimentar 
02.
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Fato ou Fake?
03.

1) O Guia Al imentar classif ica os al imentos
em cinco categorias de acordo com o t ipo

de processamento usado em sua produção.

2) Esses al imentos são considerados
ultraprocessados, de acordo com o Guia?

3) O Guia emprega com frequência termos
como "prefira" e não "faça" e "na maior parte

das vezes" em vez de "sempre" .

Água, carne bovina, purê de batata,
margarina, leite em pó, molho de

tomate, cebola, condimentos:
pimenta preta queijo parmesão, sal,
aroma natural e aroma idêntico ao

natural.

 Leite desnatado, creme de leite,
manteiga, cloreto de sódio(sal),
fermento lácteo, estabilizantes

difosfato dissódico, polifosfato de
sódio e fosfato trissódico e

conservadores ácido sórbico e nisina.
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4) O Guia Al imentar possui como ícone
pricipal a pirâmide al imentar.

5) Óleos, gorduras, sal e açúcar são
considerados ingredientes cul inários,  de

acordo com a classif icação NOVA dos
alimentos.

6) Somente duas orientações básicas são
apresentadas sobre o ato de comer e a
comensalidade: comer em ambientes
apropriados e comer em companhia.

7) Os principais obstáculos para a adoção
das recomendações do Guia são:

informação, demanda, custo,  habil idades
cul inárias e tempo.  
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Estudos de caso
04.

Como trabalhar a parceria entre escola e UBS para
promover a alimentação adequada e saudável?

De que forma podemos problematizar a publicidade
desses alimentos com os adolescentes e a diretora da
escola?

Quais estratégias poderiam ser pensadas para o uso do
Guia Alimentar na escola?

Publicidade e informação

Timóteo, advogado, há dois anos na Secretaria Municipal de
Educação da Groelândia, foi designado coordenador do
Programa Saúde na Escola, com 20 escolas aderidas ao
referido programa. 

Na adesão ao PSE, a escola de ensino fundamental, Estrela
da Groelândia, escolheu o eixo de Promoção da alimentação
saudável e prevenção da obesidade infantil para  trabalhar.
Observou-se que os estudantes recusavam a refeição da
escola e preferiam levar salgadinhos e refrigerantes, pois
achavam mais gostosos e se divertiam com os brindes que
vinham nas embalagens. 

Ainda, a  escola havia solicitado apoio da unidade básica de
saúde do território para realizar atividades de promoção da
saúde com os estudantes,  porém a UBS alegou dificuldade
em disponibilizar profissionais para desenvolver a ação.
Diante disso, a diretora da escola aceitou um convite de
parceria com uma empresa de fast food para realizar
gincanas com os alunos. 

Perguntas:
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Quais ações a equipe pode desenvolver para
promover a segurança alimentar no território?

Como trabalhar a questão do custo e acesso a
alimentos saudáveis com a comunidade?

Quais estratégias poderiam ser pensadas para o
uso do Guia Alimentar pela equipe de saúde? 

Custo e oferta

Daniel é médico da Unidade Básica de Monte
Bonito. Durante um dos seus atendimentos, sua
paciente de 25 anos, grávida, estava com os olhos
fundos, boca seca e muita magreza. Ela perguntou
ao profissional se teria alguma comida, pois estava
com muita fome. 

Na mesma Unidade, Daniel presenciou um jovem
desmaiar de fome, pois estava há 24 horas sem se
alimentar. 

Sua colega Cristina, que é enfermeira, costuma
realizar palestras em um grupo de  alimentação
adequada e saudável e diabetes. Em uma de suas
palestras,   um dos participantes, idoso e diabético,
disse não ter condições de se alimentar
adequadamente e de controlar a sua glicemia, pois
não tinha acesso a feiras livres na comunidade onde
vivia e era mais barato comprar bolacha e refresco
no bar perto de sua casa. 

Perguntas:



13

Quais seriam os obstáculos principais a serem
trabalhados com as famílias e os estudantes?

De que maneira, o nutricionista poderia
contribuir para  promover uma alimentação
saudável das famílias e dos estudantes?

Quais estratégias poderiam ser pensadas para o
uso do Guia Alimentar nessa situação? 

Habilidades culinárias e tempo

Na cidade de Rio Selvagem, João, nutricionista
responsável pelo Programa de Alimentação Escolar,
recebeu um pedido do Gestor da Secretaria de
Educação para que fossem retirados alimentos com
baixa aceitação nos cardápios, como por exemplo, o
peixe e a torta de vegetais. E que fossem incluídos
alimentos como biscoitos recheados, pois os alunos
não comiam as frutas oferecidas no cardápio. 

Na tentativa de mudar essa situação, João marcou
uma conversa com as famílias para entender como
era a alimentação dos estudantes em casa.
Observou que muitas famílias eram chefiadas por
mulheres, que trabalhavam fora e ainda cuidavam
da casa e dos filhos, sem nenhuma ajuda. E, segundo
elas, não tinham tempo para cozinhar nem para
comprar os alimentos in natura, e algumas relataram
dificuldades em como combinar alimentos e montar
refeições.

Perguntas:
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Como você classifica os alimentos ofertados pela
cantina segundo o Guia Alimentar?

Quais atividades os profissionais podem
desenvolver junto à cantina?

Quais estratégias poderiam ser pensadas para o
uso do Guia Alimentar pelos profissionais que
atuam na UBS, PNAE e PSE? 

Classificação dos alimentos

Paulo, nutricionista da Unidade Básica de Arco-Íris,
está trabalhando junto a Secretaria de Educação do
município com duas nutricionistas: Amora que atua
no Programa Saúde na Escola e Olívia que atua no
Programa de Alimentação Escolar. 

Em uma reunião do grupo, Paulo comenta sobre o
aumento do sobrepeso entre  as crianças do
município. Olívia explica que as refeições das escolas
do município seguem os cardápios e as normas do
Programa de Alimentação Escolar, e que ela e
Amora realizam ações de educação alimentar e
nutricional com os estudantes e professores. 

Porém, as  escolas de educação infantil possuem
cantina privada, sendo que o proprietário é o filho do
prefeito. Ele afirma que as refeições servidas são
saudáveis, com alimentos "naturais", como: suco de
caixinha, barra de cereais industrializadas,
sanduíches naturais (com maionese, peito de peru e
queijo muçarela), gelatos (fruta e açúcar),
achocolatados e iogurte de frutas industrializados. 

Perguntas:



Materiais na biblioteca da APS:
http://aps.saude.gov.br/biblioteca/index
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Para saber mais
05.



Vídeos no YouTube
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Escala de Habilidades
Culinárias Domésticas da
Atenção Primária à Saúde
https://fsp.usp.br/eccco/index.p
hp/ehaps/

As diretrizes dietéticas do
Brasil são baseadas em
alimentos, nos padrões de
alimentação e refeições, não
em nutrientes.

Marion Nestle



*Respostas Fato ou Fake:
1) Fake: são quatro categorias de alimentos, definidas de
acordo com o tipo de processamento usado na sua
produção: in natura e minimamente processados;
ingredientes culinários; processados e ultraprocessados
2) Fato
3) Fato
4) Fake: o Guia não apresenta um ícone. Entende-se que 
 pirâmide alimentar não consegue abranger a complexidade
da alimentação abordada no Guia.
5) Fato
6) Fake: São 3 orientações básicas sobre o ato de comer e a
comensalidade: comer com regularidade e com atenção;
comer em ambientes apropriados; e comer em companhia.
7) Fake: Os principais obstáculos para adoação das
recomendações do Guia são: informação, oferta, custo,
habilidades culinárias, tempo e publicidade.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar
para a população brasileira. Brasília : Ministério da Saúde,
2014.
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