
AAçções de alimentaões de alimentaçção e nutrião e nutriçção na hipertensão e no ão na hipertensão e no 

diabetesdiabetes



Objetivo GeralObjetivo Geral

Objetivo especObjetivo especííficofico

Orientar, subsidiar e estimular os profissionais da rede municipal 

de saúde quanto às orientações de alimentação e nutrição no 

cuidado de hipertensos e diabéticos

Apoiar e colaborar na elaboração das diretrizes de alimentação 

e nutrição no Município de São Paulo, integrando-se às ações 

programadas, com vistas à melhoria da qualidade de vida, 

promoção da saúde e prevenção dos agravos mais prevalentes



�� GabineteGabinete - Márcia Maria Gomes Massironi

Anete Hannud Abdo

�� Interlocutores regionaisInterlocutores regionais

• CRS Centro-Oeste – Dr. Evaldo S. Kunyoshi

• CRS Leste – Dr. Edmílson Pessoa de Barros

• CRS Sudeste – Dra. Ana Lúcia Paioni A. Batista

• CRS Norte – Dra. Heloísa Mara Trebbi Berton

• CRS Sul – Dr. Auro de Freitas Rayal



C. A. Machado – O Custo Social da Hipertensão

Doenças crônicas
não transmissíveis

DCNT
(59,0%)

Doenças transmissíveis, 
mortalidade materna,  
perinatal e deficiências 
nutricionais  (31.9%)

Causas
externas (9,1%)



� Hipertensão arterial

� Diabetes melito

� Dislipidemias

� Tabagismo

� Sedentarismo

� Obesidade

Principais  

determinantes 

da morbimortalidade

por doenças 

cardiovasculares 

no mundo

PopulaPopulaçção 18 anos e ão 18 anos e 

maismais

•• 26,3% hipertensão26,3% hipertensão

•• 6,5% diabetes6,5% diabetes

VIGITEL, 2008VIGITEL, 2008



Duração limitada

Abrupta

Auto-limitada

Diagnóstico preciso 

Intervenção 

usualmente efetiva 

Etiologia múltipla

Múltiplos FR

Latência longa

Curso prolongado

Não auto-limitada

Prognóstico – incerteza

DesafioDesafio

CURACURA CUIDADOCUIDADO

Modelo de atenModelo de atenççãoão

AGUDOAGUDO CRÔNICOCRÔNICO





AlimentaAlimentaççãoão

Acesso e qualidade claramente influenciados por fatores comportamentais 

socioeconômicos, e culturais

Substituição do consumo de cereais, feijões, raízes e tubérculos por 

gorduras e açúcares, com crescente ingestão  de ingredientes químicos

Baixa ingestão de frutas, legumes e verduras

Risco de sobrepeso e obesidade – aparecimento de doenças crônicas

Evidências de sobrepeso e obesidade em todas as fases dos ciclos de vida



AlimentaAlimentaçção saudão saudáávelvel

Prevenção de doença coronariana, diabetes tipo 2 e alguns tipos de 

câncer

Dietas inadequadas – ricas em gordura, alimentos altamente refinados 

e  processados, pobre em frutas, legumes e verduras 

Mudança sustentável de hábitos de 
vida





DistribuiDistribuiçção (julho de 2008)ão (julho de 2008)

Dois exemplares para UBS, AMAs e AE

Disponibilidade eletrônica

http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/saude/adulto/PROTRAHI.pdf

Nove encontros regionais nas cinco CRS

Questionário de avaliação da implantação e coleta de temas

de interesse para capacitação





SSííndrome Metabndrome Metabóólicalica

Solicitação dos médicos da rede básica

Formato de Educação à Distância (EaD) – 1º curso 

validado SMS 
http://ead.saude.prefeitura.sp.gov.br/

Recursos da Rede São Paulo Saudável e da plataforma 

MOODLE

Aplicação à equipe multiprofissional

* Temas de nutri* Temas de nutriçção para não especialistasão para não especialistas





EstratEstratéégia Nacional para Educagia Nacional para Educaçção em Saão em Saúúde parade para

o Autocuidado em Diabetes Mellituso Autocuidado em Diabetes Mellitus

Convênio MS – UFSC – USP - CEDEBA /SESAB

Maio/09 – formação de tutores nacionais – 8 profissionais

Outubro/09 – formação de tutores municipais – 80 profissionais 

MetaMeta –– capacitar pelo menos um profissional de cada  grupo capacitar pelo menos um profissional de cada  grupo 

atuante na rede batuante na rede báásicasica



EstratEstratéégia Nacional para Educagia Nacional para Educaçção em Saão em Saúúde parade para

o Autocuidado em Diabetes Mellitus (grupos)o Autocuidado em Diabetes Mellitus (grupos)

Promoção /geração da saúde – educação, salário adequado,

condições de trabalho, moradia, transportes 

Exercício de cidadania 

Contextos da educação em saúde – arcabouço teórico

Acolhimento



Construção coletiva do conhecimento

Criação de espaços diferenciados de diálogo e  de troca de 

experiências

Estimular a problematização e  o “saber pensar” criticamente

Incentivo a que o paciente se torne o sujeito da ação, ou seja, 

um ser autônomo com seu próprio conhecimento

EstratEstratéégia Nacional para Educagia Nacional para Educaçção em Saão em Saúúde parade para

o Autocuidado em Diabetes Mellitus (grupos)o Autocuidado em Diabetes Mellitus (grupos)







ÁÁREA TREA TÉÉCNICA DE SACNICA DE SAÚÚDE DO ADULTODE DO ADULTO

COORDENACOORDENAÇÇÃO DA ATENÃO DA ATENÇÇÃO BÃO BÁÁSICASICA

SMS SMS –– GABINETEGABINETE

DRA. MDRA. MÁÁRCIA MASSIRONIRCIA MASSIRONI

EE--mail mail –– mmassironi@prefeitura.sp.gov.brmmassironi@prefeitura.sp.gov.br

Fone: 3397Fone: 3397--22272227


