
Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família

Ministério do

Desenvolvimento, Industria

e Comércio Exterior

Ministério da

Educação

Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família 

Dra. Marlene Azevedo Magalhães Monteiro**                                                            Polo Belo Horizonte 

 Márcio de Campos e Silva* 

Introdução 
As doenças crônicas não transmissíveis são consideradas o maior 
problema de saúde pública da atualidade, causando enormes 
prejuízos econômicos e sociais em escala global. Países em 
desenvolvimento enfrentam grande dificuldade no combate e 
controle de sua incidência (SCHMIDT, 2011). A alimentação 
vegetariana tem sido alvo de diversos trabalhos científicos visando 
avaliar seus benefícios em relação à alimentação onívora. 
Populações que adotam uma alimentação vegetariana apresentam 
concentrações séricas mais baixas de colesterol, menor incidência 
de diabetes e de hipertensão, menor incidência de diversos tipos 
de câncer, e menor incidência de doenças cardíacas isquêmicas 
quando comparados aos onívoros (HUANG, 2012). É possível 
trabalhar a prevenção primária e secundária nas unidades básicas 
de saúde com a alimentação vegetariana, diminuindo a incidência 
e as complicações de diversas doenças crônicas não transmissíveis.  

 

Objetivo 
Elaborar uma proposta de intervenção de incentivo à prática de 
hábitos alimentares vegetarianos nos integrantes de uma Equipe 
de Saúde da Família do município de São João del Rei – Minas 
Gerais, visando a prevenção primária e secundária de doenças 
crônicas não transmissíveis. 
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INCENTIVO À PRÁTICA DE HÁBITOS ALIMENTARES VEGETARIANOS EM UMA 
EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM SÃO JOÃO DEL REI, MINAS GERAIS 

Justificativa 
Durante as atividades desenvolvidas na Unidade do Programa 
Saúde da Família (PSF) do bairro Bom Pastor em São João del Rei, 
algumas condições de saúde destacaram-se por sua alta 
prevalência e incidência na população adulta durante os 
atendimentos diários: a hipertensão, a dislipidemia, o diabetes e o 
excesso de peso. As condições citadas fazem parte do grupo de 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e seus fatores de risco, 
constituindo atualmente uma das principais prioridades de 
intervenção na saúde pública do Brasil (SCHMIDT, 2011). A 
alimentação vegetariana apresenta bons resultados quando 
utilizada como ferramenta de intervenção na prevenção primária e 
secundária de doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores 
de risco (MISHRA, 2013). 
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Resultados e Discussão 
No plano de ação proposto a principal intervenção será através 
do projeto Alimentação Vegetariana Saudável composto por 
um ciclo de palestras e oficinas teóricas e práticas ministradas 
pelo médico da unidade e uma colaboradora especializada em 
alimentação vegetariana. Serão oferecidas oficinas durante cinco 
semanas, de duração aproximada de duas horas, nas quais serão 
elucidadas todas as dúvidas sobre a dieta vegetariana, 
enfatizando suas vantagens em relação à alimentação onívora e 
seus benefícios para a saúde. Durante as oficinas serão 
ministradas receitas práticas e de baixo custo para que os 
participantes possam elaborar o seu próprio alimento em casa, e 
gradualmente começar a modificar sua alimentação por uma 
opção mais saudável e de menor custo. Em uma segunda etapa, 
o conhecimento adquirido pelas agentes de saúde através das 
oficinas  será utilizado para a criação de um grupo educativo com 
foco na população. Serão utilizados parâmetros semelhantes aos 
das oficinas, porém, conduzido pelas agentes de saúde sob a 
orientação do médico e da enfermeira da unidade.  

Metodologia 
Foi realizada uma revisão narrativa nos últimos 15 anos, na base 
de dados do National Center for Biotechnology Information 
(NCBI) com as palavras-chave: vegetarian diet, diabetes, ischemic 
heart disease, hypertension, dyslipidemia, mortality, weight loss, 
com foco no tema da alimentação vegetariana e seu impacto na 
ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. Baseado 
nesta revisão foi elaborado um plano de ação adequando as 
informações disponíveis sobre alimentação saudável e prevenção 
das doenças crônicas não transmissíveis.  

 

Considerações Finais 
Programas de estímulo a uma alimentação saudável baseados na 
dieta vegetariana podem ser o caminho para uma política 
pública de saúde capaz de aumentar a qualidade de vida da 
população, diminuindo a incidência de doenças crônicas não 
transmissíveis. 
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