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32. O ENFERMEIRO COMO EDUCADOR NA ALIMENTAÇÃO VIVA: UMA PROPOSTA 
INOVADORA PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.  

 

VIEIRA, Anna Beatriz Ferreira1;  SILVA, Sabrina Cristiane de Carvalho2;  ALBUQUERQUE, 

Palloma Albuquerque Cavalcanti3; SOARES, Patrícia dos Santos4; SAVOLD, Nina Almeida 

Mello Savold5.  

 
Introdução: A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de um projeto de 

atendimento assistencial, redirecionando o sistema de saúde a partir da atenção básica, 

nele foi integrada equipes de saúde com vários profissionais. A alimentação viva 

valoriza, a energia vital que está contida nos alimentos, tornando-se uma forma de 

prevenir doenças. O enfermeiro auxilia o indivíduo a  promover mudanças significativas 

em sua vida cotidiana através de uma abordagem diferenciada e humanizada, podendo 

utilizar-se da alimentação viva. O objeto de estudo é a promoção da saúde através da 

alimentação viva na ESF. O objetivo é descrever A importância da Alimentação Viva e 

seu projeto com a participação do enfermeiro, com uma proposta inovadora de 

implantação para a ESF. Método: abordagem qualitativa.O estudo foi descritivo e 

bibliográfico uma vez que os dados foram colhidos através de pesquisas referenciais. 

Resultados: foi dividido em duas categorias: a) a importância da alimentação viva na 

ESF; b) a implementação da alimentação viva como uma proposta inovadora no ESF. 

Considerações finais: A melhor alimentação para o corpo deve ser composta em sua 

maioria por alimentos geradores de vida e pelos mantenedores de vida. Conclui-se, 

portanto que a implantação desta proposta do Enfermeiro na alimentação viva para a 

Saúde coletiva irá atender a necessidade da população prevenindo doenças através da 

mudança de hábitos alimentares. Recomendações: incorporação da proposta sobre a 

alimentação viva como mais um dos programas dentro do ESF, aumentando a 

abrangência de forma a complementar os programas já existentes. 

 

Descritores: educação em saúde, alimentação viva, saúde da família, qualidade de vida. 
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