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Resumo: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são um problema de saúde 

pública e representam uma das principais preocupações do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Sua etiologia é multifatorial, entretanto sabe-se que hábitos modificáveis, como hábitos 

alimentares e de vida inadequados, são os principais fatores de risco para o seu 

desenvolvimento e agravamento. Assim, objetivou-se elencar e refletir sobre a realização de 

educação nutricional e em saúde, por meio de orientação e diálogo, com adultos e idosos, 

clientes de uma rede de Supermercados, de Dourados-MS, através da extensão universitária 

do curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na 

perspectiva aprimoramento do processo formativo e do SUS. A estratégia de orientação e 

troca de ideia é valorosa no incentivo ao autocuidado, contudo dificultosa, pois ninguém é 

capaz de sujeitar o outro, apenas de sensibilizar. As atividades extensionistas contribuíram 

significativamente com os acadêmicos envolvidos, pois este processo propicia que todas as 

partes envolvidas ensinem, aprendam e se (re)construam. As atividades contribuíram para 

ajudar os acadêmicos vencer a timidez nas aulas práticas, desenvolveu a capacidade de 

raciocínio clínico frente às informações trazidas pelos participantes e trouxe a percepção da 

necessidade de não olhar apenas a doença, mas ter uma visão holística do indivíduo, 

percebendo inclusive suas dificuldades em viver com DCNT, e possibilitou mudanças de 

pensamento e atitudes entre os estudantes, como a ampliação da sua visão geral e a 

capacidade lidar com fatores emocionais, inerentes às relações humanas e que permeiam todo 

o processo de cuidado e promoção da saúde. Portanto, estas atividades oportunizaram ao 

extensionistas, ainda na graduação, torna-se mais apto a atender às necessidades da 

população, de forma mais preventiva e coletiva, de acordo com os anseios do SUS (Sistema 

Único de Saúde). Nessa perspectiva, a busca por aperfeiçoamento durante a graduação torna-

se de grande valia, sendo que um dos caminhos para alcançar este objetivo é por meio da 

ampliação de programas e projetos de extensão universitária ao currículo do acadêmico, sendo 

válido pensar nesta como um caminho para melhorar o perfil acadêmico e formar 

profissionais pleiteados na contemporaneidade. Em conclusão, a extensão universitária é uma 

possibilidade de incrementar o currículo do universitário e ainda contribuir para a formação 

de profissionais preparados para atender às necessidades da população, de forma mais 

preventiva e coletiva, melhorando a expectativa quanto a saúde no Brasil. 
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O sistema de saúde passou por diversas transformações e na contemporaneidade tem 

ressaltado ações relacionadas à promoção da saúde e não apenas práticas curativas, que de 

maneira geral são desenvolvidas em contextos especializados. Neste sentido, as práticas 

assistenciais têm sido repensadas a fim de se adequar a esta realidade (RONZANI, 2007 et al. 

RONZANI; STRALEN, 2003). 

No contexto brasileiro tem sido realizada a discussão sobre a inclusão de conteúdos 

relacionados à formação de recursos humanos em saúde, a fim de alcançar a mudança das 

práticas e de assistência que se almeja. Este assunto é de grande valia para a formação visto 

que engloba a situações culturais e econômicas da sociedade, trazendo assim uma relação 

mútua entre a formação e o contexto em que se realizam as práticas em saúde (RONZANI, 

2007).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs/ENF) para o curso de Enfermagem 

dispõem que o profissional deve ser generalista, humanista, crítico e reflexivo capacitado para 

exercer a Enfermagem com base em evidências científicas e fundamentado em princípios 

éticos. Além disso, este deve ser “capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações 

de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, identificando as 

dimensões biopsicosociais dos seus determinantes” (BRASIL, 2001, p.1). 

Ainda conforme as DCNs/ENF, o enfermeiro deve estar apto a “desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto 

coletivo” (BRASIL, 2001, p.1). Conforme preconizam as DCNs, uma das formas de evoluir a 

formação na área da saúde seria integrar os vários níveis de atenção, no intuito de que a 

atenção a saúde deixe de ser vista como apenas curativa, individual e isolada do contexto 

social (RONZANI, 2007 et al. BRASIL, 2001; RONZANI, 2005).  

Embora se reconheça a necessidade deste perfil de profissional almejado pelas DCNs, 

sobretudo no contexto epidemiológico nacional atual, ainda se percebe que o próprio ensino 

se encontra fragmentado e muitas vezes reproduzem práticas de assistência obsoletas 

(RONZANI, 2007).  

De maneira geral a literatura mostra que as DCNT prevalecem dentre as morbidades 

no contexto de saúde, tanto no Brasil como mundialmente. Ao destacar os fatores de risco 

para tal, a OMS (Organização Mundial da Saúde) também frisou o papel dos determinantes 

sociais entre as principais causas desta prevalência (DUNCAN et al., 2012 et al. WHO, 2005; 

WHO, 2010), corroborando com a ideia da necessidade de reformular os currículos na área de 

saúde para que possuam uma formação de recursos humanos e visão integral do ser humano. 

Dessa forma, currículo não pode ser considerado meramente como um conjunto de 

conhecimentos e simplesmente uma divisão entre aspectos técnicos e aspectos humanos 



 

necessários à formação. É necessário abolir a visão do ensino em saúde e adquirir concepções 

integradoras na formação do profissional da área da saúde (RONZANI, 2007 et al. 

RONZANI; RIBEIRO, 2003; RODRIGUEZ; NETO; BEHRENS, 2004). 

Portanto, neste sentido a extensão universitária vem então para trabalhar a lógica da 

reforma sanitária e contribuir com a prevenção de doenças, gerando uma oportunidade de 

mitigar o contexto epidemiológico nacional atual e aperfeiçoar a formação em saúde (NUNES 

et al., 2017). 

O objetivo do presente trabalho foi elencar a realização de educação nutricional e em 

saúde, por meio de orientação e diálogo, com adultos e idosos, clientes de uma rede de 

Supermercados, de Dourados-MS, através da extensão universitária do curso de Enfermagem 

da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e refletir sobre o caráter desta 

estratégia sob a perspectiva da extensão universitária no contexto epidemiológico e de 

políticas formativas e políticas públicas de saúde atuais. 

 

Metodologia 

 

As atividades extensionistas foram realizadas semanalmente em uma rede de 

supermercados de Dourados-MS, em um espaço reservado para acomodar os participantes. 

Inicialmente foram coletados os dados antropométricos (peso, altura e circunferência 

abdominal e do quadril) e realizado o cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC) e Relação 

cintura-quadril (RCQ), verificada a glicemia capilar pós-prandial e aferida a pressão arterial. 

Para classificar os idosos neste trabalho utilizou-se a classificação do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Portanto, o estado nutricional foi classificado 

em baixo peso IMC < 22kg/m
2
, eutrofia IMC entre 22 e 27kg/m

2
 e sobrepeso IMC > 27kg/m

2
 

(PEREIRA; SPYRIDES; ANDRADE, 2011 et al. BRASIL, 2011). Para a classificação do 

IMC de adultos foi utilizada a classificação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) para 

pessoas de 20 a 59 anos, considerando IMC <18,5 em baixo peso, > 18,5 e <25 em peso 

adequado, >25 e <30 em sobrepeso e >30 em obesidade.   

Também foi construída uma tecnologia educativa, sendo que o formato de folder foi o 

mais adequado. Este instrumento foi preenchido com os dados coletados e interpretados e 

entregue aos participantes, durante a intervenão educativa, e que serviu de aporte para o 

diálogo e as orientações. Cabe destacar que foi realizado um diálogo entre extencionistas e 

participantes, a partir de perguntas e respostas ou simplesmente troca de informações e 

experiências. Além dos dados pontuais sobre a condição de saúde, o folder contemplou 

também dados a respeito da temática do autocidado, da promoção e da prevenção da saúde. 



 

Para estabelecer uma reciprocidade dialógica, buscou-se trazer à tona aspectos da 

vivência de cada um dos participantes, a fim torna-los mais valorizados neste processo e mais 

capazes de realizar o autocuidado. Ressalta-se ainda que a linguagem utilizada na tecnologia 

educativa, no caso o folder, foi respeitando a classe socieconômica, estrato de idade e níveis 

educacionais dos participantes, que foram conhecidos por meio da execução de projeto de 

pesquisa. 

Para a fundamentação deste trabalho, buscou-se trabalhos científicos sobre a temática 

através das palavras-chave: Extensão universitária, currículo em saúde e SUS, restringindo-se 

às publicações em língua portuguesa disponibilizadas em bases de dados eletrônicas. 

  

O contexto das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

 

Em razão da mudança do contexto socioeconômico da população brasileira, uma 

transição epidemiológica vem ocorrendo, ou seja, as morbidades mais prevalentes atualmente 

não se tratam mais essencialmente de doenças infectocontagiosas e parasitárias, mas de 

DCNT e seus agravos (OLVEIRA JUNIOR, 2014 et al. CASADO et al., 2009), as quais tem 

representado a principal causa de morte no Brasil. Neste sentido, um dos objetivos essenciais 

do país e do SUS tem sido a mudança deste cenário, sendo necessário, portanto, refletir e 

repensar estratégias de controle das DCNTs (OLIVEIRA JUNIOR, 2014).  

De todos os óbitos ocorridos no mundo em 2008, 63% se devem às DCNT 

(DUNCAN, 2012 et al. ALWAN et al., 2010), mais precisamente por quatro grupos de 

doenças: as cardiovasculares, o câncer, a doença respiratória crônica e a diabetes. Ao propor 

que o enfrentamento das DNCT enfocasse prioritariamente estas doenças, a OMS elegeu 

também como os quatro principais fatores de risco o fumo, inatividade física, alimentação 

inadequada e uso crônico de álcool, condições comuns também no Brasil (DUNCAN, 2012; 

MALTA et al., 2017). 

No tocante aos fatores de risco, observou-se associação entre DNCT e tabagismo, ex-

tabagismo, IMC (Índice de Massa Corporal) e percepção geral da saúde regular em 

ruim/muito ruim (MALTA et al., 2017). Na população brasileira destacam-se os níveis de 

atividade física baixa (15,0%); apenas 18,2% consomem cinco porções de frutas e hortaliças 

em ≥ 5 dias por semana; 34,0% consomem alimentos com elevado teor de gordura e 28,0% 

consomem refrigerantes ≥ 5 dias por semana, favorecendo a prevalência de excesso de peso e 

obesidade, que atingem 48% e 14% dos adultos, respectivamente (OLIVEIRA JUNIOR, 2014 

et al. BANKOFF, 2013).  

 



 

O enfrentamento da transição epidemiológica 

 

O Ministério da Saúde juntamente com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde (SGTES/MS) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) institucionalizaram, 

através do Decreto 7.385/2010, a plataforma UMA-SUS que dispõe de cursos de capacitação 

e educação permanente aos profissionais atuantes no SUS. Assim, um dos seus principais 

objetivos foi atender às necessidades da população, abordando a peculiaridade de cada 

público, bem como sugerir soluções para problemas de responsabilidade da saúde pública 

(BRASIL, 2010).  

Dentre as capacitações disponíveis nesta plataforma, se encontra também cursos que 

auxiliam no enfrentamento das DCNT, abordando os principais fatores de risco modificáveis 

e a importância da integração e articulação das ações de Vigilância em Saúde no 

enfrentamento das DCNT. 

Visto que os fatores de risco das DCNT podem ser evitados, a estratégia mais efetiva 

está relacionada com a implementação da prevenção e promoção da saúde, demandando de 

ações da atenção primária à saúde (APS), primordialmente. Conforme König et al. (2016) e 

Brasil (2011), as ações preventivas no contexto da APS significam qualquer ação que vise 

diminuir a morbimortalidade dos indivíduos, ou seja, ação para remover os fatores de risco e 

fatores causais antes desses determinarem algum agravo de saúde.  

Neste sentido, a extensão universitária, com a finalidade de promoção da saúde e 

prevenção de doenças, pode ser considerada uma intervenção de nível primário, abrindo 

assim, uma oportunidade de integração entre os níveis de atenção e o incremento da formação 

com a inclusão dos recursos humanos em saúde, além de estar aproximando a universidade da 

sociedade. Portanto, através da educação, a extensão também exerce uma função social, pois 

oportuniza o acesso do conhecimento à sociedade (NUNES et al., 2017).  

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, mais especificamente no artigo 43, 

uma das finalidades da educação superior é desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão na 

universidade, a fim de integra-la com a comunidade e desenvolver a ciência e a tecnologia, 

visando contribuir com a (re)construção social. O parágrafo VII do artigo 43, que trata 

exclusivamente sobre a extensão universitária, dispõe que estas atividades sejam uma ponte 

entre a sociedade acadêmica e a comunidade em que ela está inserida (BRASIL, 1996), 

tornando-se, assim, o “suporte que ampara e ao mesmo tempo tem na comunidade o reflexo 

de sua estrutura institucional organizada” (ALVES et al., 2015, p.3). 

A extensão universitária pode ser uma das formas de construção e propagação de 

conhecimento, reconhecimento de situações de risco e maneiras de prevenção associados a 



 

estes agravos. Este método de ensino e aprendizagem mútuo permite que a universidade não 

se restrinja e reconheça as necessidades apresentadas pela comunidade, ao mesmo tempo 

desenvolvendo ações que transformem essa realidade (ALVES et al., 2015). 

O Plano Nacional de Educação (PNE), por intermédio da Lei 13.005, assegura “no 

mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para 

áreas de grande pertinência social” (BRASIL, 2014, p.73), o que desafia as instituições de 

ensino superior brasileiras a repensarem suas concepções e práticas extensionistas, o currículo 

e a própria universidade (IMPERATORE; PEDDE; IMPERATORE, 2015). 

O complexo extensão-pesquisa-ensino-gestão propõe a redefinição do currículo a 

partir da extensão, que orienta a pesquisa, alimenta o ensino e fundamenta a gestão acadêmica 

e não na ordem que se impõe no modelo vigente, que destaca o ensino e a pesquisa e 

marginaliza a extensão, configurando-a como práticas assistencialistas ou cursos de 

complementação curricular e eventos (extensão do saber acadêmico) (IMPERATORE; 

PEDDE; IMPERATORE, 2015). 

O desafio do PNE às instituições públicas de ensino superior fortalece seu caráter e 

identidade a partir da valorização da ação extensionista como elo com a sociedade e 

orientador da pesquisa e do ensino. O que se sugere vai além da integração da extensão ao 

currículo, mas uma associação extensão-pesquisa-ensino sólida, tendo por trajeto um 

currículo marcado pela compartimentalização de conteúdos e da sala de aula como único 

modo de caracterizar o caráter de aprendizagem (IMPERATORE; PEDDE; IMPERATORE, 

2015). 

 

As interfaces do SUS, da formação em saúde e da extensão universitária  

 

Com a discussão suscitada pela Reforma Sanitária em meados de 1986, sobre a 

ampliação do acesso à saúde e à prática voltada para a prevenção, e tendo em vista a 

constituição de 1988, o Brasil ampliou os direitos em saúde, fazendo jus ao artigo 196 da 

Constituição Federal, que determina que a "saúde é direito de todos e dever do Estado", 

estando este direito pautado nos princípios da universalidade, integralidade, preservação da 

autonomia, igualdade, direito à informação, divulgação de informações, adoção da 

epidemiologia para o estabelecimento de prioridades e participação da comunidade 

(MINAYO, 2010).  

Visto que a Constituição Federal de 1988, o ideário da Reforma Sanitária e os 

princípios do SUS estão atrelados, a instituições de ensino superior (IES) são desafiadas a 



 

formar um perfil profissional em conformidade com estes três. Assim, na contemporaneidade, 

as IES vêm sendo incitadas a quebrar paradigmas da formação profissional e implementar 

ações que reorientem o processo de formação (WINTERS; PRADO; HEIDEMANN, 2016). 

“O SUS investe na reorganização do modelo assistencial no país, necessitando, para tais 

ações, de profissionais aptos a essa nova demanda do serviço” (SPESSOTO; REAL; 

BAGNATO, 2012, p.2). 

Portanto, a intersecção entre o SUS, as ações extensionistas e a formação em saúde se 

dá no momento em que “o aluno é inserido dentro da realidade, para que possa construir 

conceitos e conhecimentos, ou seja, ele só vai ser crítico se conhecer a realidade, entendê-la 

ou compreendê-la para conseguir refletir, e, a partir dessa reflexão apropriar-se de um caráter 

crítico sobre ela” (WINTERS; PRADO; HEIDEMANN, 2016, p.2), o que instiga uma 

educação libertadora e crítica, essencial para a constante e paulatina evolução do SUS.  

Esta interação com a prática possibilita ao estudante utilizar a observação e a reflexão 

e realizar uma ação transformadora. Ele deve perceber criticamente que, para alcançar a 

mudança, necessita ter a capacidade de intervir sobre realidade, que embora seja uma ação 

complexa também gera novos conhecimentos (LIMA et al., 2012). Essa formação do 

educando pautada na problematização da realizada, na edificação do conhecimento e na 

transformação da realidade está em conformidade com as DCN/ENF (WINTERS; PRADO; 

HEIDEMANN, 2016). 

É válido relembrar que o SUS surgiu de uma luta social, no entanto, é engano pensar 

que este está totalmente consolidado, pois ele encontra-se num processo de constante 

(re)construção, onde “instrui e é instruído pelo conjunto de sujeitos e práticas cotidianas, é 

ação e reflexão, resultado da polifonia na interação entre valores, proposições políticas e 

instrumentos que movem as práticas de saúde pela reconstrução na perspectiva da Reforma 

Sanitária” (KALICHMAN; AYRES, 2016, p.2 apud AYRES, 2009; MATTOS, 2001; 

PINHEIRO, 2001). Portanto é importante que os futuros profissionais da saúde sejam agentes 

comprometidos com a preservação do SUS, que está em constante (re)formulação. 

Embora os currículos dos cursos da área da saúde tenham passado por avanços, a 

formação dos profissionais de saúde ainda está muito distante do princípio do cuidado 

integral. O perfil dos profissionais de saúde demonstra qualificação insuficiente para as 

mudanças das práticas (BATISTA, 2011), sendo necessária uma intensificação de discussões 

e valorização de práticas ainda durante a academia que fomentem a evolução do sistema e dos 

serviços de saúde.  

 

Resultados e discussões 



 

 

Considerando as pessoas a partir de 40 anos, o total de participantes das atividades foi 

de 197 pessoas, sendo 74 mulheres, de 40 a 81 anos, e 123 homens de 40 a 84 anos. Durante 

os diálogos, foi possível conhecer o perfil alimentar e o conhecimento da população e orienta-

los sob a perspectiva de prevenir obesidade e DCNT e assim alcançar os objetivos propostos 

pelo projeto. Notou-se que o conhecimento acerca dos fatores de risco é pouco sabido ou 

muitas vezes superficial, levando ao descaso com a prevenção destas doenças, por não saber 

ao certo como estas podem causar malefícios. As pessoas com idade mais avançada 

encaravam o assunto com mais seriedade, demonstrando mais interesse pela mudança. 

A carência de informações foi a principal lacuna encontrada no público em geral. O 

conhecimento é de suma importância visto que pode fazer o indivíduo reconhecer as 

mudanças necessárias e realizar o autocuidado. Assim, durante as atividades extensionistas 

tentou-se trabalhar nestas lacunas, objetivando tornar o indivíduo independente e ativo neste 

processo, para que este por si próprio perceba as mudanças necessárias em seus hábitos de 

vida.  

Acredita-se que orientações “aterrorizantes” ao indivíduo não sejam eficazes, pois ao 

invés de instiga-lo a praticar o autocuidado pode construir neles sentimentos como culpa, 

vergonha, medo e paranoia (CORRADI-WEBSTER; CARVALHO, 2011). Assim, durante as 

orientações buscou-se promover uma complementação e ressignificação do conhecimento que 

os participantes já possuíam, a fim fazer com que eles por si próprio reconheça as mudanças 

necessárias em seus hábitos de vida e a sua importância.  

Quanto aos acadêmicos envolvidos nas atividades, pode-se afirmar que estes também 

obtiveram vantagens neste processo, pois a partir do diálogo e troca de informações ambas as 

partes se (re)constroem, visto que as atividades contribuíram para ajuda-los em questões 

necessárias no cotidiano do trabalho em saúde, como abordar o indivíduo de forma a manter 

sua autonomia, vencer a timidez e desenvolver a capacidade de associar as informações 

coletadas à doença referida. 

Esta também trouxe a capacidade lidar com fatores emocionais, inerentes às relações 

humanas e que permeiam todo o processo de cuidado, a percepção da necessidade de não 

olhar apenas a doença, mas ter uma visão holística/integral do indivíduo, percebendo as 

barreiras para a realização do autocuidado e mudança nos hábitos de vida e as dificuldades em 

viver com DCNT. Nesta situação, alguns participantes buscam a solidariedade e assim o 

estudante precisa ampara-lo e também estabelecer a comunicação. Dentre os princípios do 

SUS, a integralidade talvez seja o mais trabalhoso na prática da Reforma Sanitária 

(KALICHMAN; AYRES, 2016). 



 

É válido ressaltar o impacto social gerado, visto que se pode atingir quatro dimensões: 

o acesso, ao levar informações entre diferentes classes socioeconômicas e de conhecimento; a 

autonomia, ao aproximar as pessoas do conhecimento, possibilitando-as exercer melhor o 

cuidado com a sua saúde; a transparência, ao disponibilizar informações a todos que se 

interessaram em participar da ação; e um amplo espectro de pessoas, devido a ação ser 

realizada em local de circulação pública livre. 

Neste contexto, a orientação é caracterizada como tecnologia leve na medida em que 

possibilita a produção de relações recíprocas e acolhedoras entre os sujeitos que dela participa 

(SILVA; ALVIM; FIGUEIREDO, 2008). 

 

Considerações finais 

 

De forma geral, percebeu-se que as ações extensionistas podem ser de grande valia na 

formação de egressos dos cursos da área da saúde. Ao vivenciar a extensão, pode-se perceber 

os benefícios que esta possibilita, como a transformação do currículo em saúde, formação de 

egressos em conformidade com as DCNs e a propagação de saúde preventiva conforme 

almeja o SUS. Ademais, as atividades realizadas podem despertar nos indivíduos e futuros 

profissionais da área da saúde a reflexão acerca do autocuidado e da interação social que 

ocorre nas ações executadas para promoção e prevenção em saúde realizada através de 

orientação e troca de ideias e experiências.  

Os projetos de extensão, desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior, tem como 

finalidade, disponibilizar ao seu público interno e externo, o conhecimento adquirido com o 

ensino e a pesquisa (CARVALHO; PEREIRA; RIBAS, 2017). Paralelamente, oferece ao 

estudante a possibilidade de, ainda na graduação, torna-se mais apto a atender às necessidades 

da população, de forma mais preventiva e coletiva, que é uma preocupação atual do SUS.  

Nessa perspectiva, a busca por aperfeiçoamento durante a graduação torna-se de 

grande valia, sendo um dos caminhos para alcançar este objetivo a ampliação de programas e 

projetos de extensão universitários ao currículo do acadêmico. Acredita-se ser válido pensar 

na extensão como um caminho para melhorar o perfil acadêmico e do profissional, que tem 

sido mais pleiteado, a fim de possibilitar que o futuro profissional (re)conheça e aprimore a 

práxis de sua futura profissão. 
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