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Introdução: No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais no
início do século XX, porém, limitada às demandas da gravidez e parto. No entanto,
posteriormente, com apoio do movimento de mulheres ampliaram o acesso a cuidados
de saúde pelo Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que inclui ações
educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a
assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no
climatério, em planejamento familiar, Doenças Sexualmente Transmissíveis, cânceres
de colo de útero e de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil
populacional das mulheres. Objetivo: O objetivo desse trabalho de extensão foi levar
orientação nutricional a mulheres dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo,
MG. Metodologia: As atividades de orientação nutricional são parte integrante da
disciplina de Estágio Supervisionado em Nutrição Social e foram realizadas em
encontros mensais em 2011. Os assuntos abordados foram selecionados pelas
participantes e/ou sugeridas por Nutricionistas do serviço público e privado de saúde.
Os temas foram Receitas sem glúten (fevereiro), Aleitamento Materno (março),
Receitas Econômicas e aproveitamento integral dos alimentos (abril), Nutrição e
Estética (maio) e Chá verde no emagrecimento (junho). As palestras tinham duração
de uma hora e foram realizadas utilizando-se um panfleto com os conceitos e
orientações sobre o tema bem como, instrumento lúdicos que ilustrassem o tema.
Resultados: Os hábitos alimentares adequados são de extrema importância na
prevenção e também no tratamento de vários distúrbios que comprometem a saúde da
mulher. As 47 mulheres participantes dos encontros foram assim distribuídas: Receitas
sem glúten (5; 10,6%), Aleitamento Materno (5; 10,6%), Receitas Econômicas (12;
25,6%), Nutrição e Estética (15, 31,9%, a única palestra proferida em uma clínica de
nutrição no município de Timóteo e, Chá verde para emagrecimento (10; 21,3%). A
busca por informações científicas e os temas atuais foram as justificativas mais
apresentadas pelas mulheres para participarem dos encontros. A avaliação das
mulheres quanto a esse tipo de programa de apoio à saúde da mulher foi positiva. Para
o próximo semestre foi sugerido pelas mulheres que fossem divulgadas as palestras
com maior antecedência e que essa divulgação possa ser mais efetiva nos clubes
esportivos, nos horários de culto e missa nas igrejas, nas Unidades e Clínicas de Saúde
bem como, a discussão e introdução de outros temas relacionados à nutrição e
alimentação. Conclusão: Concluiu-se que um programa de orientação nutricional
permanente promoverá um aumento significativo do nível de conhecimento acerca da
alimentação e nutrição de mulheres, bem como, das escolhas diárias que fará para os
familiares no sentido de promover a saúde e prevenir doenças.
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