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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com micronutrientes 

em Pó – NutriSUS, consiste na adição de uma mistura de vitaminas e minerais em pó em uma 

das refeições diárias oferecidas às crianças de 06-48 meses de idade em creches. 

Considerando a vivência dos envolvidos com a execução da estratégia, em especial, dos 

professores, reforça-se a importância do desenvolvimento de um manual direcionado à eles. 

Esse instrumento pode promover mais segurança e apontar possibilidades que permitam uma 

adaptação mais natural da sua utilização. OBJETIVO: Validar o manual de apoio para 

profissionais da educação infantil desenvolvido durante uma investigação sobre o processo de 

execução da estratégia NutriSUS. METODOLOGIA: O produto educativo apresentado é 

oriundo de uma dissertação que realizou um estudo qualitativo na modalidade da pesquisa 

social estratégica com professores de cinco Instituições Públicas de Educação Infantil, do 

município de Goiânia, Goiás. O produto foi elaborado com base na experiência com a 

Problematização. O estudo atendeu à Resolução 466/2012 e foi submetido e aprovado, pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. RESULTADOS: O manual 

aborda a “Estratégia NutriSUS no mundo da criança” e "Facilitando o uso da estratégia 

NutriSUS". O primeiro ponto foi elaborado a partir da aplicação do Arco de Maguerez. O 

segundo ponto traz sugestões para facilitar o cotidiano dos profissionais da educação 



envolvidos com a estratégia. O manual traz atividades lúdicas, que envolvem os alimentos e a 

estratégia NutriSUS, garantindo assim, o direito das crianças a uma alimentação adequada e 

saudável e facilitando a adaptação delas com a estratégia. CONCLUSÕES: As políticas 

públicas de alimentação e nutrição são influenciadas por vários fatores, especialmente, as com 

caráter intersetorial. A realidade vivenciada reforça os benefícios da incorporação da 

educação nutricional e alimentar na estratégia NutriSUS. Assim, entende-se que o manual 

proposto é um instrumento de fortalecimento da estratégia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição em saúde pública, Intersetorialidade, Problematização. 

 

INTRODUÇÃO 

A Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes (vitaminas e minerais) em 

Pó - NutriSUS, denominada resumidamente como Estratégia NutriSUS é uma ação do 

governo brasileiro, de caráter intersetorial entre os setores saúde e educação. Visa 

potencializar o pleno desenvolvimento infantil, melhorar a ingestão de micronutrientes, 

reduzir a deficiência de ferro e de outros micronutrientes comuns na primeira infância, além 

de contribuir com o alcance das metas de desenvolvimento do milênio (BRASIL, 2015a). 

A utilização de múltiplos micronutrientes em pó (MNP) é uma estratégia recomendada 

pela Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). É 

amplamente utilizada no mundo, sendo o Brasil um, dentre outros 65 países, que incorporou 

ações com base na utilização de MNP (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 

INFANCIA, 2017). A estratégia brasileira é uma ação optativa nas instituições de educação 

infantil (creches), participantes do Programa Saúde na Escola. Consiste na adição do conteúdo 

de um sachê (15 vitaminas e minerais em pó), em uma das refeições oferecidas de segunda a 

sexta-feira para as crianças, entre seis e 48 meses de idade. O esquema de fortificação segue 

até finalizar 60 sachês ou 12 semanas, seguido por uma pausa de três a quatro meses 

(BRASIL,
 
2015b). 

A operacionalização da estratégia NutriSUS está normatizada em manuais específicos: 

caderno de orientações e manual operacional, além do guia de evidências. Os documentos 

abordam questões referentes à operacionalização e ao monitoramento da estratégia e, às 

responsabilidades compartilhadas entre os setores saúde e educação. Além disso, os 

documentos orientam que a escola, com apoio da equipe de Atenção Básica, deverá definir o 

profissional que acompanhará as crianças durante as refeições e será responsável pela 



inclusão do conteúdo do sachê no prato de comida, podendo ser merendeiras/manipuladores 

de alimentos, professores e supervisores (BRASIL, 2015a; 2015b, 2015c). 

Considerando que, os professores convivem diretamente com as crianças nesses locais 

e são responsáveis por práticas educativas e, também por práticas de acolhimento, 

alimentação, higiene e repouso das crianças (CME, 2016) reforça-se a percepção de que são 

atores importantes na execução da estratégia NutriSUS. Por isso, um manual direcionado para 

eles, considerando a vivência deles com a estratégia NutriSUS  pode promover mais 

segurança na execução da estratégia e apontar direções e possibilidades que permitam uma 

adaptação mais natural da sua utilização tanto para os profissionais quanto para as crianças.  

A partir desses aspectos, o objetivo dessa investigação é validar o manual de apoio 

para profissionais da educação infantil desenvolvido durante uma investigação sobre o 

processo de execução da estratégia NutriSUS.  

 

METODOLOGIA 

O produto educativo apresentado neste estudo é oriundo da dissertação desenvolvida 

no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde da Universidade Federal de 

Goiás (PPGES/UFG), intitulada: “Micronutrientes em pó: vivências de professores da 

educação infantil”. É fruto da experiência com o uso da Problematização e do Arco de 

Maguerez quanto a execução da estratégia NutriSUS por professores de cinco Instituições 

Públicas de Educação Infantil, do município de Goiânia, Goiás (Brasil). 

Para elaboração do produto educativo, no projeto principal, os pesquisadores 

desenvolveram estudo qualitativo, na modalidade da pesquisa social estratégica (MINAYO, 

2014), em três etapas (observações não sistematizadas, observações sistematizadas e, 

entrevistas semiestruturadas). A pesquisa foi realizada antes, durante e após o período de 

fortificação, compreendendo o período entre os meses de junho de 2018 e fevereiro de 2019. 

Cada fase de investigação gerou subsídios para a fase seguinte, sendo a última fase, a 

das entrevistas semiestruturadas, realizada com 10 professoras (2 por instituição de educação). 

As entrevistas foram individuais, com duração média de 25 minutos e foram gravadas com a 

utilização de aplicativo de celular e, posteriormente transcritas. As entrevistas foram 

analisados por meio da análise de conteúdo temática, proposta por Bardin, (2009).  

Esse percurso resultou na identificação de três temas principais: (1) Alimentar-com: a 

estratégia NutriSUS, (2) O encontro entre: a estratégia NutriSUS e as instituições de educação 

infantil e (3) O acontecer da: Estratégia NutriSUS.  Os aspectos que emergiram desses temas 

encaminhou a discussão para dois pontos principais. O primeiro refere-se à necessidade de 



aproximar as crianças da estratégia NutriSUS (sensibilização inicial) e o segundo à 

necessidade de reforçar pontos da estratégia de forma a auxiliar os profissionais de forma 

prática e aplicada a realidade. O reconhecimento desses pontos possibilitou e orientou para a 

construção do produto educacional (NutriSUS - Manual de apoio para profissionais da 

educação infantil). 

O primeiro aspecto abordado no manual baseia-se nos princípios metodológicos da 

problematização, alicerçado no Arco de Maguerez, tendo como ponto de partida e chegada a 

realidade vivenciada. O Arco de Maguerez tem sido amplamente utilizado por profissionais 

da área da saúde em projetos relacionados com a prática profissional envolvendo usuários e 

profissionais inclusive na capacitação e educação permanente. Ocorre por meio da execução 

das cinco etapas descritas a seguir (BORILLE et al, 2012; VILLARDI; CYRINO; BERBEL, 

2015). 

1. Observação da realidade: realização de observações de maneira ampla e atenta a partir 

de uma postura crítica (intelectual e politicamente) frente à realidade. Articula os 

conhecimentos que já possui com a realidade observada. Busca identificar o que 

precisa ser trabalhado, corrigido ou aperfeiçoado e, que pode configurar-se como 

problema.  

2. Pontos-chaves: definição dos aspectos essenciais a respeito do problema que serão 

estudados. São eleitos os pontos prioritários que indicarão caminhos para chegar a 

solução do problema. 

3. Teorização: investigação aprofundada dos pontos-chaves. Realizada por meio da 

busca de conhecimentos acerca do problema em variadas fontes e usando diferentes 

estratégias (pesquisas bibliográficas, entrevistas, consultas a especialistas etc.).  

4. Hipóteses de solução: definição de ações concretas que solucionem o problema ou 

apontem caminhos para isso. Essa etapa exige criatividade e reflexão, para a proposta 

de ações inovadoras a respeito do problema.  

5. Aplicação à realidade: escolha e aplicação das soluções viáveis que ajudarão a superar 

o problema no todo ou em parte, contribuindo para a transformação da realidade 

vivenciada. Envolve também, ações de socialização do conhecimento adquirido.  

O projeto principal foi conduzido de acordo com Resolução 466/2012 (BRASIL, 

2012) e todos os procedimentos envolvendo os participantes da pesquisa foram aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG), via plataforma 

Brasil (Parecer nº 3.154.008 e CAAE nº 80541717.3.0000.5083). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



Os pontos de atenção abordados no manual foram construídos com base na realidade 

vivenciada pelas professoras, observada pelos pesquisadores e registrada nas entrevistas 

semiestruturadas aplicadas. O primeiro ponto trata da “Estratégia NutriSUS no mundo da 

criança” a partir do modelo metodológico da problematização e da aplicação do Arco de 

Maguerez. O segundo ponto traz sugestões para facilitar o cotidiano dos profissionais da 

educação, envolvidos com a estratégia: "Facilitando o uso da estratégia NutriSUS". A seguir 

são detalhados esses dois aspectos. 

 

1. A ESTRATÉGIA NUTRISUS NO MUNDO DA CRIANÇA 

Os envolvidos com a estratégia NutriSUS no ambiente da educação infantil 

(diretores, coordenadores, professores, auxiliares educacionais e merendeiras) passam por 

uma formação inicial a partir dos documentos oficiais da estratégia. Contudo, as crianças, 

foco da ação, não têm a oportunidade de passar por uma sensibilização sendo que, o primeiro 

contato que têm com a estratégia é no momento em que os profissionais adicionam os 

micronutrientes em pó à sua refeição. Assim, considerando que é comum existir um 

estranhamento inicial a essa experiência realizou-se a problematização dessa realidade com 

base no Arco de Maguerez, conforme representado na figura 1. 

 

 

Figura 1. Representação esquemática da trajetória percorrida na utilização do 

Arco de Maguerez para a coleta dos dados da pesquisa. 

 



1.1 TRAJETÓRIA DA APLICAÇÃO DO ARCO 

A 1ª etapa do Método do Arco revelou como problema a existência de diferentes 

comportamentos de aceitação das crianças perante o consumo dos alimentos fortificados com 

os micronutrientes em pó. A realidade visualizada pelos pesquisadores e apontada pelas 

profissionais revelou que o problema influenciou na adaptação das crianças à estratégia 

NutriSUS e foi influenciada por alguns fatores (pontos-chaves). 

Assim, os pontos-chaves relacionados ao problema (2ª etapa do Método do Arco) 

levaram a tomada de consciência sobre a complexidade que é inserir algo novo na rotina 

alimentar das crianças e sobre a necessidade de aproximar as crianças da estratégia NutriSUS 

(sensibilização  inicial) com base em alguns pressupostos pedagógicos de Paulo  Freire. Este 

autor destaca a importância de se respeitar o saber dos educandos para que, a aceitação do 

novo, como a estratégia NutriSUS, seja trabalhada na forma com que as crianças aprendem na 

fase pré-escolar, ou seja, brincando. Dessa forma, procura-se criar possibilidades que 

facilitem a sua aceitação (FREIRE, 1996).  

Nesse sentido, a teorização (3ª etapa do Método do Arco) abordou aspectos referentes 

às características da alimentação na primeira infância (O comer na primeira infância) e à 

forma com que as crianças entendem o mundo nessa fase do desenvolvimento (O ser e 

aprender na primeira infância). 

Assim, no que se refere ao tópico “O comer na primeira infância” foram discutidos o 

desenvolvimento do comer, conforme a aquisição de habilidades pelas crianças, e 

particularidades de aceitação dos alimentos próprios dessa fase, como a neofobia alimentar. 

Assim, é fundamental, na alimentação das crianças em idade pré-escolar, a utilização de 

outros sentidos (visão, olfato, tato...) na experiência com novos alimentos, estimulando a 

curiosidade, a fantasia e o interesse frente ao novo e possibilitando o condicionamento e o 

aumento gradativo da aceitação do mesmo (MORETZSOHN et al., 2018; WEFFORT et al., 

2018).  

Já no que se refere ao tópico “O ser e aprender na primeira infância” explorou-se as 

formas com que novas experiências são apresentadas às crianças. O ponto de destaque remete 

ao fato de que quando se pode provar ou demonstrar alguma coisa, as crianças podem 

cooperar com aquela ação por perceber alguma necessidade em efetuá-la (LA TAILLE, 

2019). 

Em vista disso, para o enfrentamento do problema em questão estabeleceu-se a 

hipótese (4ª etapa do Método do Arco) de que realizar uma sensibilização das crianças frente 



à utilização da estratégia NutriSUS pode trazer benefícios e facilidades quanto à aceitação e 

adaptação delas aos alimentos fortificados. 

A aplicação à realidade (5ª etapa do Método do Arco) consistiu na sugestão de 

atividades lúdicas com o objetivo principal de aproximar as crianças da estratégia NutriSUS e, 

consequentemente dos alimentos fortificados. As atividades têm o intuito de possibilitar a sua 

realização com crianças de todo o território brasileiro, por serem adaptáveis à realidade e 

particularidades de cada município. Além disso, foram pensadas com base no caderno de 

atividades para a promoção da alimentação adequada e saudável na educação infantil do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2018) e nas aprendizagens essenciais para cada faixa etária, 

(GOIÁS, 2020).  

As atividades foram apresentadas com os seguintes itens: materiais necessários, 

campos de experiências, objetivos de aprendizagem, mediação do professor, descrição da 

atividade, duração e pontos de atenção e, ainda organizadas em três blocos, conforme a idade 

das crianças:  

- Bloco 1: Crianças de 6 meses a 48 meses. Sugestões de atividades: Comer, comer com o 

NutriSUS e Teatro do NutriSUS. 

- Bloco 2: Crianças de 6 meses a 24 meses. Sugestões de atividades: Mural do NutriSUS 

(montando um prato saudável) e Paródia com o NutriSUS. 

- Bloco 3: Crianças de 24 meses a 48 meses. Sugestões de atividades: Ciranda do NutriSUS e 

Jogo: Na Mira do NutriSUS. 

 A importância de se abordar os campos de experiências e os objetivos de 

aprendizagem em cada atividade decorrem da intenção de incluir as atividades na rotina 

pedagógica das crianças. O Documento Curricular para Goiás (GOIÁS, 2020) retrata que a 

articulação entre os objetivos de aprendizagem e os campos de experiências permite a criança 

se apropriar das aprendizagens essenciais esperadas para a faixa etária. 

“são ações, pensamentos, atitudes e habilidades a serem desenvolvidos 

pela criança a partir de situações de aprendizagens significativas 

planejadas intencionalmente pelo(a) professor(a) e permeadas por 

sentidos, saberes e conhecimentos de diferentes naturezas.” 

 

 A relação entre as atividades propostas com os campos de experiências e os objetivos 

de aprendizagem está descrita na tabela 1. 

 



Tabela 1. Descrição dos campos de experiências e objetivos de aprendizagem de cada 

atividade proposta. 

ATIVIDADE CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Comer, comer com 

o NutriSUS 

O eu, o outro e o nós Compartilhar o espaço da brincadeira e os 

objetos com os colegas; 

Comunicar-se buscando compreender às 

preferências alimentares das crianças e a 

forma com que essas experiências 

influenciam na aceitação dos alimentos 

fortificados. 

Teatro do 

NutriSUS 

Escuta, fala, 

pensamento, 

imaginação 

Demonstrar interesse e curiosidade ao ouvir a 

história apresentada pelos professores com a 

utilização dos sachês da estratégia NutriSUS. 

Apreciar e comentar a história apresentada a 

partir das imagens e do tema sugerido sobre o 

uso dos sachês nas refeições 

Mural do 

NutriSUS 

(montando um 

prato saudável) 

Espaço, tempos, 

quantidades, relações e 

transformações 

 

Identificar relações espaciais (alimentos e 

micronutrientes em pó); identificar o local 

ideal para adicionar o pó dos sachês e 

identificar relações temporais (momento ideal 

de colocar o pó do NutriSUS). 

Paródia com o 

NutriSUS 

O eu, o outro e o nós Cantar, respeitando sua vez e ouvindo os 

companheiros. 

Experimentar sabores, perceber cheiros e 

escolher o que quer comer. Identificar no 

ambiente texturas e sons. 

Ciranda do 

NutriSUS 

Traços, sons, cores e 

formas 

Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis 

no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias 

Jogo: Na Mira do 

NutriSUS 

Espaço, tempos, 

quantidades, relações e 

transformações. 

Explorar objetos de vários formatos e 

tamanhos, com intencionalidade, a partir de 

suas propriedades. Por exemplo: associar os 

nutrientes do NutriSUS com o alimento 

correspondente pela semelhança de cor 

* Elaborado com base no Documento Curricular para Goiás (GOIÁS, 2020). 

 

2. FACILITANDO O USO DA ESTRATÉGIA NUTRISUS 

O segundo aspecto abordado no manual é direcionado aos profissionais que executam 

a estratégia NutriSUS. A realidade vivenciada pelas professoras demonstrou que alguns 

aspectos da sua utilização, influenciou a rotina de trabalho delas, especialmente em relação ao 

tempo gasto, por exemplo, na abertura dos sachês, na alimentação das crianças e no 

preenchimento das fichas de controle. São aspectos que merecem um pouco mais de atenção e 

cuidado, mas que seguindo as orientações oficiais podem ser contornados sem maiores 

problemas. 



Assim, o objetivo dessa parte é reforçar pontos importantes de orientação sobre a 

utilização da estratégia NutriSUS nas instituições de educação infantil. Para tanto, os três 

tópicos reforçados são: a abertura dos sachês; a rotina de preenchimento da ficha de controle 

e; a garantia do consumo dos alimentos fortificados. 

Para mais, entende-se que experiências positivas com a alimentação ao longo da 

infância, especialmente na idade pré-escolar, são fundamentais para a formação dos hábitos 

alimentares de forma saudável (VITOLO, 2008) por isso, são pontuadas também algumas 

recomendações para uma prática alimentar saudável. 

Enfim, a validação e implementação do manual de apoio para profissionais da 

educação infantil visa de uma forma lúdica e simples, aumentar o envolvimento da equipe 

pedagógica das instituições, e das crianças com a estratégia, sem deixar de lado questões 

relacionadas aos alimentos e ao direito das crianças a uma alimentação adequada e saudável. 

Espera-se que este manual possa ser disponibilizado online para todas as instituições de 

educação infantil com a Estratégia NutriSUS implantada e, divulgado em especial, para as 

instituições de educação infantil investigadas. 

 

3. CONHECENDO O MANUAL 

 O manual foi catalogado pela Câmara Brasileira de Livros conforme os dados 

internacionais de catalogação na publicação e está registrado sob o número ISBN: 978-65-00-

24220-1. Ele é composto por 53 páginas organizadas no formato e-book. Será disponibilizado 

via Portal Educapes, um repositório de produtos educacionais. A obra está sob licença 

Creative Commons - CC BY-NC-SA 4.0: esta licença permite que outros remixem, adaptem e 

criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam o devido crédito e 

que licenciem as novas criações sob termos idênticos. 

 

CONCLUSÕES 

A realização da investigação sobre a vivências de professores da educação infantil 

com a estratégia NutriSUS possibilitou um entendimento estratégico do contexto da política 

pública ao lançar luz sobre a sua execução na realidade social em que está inserida. Esse 

movimento possibilitou a identificação de fatores que influenciam negativamente a sua 

execução e também, a realização de uma proposta de enfrentamento a essa realidade 

(elaboração do manual), podendo influenciar positivamente a sua efetividade. 

O produto educacional no formato de um manual foi, então elaborado, como forma de 

valorizar a experiência e as percepções dos entrevistados e, de auxiliá-los na execução da 



estratégia NutriSUS. Essa devolutiva à comunidade escolar é fundamental, uma vez que as 

dificuldades relatadas pelas professoras podem ser superadas ou minimizadas no cenário 

complexo e intersetorial da estratégia NutriSUS. Além disso, a proposta se insere no cenário 

da produção para popularização da ciência por ser um material alternativo e que complementa 

não só os manuais oficiais da Estratégia NutriSUS, mas também, o processo educativo das 

crianças. 
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