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Resumo: O Ministério da Saúde implantou os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), trata-se da implementação de uma equipe com uma maior 
abrangência de profissionais da área da saúde. Dentre os profissionais que 
podem compor essas equipes encontra-se o nutricionista, tendo um importante 
papel na qualificação das ações de alimentação e nutrição na atenção básica. 
O objetivo do estudo foi analisar a atuação do nutricionista nos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família. Refere-se a uma revisão integrativa da literatura, 
realizada nas bases de dados SCIELO e LILACS, utilizando os descritores: 
“Nutricionista”, “Atenção Básica”, “Alimentação” e “Prevenção”. Com auxílio do 
operador booleano “and”. A seleção de inclusão concentrou-se em artigos 
disponíveis em qualquer idioma, atualizados a menos de dez anos de forma 
completa e gratuita. A pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2019. Na 
busca inicial foram encontrados 295 estudos, após a leitura de títulos aplicou-
se o critérios de exclusão descartando-se artigos duplicados e que não 
abordassem o objetivo do estudo, resultou-se em 5 estudos mais relevantes. O 
nutricionista inserido no NASF passa a ser a referência técnica para o 
desenvolvimento das ações de alimentação e nutrição, articulando estratégias 
de ação junto aos equipamentos sociais de seu território em prol da Promoção 
da Alimentação Saudável (PAS), do Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA) e da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Em relação aos fatores 
facilitadores da inserção dos nutricionistas destacaram-se três questões: o 
perfil nutricional da população brasileira, a insegurança alimentar e o cuidado 
em saúde abrangendo todas as fases da vida. Constata-se a importância do 
nutricionista na promoção à saúde com o desenvolvimento de ações de 
nutrição e alimentação para a sociedade, contudo alguns relatos trazem a 
dificuldade de alguns pacientes para seguir o plano alimentar, alegando alto 
custo e a falta de tempo, logo o nutricionista deve realizar um trabalho de 
conscientização mostrando formas de se ter uma alimentação saudável, 
acessível e métodos de como organizar seu tempo para não deixar de seguir o 
plano. Conclui-se que os profissionais da nutrição têm papel essencial nos 
NASF, com o apoio dos demais profissionais devem elaborar e adaptar os 
protocolos de atenção nutricional, individual e coletiva, considerando a 
realidade da população atendida.  
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