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Publicidade Alimentar e Literacia Nutricional

 Publicidade alimentar

 Literacia Nutricional

 O que fazemos?

Na família

Na Indústria/Comércio/serviços

Na Saúde / Escolas
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SRS PORTO DSS NUTRIÇÃO – CS Batalha: Livre escolha, 2006
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OBJECTIVO DA PUBLICIDADE

 LEVAR O CONSUMIDOR A COMPRAR
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MÉTODO 

 CHAMA ATENÇÃO

 USA A REPETIÇÃO

 USA A IMAGEM E COR

 USA O SOM/MÚSICA

 A MENSAGEM É ESTUDADA AO 

PORMENOR



4 dimensões de literacia da saúde:

 Conhecimento básico da 
saúde e comportamento sobre 
o mesmo – aplicação de 
conhecimento em promoção 
de saúde, prevenção de 
doença, primeiros socorros, 
cuidados a si e família

 Competências do doente, na 
utilização dos sistemas de 
saúde e actuar como parceiro 
dos profissionais de saúde

 Seleccionar e usar bens e 
serviços de saúde como 
consumidor agindo 
adequadamente conforme 
seus direitos

 Decisão informada, como 
cidadão, com participação 
activa em questões de saúde 
(política) e filiação em 
organizações de saúde e/ou 
de doentes (ligas, 
associações,…)



Literacia em saúde

Organização Mundial da Saúde 

(OMS)

 conjunto de “competências 
cognitivas e sociais e a capacidade 
dos indivíduos para ganharem 
acesso a compreenderem e a 
usarem informação de formas que 
promovam e mantenham boa saúde 

 (WHO, 1998): é a capacidade para 
tomar decisões em saúde 
fundamentadas, no decurso da vida 
do dia a dia – em casa, na 
comunidade, no local de trabalho, 
no mercado, na utilização do 
sistema de saúde e no contexto 
político; 

 possibilita o aumento do controlo
das pessoas sobre a sua saúde, a 
sua capacidade para procurar 
informação e para assumir
responsabilidades.



Quem deve agir activamente?

 o sistema educativo

 o sistema de saúde

 sistema cultural

 outros sectores 

sociais 

 Privado

 Sociedade civil

 Comunidades



Qual o papel da URAP do ACeS Porto Oriental?

 Participação no 

Manual de 

acolhimento do ACeS

 Serviços prestados:

 Nutrição

 Psicologia

 Serviço social

 Fisioterapia

 Pediatria

 Saúde Oral

 Blogue URAPPOR

 Cada Núcleo publica 1

artigo por mês sobre

um tema específico.

 Prioridades a artigos

publicados em revistas

científicas.
 http://urapportooriental.wordpress.com/



Qual o papel da URAP?

 Eventos relacionados 

com a Saúde

 Dias mundiais

 Congressos

 Comunicação para o 

público em geral

 Artigos em jornais 

locais

 Programas de rádio, 

Tv
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Educação 

Alimentar e 

literacia 

nutricional

cartazes

avaliação

formação



Modelo multifactorial sobre elementos de influência nas

escolhas alimentares infantis (Observatorio (OBS*) Journal, 7 (2008), 225-27)

Condições parentais (Educação, rendimentos)

Características da criança
(Idade, género, etnia, dados
genéticos, peso)

Características da escola
(Qualidade, privada/pública)

Pressão do grupo de pares

Políticas da escola (relativamente à 
alimentação, literacia para os 
media, publicidade)

Hábitos familiares (dietas, 
controle parental, modelos 
de alimentação, dinheiro
de bolso)

Literacia sobre os media (Compreensão das
mensagens relativas à alimentação)

Exposição à televisão e outras formas de promoção

Hábitos da criança (estilo de vida, dieta, preferências alimentares, 
exercício físico, insistência / auto-eficácia / pester power)

Saúde da criança

*Slides gentilmente cedidos pela Drª Teresa Rodrigues Nutricionista do ACeS Gaia



E SE A PUBLICIDADE ALIMENTAR 

FOSSE UM VEÍCULO DE 

INFORMAÇÃO SALUTOGÉNICA?

*Slides gentilmente cedidos pela Drª Teresa Rodrigues Nutricionista do ACeS Gaia
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COMPREI O ALIMENTO 

PORQUE:

 GOSTO – 14 respostas em 22 alunos ou 

seja 64% da turma comprou o alimento 

pelo gosto/sabor.

 1 resposta foi interessante: 

“só eu sei o que gosto”
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Objectivo destas sessões:

 Alimentação saudável – Livre escolha

Decisão de consumo 

 Informação correcta

 Análise atenta do alimento

 Análise das influências

SRS PORTO DSS NUTRIÇÃO - DÉBORA CLÁUDIO 

2006 – Livre Escolha CS Batalha-Porto
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O GOSTO É…

 UMA DAS INFLUÊNCIAS NA ESCOLHA

Mas não pode ser a única

SRS PORTO DSS NUTRIÇÃO - DÉBORA CLÁUDIO 

2006 – Livre Escolha CS Batalha-Porto



Departamento de Saúde Pública
Obesidade Infantil

ESCOLA



Dimensão Ecológica – Alunos EB1

1ªs Jornadas PASSE Junho 2009 – Vereadora da 

Educação CMFreamunde

Dimensão Ecológica – Alunos EB1



Dimensão Curricular: Educação Alimentar



Dimensão Curricular: PASSEzinho 2

Alternativas saudáveis



Dimensão Comunitária:

Site:

www.passe.com.pt



PAS3-Sessão10 Tenho olhos mas não consigo ver:







RESULTADOS – Encarregados de Educação

SIM (%)

Gosta de todos os alimentos. 21,8 

Come só alimentos de que gosta. 52,8 

Quando pega num pacote de alimentos, lê a lista de

ingredientes.

42,4 

Fala sobre alimentação saudável com os amigos fora da

escola.

60,2 

Pede para levar lanches saudáveis para a escola. 61,3 

Pede alimentos saudáveis em casa. 55,3

Mudança de comportamento alimentar percepcionado pelos pais
(no final da exposição):

(2008/09)



Links youtube:

Spot PASSE BEM - Pequeno-Almoço

http://www.youtube.com/watch?v=xQ9MHt4fZPM&feature=related

Spot PASSE BEM - Saiba ver

http://www.youtube.com/watch?v=giXFkl6xI5M&feature=related

Spot PASSE BEM - Escolhas inteligentes

http://www.youtube.com/watch?v=giXFkl6xI5M&feature=related

Spot PASSE BEM - seja criativo

http://www.youtube.com/watch?v=J-fOdr_AOlw&feature=related

Spot PASSE BEM - equilibre o seu dia

http://www.youtube.com/watch?v=8Q-wuUbtlw4&feature=related

Obrigada pela atenção.
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