Cruzadinha
Organização da atenção
nutricional
A organização da atenção nutricional abrange os cuidados alusivos à
alimentação e nutrição relativos a promover e proteger a saúde, prevenir,
diagnosticar e tratar os agravos, que devem estar relacionados às outras
ações de cuidados à saúde do SUS para a população.
Resolva a cruzadinha da última página e vamos descobrir um pouco
mais sobre o assunto:

Horizontal
1 - Uma diretriz da PNAN.
3 - Um dos princípios doutrinários do SUS que também orientam a PNAN.
5 - Modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a
todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo
uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas adequadas aos usuários.
8 - Sistema Único de Saúde.
10 - Programa nacional que oferece alimentação e ações de educação escolar a
estudantes da educação básica pública.
12 - Sigla de um exemplo de ponto de atenção à saúde com atenção psicossocial.
13 - Abreviação do Núcleo de apoio em atenção primária à saúde.
14 - Abreviatura da Política Nacional de Atenção Básica.
16 - Sigla da rede que proporciona aos profissionais nutricionistas e outros
profissionais de saúde um espaço virtual para consulta de informações,
integração de conhecimento, construção de um consenso de competências e
habilidades para o profissional em saúde coletiva e a formação de uma rede
social de alimentação e nutrição no SUS.
18 - Na atenção básica, estratégias nutricionais que potencializam a VAN.
20 - Acrônimo da Atenção Primária à Saúde.
22 - Sigla da rede que tem como objetivo a integração sistêmica das ações e
serviços da atenção primária em saúde.
23 - Sigla de uma das diretrizes da PNAN e que tem como propósito a segurança

1

alimentar e nutricional.
24 - Porta de entrada dos usuários nos sistemas de saúde.
25 - Sigla do núcleo criado em 2008, pelo Ministério da Saúde, com intuito de
apoio à atenção primária em saúde no Brasil.
27 - Processo que tem como objetivo a melhoria e o controle das condições dos
alimentos, nutrição e da saúde da população.

Vertical
2 - Um dos determinantes da saúde e do comportamento alimentar da
população.
4 - Um dos desafios das ações propostas para atenção primária em saúde no
Brasil.
6 - Sigla da comissão intersetorial de alimentação do Conselho Nacional de
Saúde.
7 - Tipo de equipe referência na Atenção Primária em Saúde para apoio da
prática nutricional.
8 - Nome do informativo semanal da Coordenação Geral de alimentação e
nutrição do Ministério da Saúde.
9 - Sistema de informação em saúde para a atenção básica.
10 - Sigla do programa que proporciona a população o acesso e a universalização
do atendimento à saúde.
11 - Sigla da principal estratégia para organização das ações da atenção básica.
15 - Tem como objetivo o fortalecimento da agricultura familiar.
17 - Sigla do principal programa de apoio e incentivo a agricultura familiar no
Brasil.
18 - Sigla do conselho que tem como principal função zelar pela concretização
da alimentação escolar.
19 - Sigla do sistema utilizado para diagnóstico da situação alimentar e
nutricional da população.
21 - Sigla da política nacional que propõe respeitar, proteger, promover e prover
os direitos a saúde e alimentação.
26 – Sigla que consiste na realização do direito ao acesso regular e permanente
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso
a outras necessidades essenciais.
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