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Em relação às mudanças ocorridas no Brasil, principalmente relacionadas à alimentação e 

estilo de vida, ouve o desenvolvimento da transição nutricional, que é caracterizada pela 

diminuição da desnutrição, aumento do excesso de peso e das doenças crônicas não 

transmissíveis. A partir dessas transformações ocorridas, o cenário mudou, ouve um crescente 

desenvolvimento de doenças, principalmente da obesidade, sobretudo em crianças escolares, 

entretanto,é necessário alertar a todos sobre a importância de uma alimentação saudável e os 

riscos de uma alimentação inadequada e mostrar que o meio escolar é um local adequado para 

disseminação em relação a tal assunto. Contudo o Programa de Saúde na Escola (PSE) é uma 

das formas que vem sendo utilizada para beneficiar os estudantes e todos envolvidos, em 

relação à alimentação, através de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Sendo 

assim, esse trabalho tem como objetivo geral avaliar a implementação do Programa Saúde na 

Escola nas instituiçõesdo município de Cabaceiras do Paraguaçu-BAe como objetivos 

específicosverificar em quais instituições está sendo implantado o programa, identificar quais 

ações está sendo executadas nas escolas, identificar quais públicos está sendo trabalhados e 

qual a importância do programa para o profissional de nutrição. Tratar-se-á de um estudo de 

caso múltiplo, onde os dados da pesquisa serão coletados com a secretaria de educaçãodo 

município através de uma entrevista, logo após a obtenção dos dados, será realizada uma 

analise descritiva do programa e uma analise comparativa das mudanças nutricionais 

ocorridas após a implantação do projeto. A entrevista será realizada após autorização da 

instituição e do Comitê e Ética (CEP).Em relação aos resultados, espera-se conhecer sobre a 

implementação do Programa, além das ações relacionadas à alimentação saudável que vem 

sendo realizada nas escolas que participam do PSE, visando auxiliar na melhora da saúde 

através dos hábitos alimentares proporcionando assim diminuição do desenvolvimento de 

doenças crônicas e melhor qualidade de vida.  
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