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Introdução: Há quem diga: “Quem vai ao Pará, parou. Tomou açaí, ficou” (1). O fruto 

conhecido como Açaí (Euterpe oleracea) é um dos alimentos mais abundantes na região Norte 

do país, especialmente nos interiores das grandes regiões do Pará. O consumo do fruto está 

enraizado na cultura paraense, fazendo parte do imaginário popular e até mesmo de 

manifestações artísticas, como músicas e espetáculos teatrais. A partir da fruta, é possível 

obter uma polpa com acentuado poder antioxidante e concentrações consideráveis de 

antocianina, um polifenol que atua na modulação do metabolismo lipídico e auxilia a 

eliminação de radicais livres, representando um importante aliado ao tratamento de doenças 

crônicas (2). Além de antocianinas, o fruto também apresenta concentrações relevantes de 

minerais como bromo, boro, cobre e manganês, e vitaminas como B1 e vitamina E (3). Apesar 

de ser um alimento de grande importância na alimentação da população local, é comum 

verificar mitos e tabus relacionados ao tema. No ambiente hospitalar, tais mitos e tabus são 

intensificados e, muitas vezes, reforçados pelos profissionais que compõem a equipe 

multiprofissional, sendo de suma importância o esclarecimento das propriedades do fruto para 

auxiliar na alimentação e promoção a saúde do público atendido pelo hospital. A Fundação 

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) é referência no tratamento de doenças 

cardiovasculares, muitas das quais necessitam de intervenções cirúrgicas. Devido à grande 

demanda, o período de internação dos pacientes cirúrgicos é prolongado, o que resulta em 

meses de espera para o procedimento. Objetivos: Relatar uma ação de Educação Alimentar e 

Nutricional incluída nas comemorações do “Dia do Açaí” em um hospital de referência em 

Cardiologia. Descrição da Experiência: Buscando resgatar e valorizar o paciente internado 

no setor de cirurgia, foi proposta uma ação multidisciplinar com o foco na alimentação 

regional, um dia comemorativo ao Açaí (“Dia do açaí: esclarecendo mitos e tabus”). A 

atividade multiprofissional foi realizada no mês de setembro de 2019, em parceria com a 

equipe de residentes e estagiários de Nutrição, Terapia Ocupacional (TO) da FGHCV e por 

discentes do oitavo semestre do Curso de Bacharelado em Nutrição da Universidade Federal 

do Pará, como requisito avaliativo do estágio curricular de Nutrição Clínica. Contou com a 

participação de pacientes internados na clínica cirúrgica do referido hospital, que foram 

convidados previamente pela equipe, para participar da programação. A atividade 

comemorativa ocorreu em 3 etapas: A primeira etapa consistiu na pesquisa bibliográfica, para 

elaboração das tecnologias educativas (TE’s) que seriam utilizadas e organização do 

ambiente. A segunda etapa envolveu a confecção das TE’s, com elaboração de placas de 

representação visual para responder as perguntas elaboradas sobre “mito” (vermelha) e 

“verdade” (verde). As perguntas aplicadas durante a ação abordavam tabus em relação ao 

tema inseridos da cultura alimentar paraense, por exemplo: “tomar açaí engorda, mito ou 

verdade?”; “consumir açaí com farinha de tapioca é menos prejudicial do que com farinha de 

mandioca”; entre outras. A terceira e última etapa ocorreu com a execução do dia 
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comemorativo, que iniciou com a equipe de TO realizando uma atividade de relaxamento e 

contextualização com a origem do açaí e a floresta, estimulando as respostas sensoriais (visão, 

audição e tato), com objetivo de aumentar a sensação de acolhimento, apesar do ambiente 

hospitalar em que os pacientes estavam inseridos. Em seguida, a equipe de Nutrição abordou 

a respeito das propriedades nutricionais do fruto, ressaltando o alto teor de antioxidantes 

presentes no açaí, característica dada pelas antocianinas, nutrientes responsáveis pela 

pigmentação roxa do fruto. Simultaneamente, foram distribuídos folders explicativos aos 

participantes, abordando as informações e curiosidades sobre o fruto. Posteriormente, foi 

realizada a dinâmica do quiz, na qual a discente de nutrição questionava os pacientes com as 

afirmativas elaboradas, e os mesmos deveriam levantar a plaquinha verde ou vermelha, 

conforme suas respostas. Ao final da dinâmica, foram distribuídos calendários anuais, 

informando o período de safra das principais frutas regionais. Para encerrar a atividade, foram 

servidas porções de açaí para todos os pacientes que estivessem em condições clínicas para 

ingestão do fruto, como forma de resgatar, por meio do paladar, a sensação de bem-estar e o 

hábito alimentar que faz parte da grande parte do público atendido pela equipe. Resultados: 

Durante todas as etapas, foi possível perceber o interesse dos participantes com o assunto, até 

mesmo de outros profissionais. As dúvidas e relatos dos pacientes, a respeito de hábitos 

alimentares e costumes nos respectivos lares, foram partilhados com a equipe, observando e 

incentivando questões a respeito destes que poderiam ser melhorados. Mais que um momento 

de aprendizado, a atividade buscou resgatar o contato dos pacientes com seus domicílios por 

meio das atividades sensoriais propostas pela equipe multidisciplinar. A maioria do público 

demonstrava contentamento com as dinâmicas propostas e até solicitaram uma segunda 

atividade com a mesma configuração. Foi possível analisar, que a maior parte dos pacientes 

tem conhecimento e informações sobre quais escolhas alimentares devem ser realizadas por 

serem mais nutritivas, e compartilhavam de suas vivências com toda a equipe. Entretanto, a 

cultura influencia fortemente os hábitos dos indivíduos, cabendo ao profissional de saúde 

esclarecer dúvidas e incentivar alimentos nutritivos, respeitando a autonomia de cada sujeito. 

Conclusão: A atividade se mostrou eficaz em esclarecer dúvidas sobre os costumes 

alimentares dos participantes, tendo um significado ainda maior quando relacionado com suas 

memórias afetivas. Demonstra ainda, a importância da atuação multiprofissional frente a 

qualquer doença, como forma mais adequada e resolutiva de enxergar o indivíduo em 

complexidade e respeitando sua individualidade, sendo um momento enriquecedor para todos 

os envolvidos. 
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