
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: CONHECIMENTO ACERCA DA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 

 

Iane Raquel Barata Guimarães
1
; Jéssica Jamily Sousa Ferreira

2
; Reia Silvia Lemos da Costa e 

Silva Gomes
3
 

1Nutricionista, Especialização, Universidade Federal do Pará (UFPA); 
2Nutricionista, Especialização, Secretaria de Educação (SEDUC); 

3Nutricionista, Doutorado, UFPA  

ianekel@hotmail.com 

 

Introdução: O dia mundial da alimentação é celebrado no dia 16 de outubro, em mais de 150 

países e foi criado com o intuito de desenvolver uma reflexão e observação sobre o quadro da 

atual alimentação mundial [1,2]. O ano de 1981 é também a data correspondente à criação da 

FAO (Food and Agriculture Organization), Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e agricultura [2]. O Dia Mundial da Alimentação adota a cada ano temáticas 

diferentes para destacar as áreas deficitárias da alimentação saudável e assim fornecer um 

foco comum à problemática [3]. O objetivo da Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), com a elaboração do Dia Mundial da Alimentação (DMA), 

foi chamar a atenção acerca da importância da alimentação saudável, acessível e de qualidade, 

chamada de “Segurança Alimentar e Nutricional” e alertar para os problemas sociais 

relacionados a ela como a fome, a pobreza, a desnutrição, entre outros. Com a intenção de 

convocar a sociedade para realizar ações que possam combater a fome no mundo, como evitar 

o desperdício de alimentos, buscar novas formas de desenvolver a agricultura e adotar um 

modo de vida mais saudável e sustentável, a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) lançou a campanha do Dia Mundial da Alimentação 2018 

com o tema “Nossas ações são nosso futuro. Um mundo fome zero para 2030 é possível”. A 

importância de práticas voltadas a educação nutricional no ambiente escolar tem extrema 

importância na formação dos hábitos alimentares saudáveis de seus alunos, assim, a escola 

pode desenvolver um projeto no qual os professores de todas as áreas podem trabalhar o tema 

alimentação saudável, e esse conhecimento repercute em todo contexto à nível de comunidade 

e região, uma vez que os envolvidos demonstram com trabalhos expositivos e práticos a 

importância da alimentação saudável, tornando esse conhecimento amplo e educador, além de 

despertar o interesse dos alunos, seus pais e amigos também podem conhecer mais sobre a 

alimentação e seus benefícios para a saúde[4]. Objetivos: Promover educação em saúde para 

conhecimento acerca da alimentação saudável, por meio da 1ª Feira em alusão ao Dia mundial 

da Alimentação em uma Escola Pública no Estado do Pará. Descrição da Experiência: No 

dia 16 de Outubro de 2018, em uma escola estadual no município de Curuçá/PA, ocorreu a 1ª 

Feira em alusão ao Dia Mundial da Alimentação. Foram envolvidos na organização da feira 

alunos e professores do ensino técnico de enfermagem, além dos alunos do curso de 

manipulação higiênica dos alimentos. A feira foi realizada pelo período da tarde e da noite 

com diversas exposições. Os alunos do curso técnico foram divididos em grupos, no qual cada 

grupo ficou responsável por apresentar um tema, o primeiro grupo ficou responsável por 

abordar a “Alimentação Saudável”, trouxeram muitas informações acerca da alimentação 

adequada para a prevenção de doenças, cartazes elucidando a nova pirâmide alimentar e a 

importância de se ter uma alimentação baseada nos alimentos in natura, eles mostraram 

também um “pódio” que trazia a diferença de um alimento in natura (Graviola), alimento 

processado (creme de graviola) e alimento ultraprocessado (suco de pacotinho sabor graviola) 

para que houvesse compreensão desses termos por parte do público, outros exemplos foram 

utilizados como o abacaxi e seus derivados, o milho e seus derivados, para uma melhor 
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explicação acerca do assunto; outra parte do grupo ilustrou como seria o prato saudável por 

meio do “My plate”, trazendo alimentos saudáveis para a montagem de um prato de forma 

proporcional. O segundo grupo trouxe como tema o “Diabetes”, a influencia da má 

alimentação para sua aquisição, eles mostraram o que é a doença, como se desenvolve, 

prevenção e tratamento por meio de uma alimentação balanceada. O grupo três abordou a 

“Hipertensão”, com os mesmos quesitos do grupo do “Diabetes”, trazendo aparelhos para a 

verificação da pressão arterial dos participantes e alimentos enlatados para se observar a 

quantidade de sódio nesses produtos. Os alunos do curso de Formação Inicial Continuada 

(FIC) de Manipulação Higiênica dos Alimentos abordaram as Doenças Veiculadas por 

Alimentos (DVA), como preveni-las, ensinando outros alunos a sanitização de frutas e 

verduras e como armazená-las de forma correta, mostrando os principais sintomas e o 

tratamento. As equipes do curso FIC também foram bem criativas na preparação dos materiais 

e métodos educativos, além dos cartazes de exposição, elaboraram uma paródia como o tema 

“Salmonelose”, houve música no violão e um mini coral dos alunos cantando a música “Ana 

Júlia” como uma nova roupagem “Salmonela”; outra ideia fantástica foi à criação do poema 

do “Barbeiro”, um aluno escreveu o poema contando como ocorria a doença de chagas, 

ressaltando seu principal ator e sua trajetória até o diagnostico dessa enfermidade. Outras 

doenças também estudadas como a Shiguelose, Bacillus cereus, Escherichia Coli, entre outras. 

Após a exposição houve o momento de descontração entre os alunos, que se divertiram ao 

som do Carimbó. Resultados: O compartilhamento de conhecimento acerca da Alimentação 

Saudável foi o principal resultado esperado e alcançado. Os alunos adquiriram informações 

tanto antes da feira na confecção dos materiais, pesquisas, como nas exposições visitadas dos 

outros colegas, foi impressionante a interação entre os alunos. Participaram da feira por volta 

de 150 pessoas, entre alunos organizadores, alunos do ensino fundamental, médio e 

professores do ensino técnico e regular. Conclusão: Com a participação dos alunos, foi 

observado o interesse dos mesmos em outras atividades relacionadas como tema alimentação 

saudável. Os alunos solicitaram aos professores que continuassem trazendo mais 

conhecimento dos assuntos abordados na feira, pois queriam aprender mais sobre os alimentos 

de sua região. Tendo em vista que na feira também foi abordado alimentos típicos locais. O 

conhecimento sobre as doenças, como a diabetes, doença de chagas, hipertensão e outras, 

foram de extrema importância para conhecimento dos estudantes locais, pois muitos 

demonstraram não ter informações sobre os riscos de uma alimentação desbalanceada, 

contendo alimentos industrializados. E a higienização na manipulação dos alimentos, 

abordando o fruto açaí que se tornou uma peça chave, porque chamou a atenção dos alunos e 

trouxe à tona o risco da contaminação desse alimento não só da doença de chagas, mas de 

outras DVA. Por isso é importante ter mais projetos desenvolvidos sobre a alimentação e vale 

ressaltar que o nutricionista tem um papel importante nesse cenário de conhecimento e 

propagação de informação sobre a alimentação saudável. Na região Amazônica, em toda sua 

biodiversidade e abrangência há muitas pessoas que ainda não tem acesso às informações 

acerca da alimentação saudável, e por isso se faz necessário projetos e ações voltadas para o 

tema nas escolas e comunidades, contribuindo assim para a melhor qualidade de vida da 

população. 
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