
 

 

 

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. 

 

DOMINÓ DOS ALIMENTOS REGIONAIS: ATIVIDADE LÚDICO-PEDAGÓGICA 

COM CRIANÇAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE BELÉM-PA 

 

Bárbara Karolayne Balieiro de Souza
1
; Marina Lopes Moreira

2
; Cynthia Rodrigues Triaca

3
; 

Victoria Brasil Gorresen
4
; Aline dos Reis Ribeiro

5
; Sandra Maria dos Santos Figueiredo

6
 

1,2,3,4,5Nutricionista, Graduando, Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA); 
6Nutricionista, Mestrado, CESUPA 

barbarabalieiro.nut@gmail.com 

 

Introdução: O uso de tecnologias educativas engloba um conjunto de saberes e fazeres 

relacionados a produtos e materiais que objetivam a melhora terapêutica dos pacientes por 

meio de processos de aprendizagem que caracterizam o autocuidado dos indivíduos sendo 

esses instrumentos utilizados com a finalidade de promover saúde [1]. O desenvolvimento 

cognitivo infantil, muitas vezes é facilitado quando há interação entre o objeto e a ação do 

sujeito. Nessa perspectiva, as tecnologias educativas, que permitem o aprendizado através do 

processo ativo, lúdico e interativo facilitam a adoção de hábitos e comportamentos 

alimentares saudáveis [2]. Em crianças com doenças crônicas e/ou agudas, a educação em 

saúde deve envolver uma equipe multiprofissional instrumentalizada e sensibilizada para 

prestar atenção especial às crianças e seus familiares no processo educativo que, por meio de 

vários métodos, possam trocar conhecimentos que proporcionem a construção para práticas de 

ensino-cuidado-saúde. Visto que, a educação nutricional constitui um conjunto de saberes e 

práticas para a prevenção de doenças e promoção da saúde [3]. A Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) visa contribuir para a formação de hábitos alimentares, estimulando o 

consumo de alimentos saudáveis como frutas, legumes e verduras na rotina dessas crianças, 

fazendo parte da alimentação diária, além de reduzir a oferta de açúcares simples e gorduras 

trans. Assim, obtêm-se, estímulos e orientações para um comportamento adequado permitindo 

que as crianças conheçam sabores e texturas de diversos alimentos principalmente, os 

regionais, que são ricos em nutrientes, economicamente apresentam um custo menor e 

auxiliam no desenvolvimento adequado das mesmas. A partir do conhecimento desses 

alimentos e da experiência de diversificação de sabores na fase infantil, formam-se, as 

preferências alimentares que podem contribuir para uma qualidade de vida melhor ao longo 

dos anos. Sabe-se, que a educação tem suas limitações, sobretudo aquelas ligadas aos fatores 

étnicos, culturais, econômico e fisiológico que defina a situação nutricional de cada pessoa 

[4]. Objetivos: Estimular o consumo de alimentos regionais, através de uma atividade lúdico-

pedagógica, em crianças internadas na ala pediátrica da Fundação Hospital das Clínicas 

Gaspar Viana (FHCGV). Descrição da Experiência: Tratou-se de um estudo descritivo, do 

tipo relato de experiência, a partir da ação de educação em saúde desenvolvida no dia 18 de 

setembro de 2019, na brinquedoteca da ala pediátrica do FHCGV, com participação de 

crianças na faixa etária de 1 a 10 anos e pais e/ou responsáveis. Realizado pelos alunos do 

curso de Nutrição participantes do Projeto NutriAção do Centro Universitário do Estado do 

Pará (CESUPA) e professora coordenadora. A realização da atividade foi em forma de jogo, 

denominado “Dominó dos Alimentos Regionais”. Inicialmente o jogo foi explicado para as 

crianças, a fim de identificar o entendimento já existente sobre o mesmo e os alimentos 

regionais figurados no jogo. Em seguida, as crianças foram divididas em grupos de quatro e 

cada uma recebeu sete pedras. Logo, foram realizadas perguntas, para certificar se as crianças 

conheciam e consumiam os alimentos ilustrados no jogo, em casa ou no hospital e qual a 

frequência do consumo. Conforme o desenvolvimento da atividade, as crianças recebiam 

informações sobre a importância de consumir os alimentos regionais e a manter hábitos 
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alimentares saudáveis, conhecendo mais sobre legumes, verduras e frutas. Resultados: 

Obteve-se uma excelente adesão das crianças e dos pais e/ou responsáveis presentes, durante 

a atividade. Desse modo, foi possível identificar a compreensão das crianças sobre os 

alimentos regionais, facilitando a explicação da importância da alimentação adequada com a 

integração desses alimentos nas refeições diárias, para que, assim, ocorra a promoção e a 

recuperação da saúde. Contudo, é necessária a conscientização dos pais e/ou responsáveis, em 

ofertar alimentos nutritivos e acessíveis desde os primeiros anos de vida. A atividade, por ser 

realizada de forma lúdica contribuiu para o entendimento, auxiliando no processo de 

conhecimento sobre os alimentos e motivando as crianças à prática de uma alimentação 

saudável contínua. Sendo esta, uma estratégia eficaz para minimizar problemas relacionados 

com os maus hábitos alimentares. Ressaltando que, o incentivo dos pais e/ou responsáveis no 

desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis torna-se essencial para o processo, pois, 

acreditamos que a abordagem com os pais é benéfica, a fim de proporcionar conhecimento 

dos alimentos regionais que são essenciais nas refeições diárias. Além do mais, foi observado 

que as crianças não conheciam vários dos alimentos regionais identificado no Jogo de 

Dominó, como por exemplo, inhame, cariru, batata doce, beterraba, couve, jambu e até a 

cenoura. Conclusão: Hábitos alimentares saudáveis são o que se deseja para as crianças, com 

isso podemos concluir que a atividade teve o seu objetivo alcançado, haja vista que 

conseguimos mostrar para os pais e/ou responsáveis à importância de inserir alimentos 

nutritivos para essas crianças com a finalidade de promover um contato sobre o assunto, 

usando uma das ferramentas da educação em saúde, que foi realizar um jogo diferente do 

usual, usando os alimentos regionais. Desse modo, foram valorizados os alimentos típicos da 

nossa região que são excelentes do ponto de vista nutricional, sendo mais acessíveis na safra e 

tendo custo menor. O intuito da ação em questão foi expor, de forma clara e objetiva, a 

importância da inserção dos alimentos regionais nas refeições diárias, principalmente, das 

crianças, sendo importante ressaltar que os pais são identificados como fortes influenciadores 

nesse consumo. Assim, a atividade conseguiu alcançar, tanto as crianças em tratamento, 

quanto os seus pais e/ou responsáveis presentes, visto que, ambas interagiam a todo instante 

da ação com perguntas e afirmações. Com isso, ambos adquiriram conhecimento sobre esse 

assunto de extrema relevância. Ademais, o êxito quanto à atividade, de forma interativa e 

prazerosa possibilitou a associação positiva aos alimentos regionais. Assim, existe uma 

grande possibilidade de, com essa ação em saúde, a alimentação dos indivíduos presentes seja 

acrescida em valor nutricional. 
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