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Introdução: O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) possui etiologia complexa, multifatorial, 

poligênica e associada a forte predisposição genética [1], porém, as mudanças no estilo de 

vida têm contribuindo para sua ascensão, refletindo no aumento significativo da sua 

prevalência [2]. Acredita-se que essa doença desenvolve em crianças e adolescentes a cada 

vez mais no mundo, dentre os diversos fatores associados ao aumento da prevalência do DM2 

estão: transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida 

sedentário, bem como a maior frequência de excesso de peso [1]. Ademais, a grande 

preocupação associada à obesidade e ao risco de contração de doenças e agravos não 

transmissíveis, como o DM2, é a ingestão elevada de açúcares livres, por estar associada à má 

qualidade alimentar, por isso a Organização Mundial de Saúde, em documento publicado em 

2014, estabeleceu uma redução ainda maior na ingestão de açúcares livres, a menos de 5% do 

consumo energético total [3]. Portanto, promover ações de Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) com crianças, através de atividades lúdicas pode contribuir para melhores escolhas 

alimentares [4]. Objetivos: Relatar a experiência de uma ação de EAN na prevenção do 

Diabetes Mellinus 2 Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de experiência de uma 

ação educativa denominada “Quanto de açúcar eu tenho?” realizada em uma Unidade 

Municipal de Saúde (UMS), localizada em Belém, Pará. A atividade ocorreu em outubro de 

2019 e é vinculada ao projeto de Extensão “Oficina da Saúde: ações de educação alimentar e 

nutricional para crianças na atenção primária à saúde” da Universidade Federal do Pará, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde/UFPA, sob o 

parecer de número 3.380.831. A atividade contou com a participação de cinco crianças, com 

idades entre 2 a 6 anos, e seus pais e responsáveis, mediante a autorização prévia dos mesmos 

com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A EAN foi desenvolvida 

em cinco etapas: na primeira etapa, houve um levantamento bibliográfico, com intuito de 

determinar a quantidade de açúcares em alimentos variados. Na segunda etapa ocorreu a 

elaboração da tecnologia educativa (TE), sendo uma caixa com 14 compartimentos, cada um 

representado um alimento (in natura, processados e ultraprocessados), dos quais: feijão, 

laranja, maçã, melancia, uva, tomate, achocolatado, biscoito recheado de chocolate, catchup, 

farinha láctea, refrigerante, suco de maçã, néctar de laranja e néctar de uva; e a pesagem do 

açúcar de acordo com cada alimento, com auxílio de uma balança semi-analitica (Weblabor 

8000G 0,1g série L8001), e em seguida, distribuídos em tubitos coloridos. O terceiro 

momento, correspondeu a realização da ação na UMS, a qual inicialmente, os discentes 

explicavam o objetivo da dinâmica às crianças e a partir disso, elas, mediante os tubitos 

apresentados, determinavam qual a quantidade de açúcar nos alimentos apresentados em cada 

compartimento da caixa. No quarto momento, houve apresentação para crianças e pais ou 

responsáveis, dos valores correspondentes aos alimentos, e a comparação entre os três grupos 

(in natura, processados e ultraprocessados), informando a associação do alto consumo de 

açúcar, ao desenvolvimento de DM2 e obesidade. Resultados: O público participou 

ativamente da atividade desenvolvida, e esta contribuiu para a interação entre as crianças, pais 
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ou responsáveis e discentes, como também para a construção critica acerca da escolha dos 

alimentos e suas consequências na saúde que refletem em problemas nutricionais. Dentre os 

14 alimentos envolvidos, somente o refrigerante foi quantificado corretamente por 3 crianças, 

sendo associado o acerto, a elucidação recebida por essas nas suas respectivas escolas, daí a 

importância da EAN em diversas instituições para esclarecimento desde a tênue idade. No 

entanto, o desconhecimento da quantidade de açúcares em outros produtos ultraprocessados, 

como biscoito recheado de chocolate, que surpreendeu as crianças ao apresentar a maior 

quantidade de açúcar dentre os alimentos envolvidos, ressalta a importância da EAN também 

em instituições destinada a saúde primária, em prol da prevenção e controle dos problemas 

alimentares e nutricionais da atualidade. Outro momento fundamental para compreensão dos 

conhecimentos dessa faixa etária sobre alimentos com açúcar, correspondeu aos alimentos in 

natura, como as frutas (laranja, maçã, melancia, tomate e uva) que foram relacionadas, por 

quatro crianças, às maiores quantidades de açúcar presentes nos tubitos, sendo a melancia 

considerada a mais doce. Assim como estes, não houve nenhum acerto quanto aos alimentos 

processados (néctar de laranja, uva e de maçã), porém vale destacar que esses foram 

associados a valores bem menores de açúcar do que as frutas desses produtos, sendo para elas 

o néctar de uva o de maior quantidade de açúcar (8g:200ml), enquanto a uva (22g:100g). Esse 

desconhecimento pode estar associado a presença de aditivos mascarando esse sabor 

adocicado, ou até mesmo, ao consumo esporádico de alguns desses alimentos in natura. No 

entanto, quando houve a comparação entre os grupos de alimentos, com destaque aos néctares 

com suas respectivas frutas, ao observarem as quantidades referentes aos alimentos, os pré-

escolares afirmaram que os alimentos in natura eram mais saudáveis, pois tinham menos 

açúcar do que os processados, portanto essa exposição possibilitou a reflexão por parte das 

crianças envolvidas. Por fim, ao apresentar a quantidade recomendada de açúcar ao dia às 

crianças, essas relataram consumir muito mais, pois associam alimentos como 

refrigerantes/néctar e biscoitos recheados em algum momento do dia, surpreendendo-as pela 

auto-reflexão. Com exceção de uma criança, que afirmou não consumir alimentos 

ultraprocessados pois sua avó tem diabetes mellitus tipo 2, sendo restrito a entrada desses 

produtos no seu lar, portanto, apesar desse esclarecimento ser derivado da consolidação da 

doença em um familiar, ainda sim contribui para formação de escolhas alimentares mais 

consciente. Quanto as outras crianças, a obesidade foi a doença que associaram ao excesso do 

consumo do açúcar. Conclusão: O presente estudo demostra a relevância da Educação 

Alimentar e Nutricional nas Unidades de Saúde para a população, visto que a atividade em 

questão mostrou-se com bons resultados. Foi possível observar a importância do processo 

educativo por meio lúdico, para maior interesse das crianças. Ademais, acredita-se na 

importância da EAN continuada para consolidação dos hábitos alimentares saudáveis, assim 

como melhoraria da qualidade e do estilo de vida e, por conseguinte contribuindo na 

prevenção da ocorrência da obesidade e DM2. 
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