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Introdução: Na fase inicial da vida de uma criança há uma necessidade maior da inserção de 

uma alimentação saudável, que além de suprir as necessidades nutricionais é uma das 

principais formas de contato com o mundo externo. A Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) pode ser definida como um conjunto de atividades que ajudam na formação e nos 

hábitos alimentares saudáveis, buscando sempre incentivar o consumo de alimentos mais 

nutritivos. Isto provoca grandes repercussões ao longo da vida, pois, possivelmente estas 

crianças crescerão com hábitos mais saudáveis, tornando-se adulto com mais consciência 

sobre o assunto e com mais clareza quanto à necessidade de consumir alimentos nutritivos 

que são benéficos para a promoção da saúde e aumento da expectativa de vida das crianças 

[1]. Grande parte das atividades de EAN, possuem a finalidade de se adequar as 

particularidades dos cenários de atuação. Com isso, faz-se nítida a relevância de ensinar as 

crianças de forma mais lúdica, pois possibilita proporcionar a descoberta, o conhecimento e a 

valorização de hábitos saudáveis, auxiliando no seu processo de conhecimento sobre os 

alimentos ao longo da vida [2]. Essas são estratégias importantes para minimizar futuros 

problemas nutricionais na vida dessa população, pois é mais fácil um indivíduo desenvolver 

hábitos saudáveis nos primeiros anos de vida, sendo necessário ressaltar que a promoção de 

uma alimentação nutricionalmente completa, com o consumo diário de frutas, verduras e 

legumes diversificados, deve ser incentivada e ofertada desde os primeiros anos de vida com 

influência dos pais e/ou responsáveis que passam a ter o papel de ofertar esses alimentos [3]. 

O desenvolvimento de uma atividade educativa com uma abordagem específica para o 

público infantil proporciona a ampliação do conhecimento das crianças e de seus pais, 

envolvendo todos os cuidados e precauções que deve haver com a alimentação diária, de 

forma que, seletiva com alimentos ricos em nutrientes, favorecendo escolhas saudáveis [4,5]. 

Objetivos: Promover e incentivar práticas alimentares saudáveis em crianças hospitalizadas 

na ala pediátrica da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) em Belém/PA. 

Descrição da Experiência: Tratou-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 

a partir de uma atividade de Educação e Alimentação Nutricional (EAN) desenvolvida no dia 

19 de Junho de 2019, na brinquedoteca da ala pediátrica da FHCGV, com participação de 

crianças na faixa etária de 1 a 10 anos e dos pais e/ou responsáveis. A atividade foi realizada 

pelos alunos do curso de Nutrição e participantes do Projeto NutriAção do Centro 

Universitário do Estado do Pará (CESUPA) e professora coordenadora. A atividade executada 

foi denominada “Jogo da Pescaria”, fazendo alusão à quadra junina e ao momento festivo que 

é o mês de Junho para o povo paraense. Primeiramente, foram providenciados os materiais 

necessários para a atividade, que foram: os peixinhos coloridos de plástico e neles foram 

coladas perguntas sobre alimentação, alimentos e nutrição; varas de pesca feitas com palito de 

churrasco; caixa plástica e isopor em bolinha. No segundo momento, foi explicado como 

funcionaria a pescaria, onde as crianças e os pais e/ou responsáveis poderiam participar em 

conjunto, as crianças pescavam os peixinhos e os alunos realizavam as perguntas para as 
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mesmas e os pais. Em seguida, os estudantes respondiam as perguntas com clareza 

despertando o interesse dos indivíduos presente que demostravam participação efetiva na 

atividade. Logo, foi ressaltado a importância de uma alimentação saudável diariamente, o 

aumento na ingestão de água e a exclusão dos alimentos ricos em carboidratos simples e 

gordura trans. Resultados: Obteve-se uma excelente adesão das crianças e dos pais e/ou 

responsáveis presentes na dinâmica da pesca. Desse modo, foi possível identificar as 

dificuldades de consumo, as limitações, os gostos, a ausência de conhecimento e das práticas 

de uma alimentação saudável diariamente. Sendo pontuado a necessidade de ofertar alimentos 

mais saudáveis para consumo diário auxiliando no desenvolvimento adequado das crianças. A 

inserção de hábitos alimentares saudáveis na fase infantil pode ser transformadora para uma 

criança ao longo da vida, pois, os alimentos nutritivos são benéficos e eficazes para as 

crianças e para as outras gerações que estão por vir, promovendo saúde e o bem-estar de sua 

família. Fica claro a necessidade de práticas de conscientização, sendo mais presentes nos 

hospitais, que ressalte a importância da prática uma alimentação saudável cotidianamente 

Conclusão: A EAN apresenta resultados positivos no desenvolvimento de habilidades de 

pensar nos comportamentos e atitudes alimentares das pessoas, tendo em vista a alimentação 

saudável. Todo esforço para melhorar a nutrição e sua influência na construção de hábitos 

alimentares para adequados. E por fim, pode-se concluir a importância do uso da tecnologia 

educacional, a qual auxilia de forma lúdica, pois torna o entendimento mais acessível e 

proporciona uma melhor compreensão dos envolvidos, auxiliando no processo de 

conhecimento sobre os alimentos, evidenciando a fase da vida dos participantes. Promover 

educação em saúde, é uma das estratégias nutricionais, que tem como um de seus pontos 

importantes, promovendo o autocuidado e autonomia, proporcionadas pelas ações educativas, 

com a intenção de minimizar futuros problemas nutricionais na vida dessas crianças e para as 

gerações futuras. Cabe ao profissional nutricionista orientar e incentivar a boa alimentação, 

com intuito de prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida, através de ações educativas 

em saúde nas escolas e nos hospitais, promovendo momentos únicos e de descontração, mas 

falando de algo muito sério e que envolve o futuro de suas crianças. 

 

Descritores: Educação alimentar e nutricional, Saúde, Crianças. 
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