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Introdução: A nutrição correta na infância é fundamental para assegurar seu crescimento e 

desenvolvimento de forma sadia. Um baixo aporte energético poder levar à desnutrição 

infantil que está fortemente associada com déficit de altura do adulto, menor escolaridade, 

além de produtividade e capital humano reduzidos. Em contra partida, a ingestão dietética em 

excesso, está associada à ocorrência, a médio e longo prazo, de doenças e agravos não 

transmissíveis (DANT’s) como obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes mellitus tipo 2, entre outras [1]. Estudos mostram que as crianças brasileiras 

consomem de forma excessiva alimentos processados e ultraprocessados nos quais, 

apresentam em sua composição baixo teor de fibras e excesso de calorias, açúcar, sódio, e 

gorduras (totais, saturadas e trans) [2]. Frente ao exposto, pode-se inferir que a introdução dos 

alimentos ultraprocessados ocorreu com frequência e precocemente na alimentação das 

crianças, em substituição a um estímulo saudável e exemplar, relacionado ao consumo de 

alimentos in natura, como as frutas e verduras, uma vez que, vários estudos epidemiológicos 

têm sugerido a importância do consumo destes alimentos na promoção da saúde e prevenção 

de DANT’s. O conhecimento sobre o consumo desses alimentos, torna-se essencial, pois, 

hábitos de vida estabelecidos na infância podem ser mantidos na vida adulta [3,4]. Desse 

modo, a partir do conhecimento do consumo alimentar de crianças, é possível planejar ações 

lúdicas capazes de promover mudanças positivas e significativas no comportamento alimentar 

ainda na infância, fase na qual os hábitos de consumo estão sendo adquiridos e consolidados, 

a fim de que agravos à saúde decorrentes de uma alimentação inadequada sejam evitados. 

Objetivos: Relatar a experiência de uma ação de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 

para avaliar o conhecimento de crianças sobre as frutas. Descrição da Experiência: Trata-se 

de um relato de experiência de uma ação educativa realizada por acadêmicas e professoras do 

curso de Bacharelado em Nutrição da Universidade Federal do Pará (UFPA), em uma 

Unidade Municipal de Saúde (UMS), de Belém-PA. A atividade ocorreu em Setembro de 

2019 e faz parte do projeto de Extensão “Oficina da Saúde: ações de educação alimentar e 

nutricional para crianças na atenção primária à saúde” da UFPA, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde/UFPA, sob o parecer de número 

3.380.831 (CCAE 09559619.5.0000.0018). A EAN ocorreu em sala de espera e contou com a 

participação de seis crianças de quatro a sete anos de idade, após autorização dos pais ou 

responsáveis com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 

atividade denominada “Quem sou eu?” desenvolveu-se do seguinte modo: primeiramente foi 

realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto abordado, para em seguida ser 

elaborada a Tecnologia Educativa (TE). No segundo momento foram selecionadas algumas 

imagens de frutas para compor a TE, das quais pode-se citar: caju, mamão, jaca, pupunha, 

morango, abacaxi, maçã, cupuaçu, banana e jambo. Foi necessário utilização de papel cartão 

amarelo, elástico, cola, tesoura e as imagens impressos das frutas. Os cartões foram cortados 

em formato quadrado, o desenho da fruta colado neste e foi fixado um elástico em cada um. O 

terceiro momento consistiu na utilização da TE, na ação em si: foi fixado, com auxílio do 
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elástico, na testa do participante a carta com a imagem de uma fruta, a qual era visível à todos, 

menos ao próprio jogador. Como objetivo da dinâmica, o participante que estava com a carta, 

deveria tentar adivinhar qual fruta estava na carta, através das pistas (características) 

fornecidas pelos outros participantes, das quais, eram citados cor, formato, tamanho, entre 

outras. A partir disso, para finalizar, foi feito uma breve explanação sobre as frutas 

apresentadas, reforçando o seu benefício à saúde. Resultados: A atividade não teve uma 

participação ativa das crianças, visto que as mesmas estavam intimidadas com a presença da 

equipe, além de não possuírem conhecimento exigido na atividade, pode-se observar que a 

falta de entendimento das crianças em relação a descrição das características das frutas, no 

que diz respeito as cores, formas geométricas, sementes e o que era a casca, dificultou o 

desenvolvimento da dinâmica, haja vista que eram crianças de quatro e cinco anos de idade. 

Poucas conseguiram adivinhar qual era a fruta, após o auxilio de pais ou responsáveis para 

descrição de situações vivenciadas pelas crianças, de modo que alguns comentários foram 

“Você comeu sozinha uma caixa inteira”, “Você comprou no Ver-o-Peso”, “Você comeu no 

portal da Amazônia”. Portanto, a atividade não alcançou o resultado esperado na faixa etária 

estudada, desta forma, sugere-se que seja utilizada com um público de maior idade para maior 

participação. Conclusão: Diante dos resultados apresentados e experiência adquirida, foi 

constatada a necessidade de atividades de Educação Alimentar e Nutricional na Atenção 

Primária à Saúde (APS), com o objetivo de incentivar práticas alimentares saudáveis e a 

disseminação de informações relevantes para essa população. Além disso, apesar da TE ter 

tido um baixo custo, ser simples, de fácil elaboração e aplicação, observou-se que não houve 

boa aceitação com a faixa etária estudada, podendo ser melhor aplicada em uma outra faixa 

etária ratificando o quão fundamental é a assiduidade de atividades de EAN, dentro das 

Unidades Municipais de Saúde. 
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