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Introdução: O diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença de origem autoimune que 

ocasiona a deficiência completa na produção de insulina decorrente da destruição das células 

ß pancreáticas e, ocorre habitualmente em crianças e adolescentes e pode manifestar também 

em adultos[1,2]. Um dos tipos de tratamento predominantes no DM1 é o controle da glicose 

no sangue, que pode ser alterada não apenas pelo consumo de carboidratos, mas também por 

outros macronutrientes como proteínas e lipídeos. Dessa forma, é recomendado que o 

consumo de carboidratos seja a partir de vegetais, frutas, grãos integrais, legumes e produtos 

lácteos, evitando fontes que tenham altas concentrações de açúcares e gorduras. Além do 

controle glicêmico, destaca-se a importância da autonomia de escolha dos alimentos e 

produção da própria refeição como forma de autocuidado. No mais, a interação da equipe 

multiprofissional, em conjunto com os pacientes e seus familiares, é de extrema importância 

devido à complexidade do tratamento e peculiaridade de cada paciente, considerando 

especificidades como cultura, hábitos alimentares, hábitos de vida e tipos de tratamento 

medicamentoso. Assim, deve ser levado em consideração que a descoberta de uma doença 

crônica, de forma geral, promove mudanças em diversos aspectos da vida do indivíduo, tendo 

necessidade de cuidado integral da saúde[1]. Dessa maneira, com o intuito de melhorar a 

alimentação para essa nova realidade do paciente que possui DM1, utiliza-se como ferramenta 

a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), que através da Oficina culinária objetiva produzir 

alterações de comportamento estimulando habilidades necessárias para o autocuidado, como a 

demonstração da possibilidade de substituição do açúcar refinado em algumas receitas sem 

alterar tanto suas características sensoriais como textura e sabor[1]. Essa abordagem, que 

busca envolver a participação do profissional e do paciente, no qual há troca de 

conhecimentos que auxiliam a escolha de uma alimentação saudável, não se limitando à 

transferência de informações, mas promovendo melhorias no comportamento alimentar, e 

orientando sobre nutrientes, benefícios e possíveis danos relacionados ao seu consumo. Logo, 

para a sua eficácia é fundamental respeitar a cultura e hábitos alimentares do indivíduo e, 

acima de tudo, preparar o paciente para realizar as suas próprias escolhas e que atendam não 

apenas suas necessidades fisiológicas, mas também psicológicas e sociais, de forma que, não 

haja imposição de rotinas alimentares, e sim, por meio do diálogo estabelecer metas a serem 

alcançadas[3,4]. Objetivos: Relatar a experiência de uma ação de Educação de Alimentar e 

Nutricional realizada com pacientes atendidos por um projeto de extensão. Descrição da 

Experiência: A Oficina Culinária foi realizada no Laboratório de Técnica Dietética da 

Faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Pará (UFPA) no mês de junho no ano de 

2019, as preparações que foram apresentadas tiveram a temática do período junino. Teve 

como público alvo os pacientes atendidos pelo Grupo de Educativo em Diabetes tipo 

1(GEDIA), que atua no Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB). O contato 

foi realizado via aplicativo de mensagens e ligações. É válido ressaltar que os participantes 

não tiveram nenhuma despesa com materiais, sendo estes custeados pelo próprio projeto. Para 

a execução da Oficina foi realizado um teste culinário das preparações escolhidas com a 
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equipe interna, formada por quatro estagiários discentes do curso de Bacharelado em Nutrição 

e três nutricionistas vinculados à UFPA. Para a escolha das receitas foi levado em 

consideração, não só a substituição do açúcar refinado nas preparações, mas também a 

escolha de pratos comuns ao período junino,assim possibilitando a participação do paciente 

em datas comemorativas, desmistificando a restrição alimentar que é imposta a esse público. 

As Oficinas Culinárias ocorrem de acordo com a demanda dos pacientes e sempre com 

temática de datas comemorativas. A ação foi realizada em quatro etapas: inicialmente, foi 

feita a oficina de medidas caseiras com informações a cerca da comparação entre medidores 

padrão em relação a utensílios que podem ser encontrados de forma prática em uma cozinha, 

por exemplo, uma xícara de chá; Também, houve o momento de escolha e pré-preparo, onde 

foram entregues folders com as preparações: canjica de milho e cenoura, arroz doce e 

charutinho caipira. Além disso, os pacientes tiveram a livre escolha de qual dos pratos 

gostariam de preparar e, participaram de todos os processos envolvidos, que vão da 

higienização adequada até a cocção. Na etapa seguinte, houve o preparo das receitas onde 

cada participante ocupou uma bancada e teve o auxílio de pelo menos um nutricionista e um 

estagiário para auxiliar a aplicação da receita de forma adequada. Durante esse processo 

foram esclarecidas dúvidas quanto à utilização de medidas caseiras, assim como os rótulos de 

alguns ingredientes que fizeram parte delas, como o adoçante culinário; finalizamos com a 

etapa de apresentação e degustação dos pratos, cada um preparou uma forma de exposição da 

sua receita, a fim de reforçar a importância da aparência e harmonia para despertar o interesse 

e conferir um aspecto diferenciado na experiência gastronômica. Por fim, houve a degustação 

e avaliação sensorial das preparações e, também o sorteio de um kit culinário de medidas 

caseiras, a fim de auxiliar na prática culinária diária. Resultados: Foram convidados vinte e 

cinco participantes entre crianças e adolescentes, no entanto a ação educativa contou com a 

participação de três pacientes jovens do sexo masculino com faixas etárias entre 20 e 24 anos. 

Observou-se que dois pacientes tinham o hábito de cozinhar, dessa maneira, houve grande 

interação, troca de experiências e conhecimentos entre os participantes e a equipe. Um dos 

pacientes não costumava estar a frente das refeições, mas se mostrou bastante interessado e 

receptivo à interação culinária durante a oficina, permitindo assim,a facilidade de conversação 

entre as partes envolvidas. Conclusão: Dessa forma, é perceptível a importância da EAN não 

apenas de maneira expositiva, mas também de maneira prática como foi apresentado, dando a 

possibilidade de escolha do indivíduo gerando autonomia e integração. Além disso, é 

fundamental que a equipe envolvida esteja disponível a ouvir as diferentes situações que são 

dispostas pelos participantes, assim como é importante que haja trabalho multiprofissional e o 

auxílio de vários métodos educativos, a fim de promover mudanças positivas de 

comportamento. 
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