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Introdução: Doenças como, obesidade, diabetes, hipertensão e gastrite também podem ser 

causadas por ausência de orientação e assistência nutricional, como ocorre com pessoas que 

vivem na linha da pobreza. O acompanhamento nutricional é de grande importância, 

principalmente na fase infanto-juvenil, pois nela, ocorre o crescimento e desenvolvimento 

corporal e a construção de hábitos alimentares. A avaliação por um profissional de nutrição 

em uma criança e/ou adolescente irá determinar o estado nutricional destes e verificar se o 

crescimento e desenvolvimento estão adequados. É possível, então, orientá-los quanto aos 

hábitos alimentares e reforçar que eles podem impactar de forma positiva ou negativa na 

saúde, ocasionando, quando os bons hábitos não são estimulados, a desnutrição infantil ou 

obesidade [1]. Além disso, nem toda a população tem oportunidade de usufruir no momento 

que necessita do Serviço Único de Saúde (SUS), pois é sabido que há demora em conseguir 

vaga para uma consulta [2]. Desse modo, há projetos de extensão multiprofissionais, que tem 

por finalidade promover saúde à população na atenção básica, tentando dessa forma, reduzir a 

demanda ao profissional médico, bem como, a ocorrência de agravos à saúde. O projeto de 

extensão “Adote um Sorriso” atende às famílias de baixa renda, proporcionando 

entretenimento, orientações aplicadas de forma lúdica às crianças e adolescentes, além de 

proporcionar as mesmas contato com várias áreas, como: nutrição, odontologia, farmácia, 

educação física, marketing, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, 

psicologia, dança, serviço social, engenharia ambiental, administração, medicina, direito, 

enfermagem e ciências contábeis, sendo formado por acadêmicos e profissionais. Objetivos: 

Descrever as ações do projeto de extensão “Adote um Sorriso” a fim de demonstrar a 

importância da nutrição, de forma lúdica, no atendimento básico de saúde. Descrição da 

Experiência: O estudo refere-se a um relato de experiência das atividades de nutrição no 

projeto de extensão “Adote um Sorriso”, realizadas no primeiro semestre de 2019 no Colégio 

Salesiano Nossa Senhora Do Carmo em Belém-PA. As ações foram divididas em seis etapas: 

1. Acolhimento das famílias (09/03/2019); 2. Anamnese (30/03/2019); 3. Discursão dos dados 

obtidos pela anamnese (06/04/2019); 4. Primeira Mini ação (04/05/2019); 5. Segunda Mini 

ação (25/05/2019); 6. Encerramento (22/06/2019). Na primeira etapa foi realizado o 

acolhimento das crianças e adolescentes com brincadeiras e distribuição de lanches. Na 

segunda etapa, ocorreu a anamnese, os profissionais de cada área de atuação listaram as 

perguntas relevantes a serem feitas aos responsáveis pela criança ou adolescente e elaboraram 

um questionário. Na nutrição, as perguntas abordaram os seguintes assuntos: como havia sido 

a alimentação desde o primeiro ano de vida até a idade atual; se a criança/adolescente havia 

sido amamentada; se houve oferta de leite materno nos dois seios durante a amamentação; se 

no momento da alimentação, a criança assistia à televisão; a quantidade de água ingerida 

diariamente; se tinha alergias; também foram coletados dados antropométricos. Na terceira 

etapa, houve uma reunião com os acadêmicos e profissionais, cada área de ensino discutiu o 

caso clínico em sua equipe e após, reuniu-se um representante de cada grupo para debater a 

situação de forma interdisciplinar. Na quarta e quinta etapa foram efetuadas a 1º e 2º “Mini 
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Ação”, nas quais brincadeiras foram realizadas, conforme a idade dos participantes. E na 

última etapa, houve uma festa junina de encerramento das atividades do semestre com entrega 

de cestas básicas arrecadadas pelos membros do projeto para serem entregues à comunidade 

moradora nos arredores da Praça do Carmo, bem como às pessoas atendidas pelo “Adote um 

Sorriso”. Resultados: As fichas da etapa da “Anamnese” foram analisadas e discutidas em 

equipe interdisciplinar. Com o auxílio dos resultados da anamnese, as informações foram 

relevantes para indicar o nível de saúde desse público, sendo capaz de propor melhorias [3]. 

Na troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas, foi possível identificar o 

problema mais pertinente para o paciente naquele momento e adotar estratégias com um 

melhor acolhimento e promoção à educação em saúde para aquelas famílias. Durante as 

etapas de “Ações”, foram realizadas orientações para as crianças de maneira lúdica, através de 

brincadeiras, onde foi possível elas se divertirem e aprenderem ao mesmo tempo. O “twister” 

foi uma das atividades propostas pela equipe de nutrição, essa brincadeira foi voltada para 

hábitos de higiene corporal e saúde, em que foram feitas perguntas sobre alimentação, 

costumes e também atividade física. Conforme a resposta era indicado que o participante da 

brincadeira colocasse o pé direito no quadrante verde (resposta certa), ou no vermelho 

(resposta errada), sempre enfatizando qual era o comportamento ou escolha adequada a ser 

feita pelo participante. Outra atividade desenvolvida foi “qual é o alimento?”, o participante 

era vendado e tinha que descobrir qual era o alimento através do cheiro e sabor, muitas vezes 

elas nunca tinham provado o sabor de frutas, como abacate ou tangerina, porém, no momento 

em que provavam pipoca ou salgadinho não erravam no palpite. Foi observado que o 

ensinamento proposto naquela dinâmica foi compreendido, pois as crianças perceberam quais 

escolhas seriam mais saudáveis e higiênicas entendendo que são necessárias para manter sua 

própria saúde, bem como de sua família. Conclusão: É importante ressaltarmos a relevância 

de projetos multidisciplinares em que a proposta seja a promoção da saúde à população em 

situação de pobreza, com a participação de acadêmicos e profissionais que atuem de forma 

humanizada para levar assistência e estímulo à conscientização de hábitos mais saudáveis, o 

que contribui para melhor qualidade de vida. A forma lúdica como abordagem aos assuntos 

apresentados às crianças e adolescentes é um diferencial que possibilita melhor interação e 

aprendizado por esse público. 
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