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Introdução: O Dia do Nutricionista é comemorado anualmente em 31 de agosto e visa 

homenagear o profissional responsável por promover a melhora da qualidade de vida e saúde 

das pessoas por meio da alimentação adequada e saudável. Em 2019 o tema vem lembrar a 

comunidade que a nutrição vai além do alimento e de uma dieta, está relacionada com o 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades culinárias que promovam a reunião em 

confraternizações e trocas de momentos especiais [1]. O nutricionista pode atuar em diversos 

espaços, incluindo os de saúde, de forma individualizada ou por meio de atividades de 

educação alimentar e nutricional. Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool Drogas (CAPS 

AD) são espaços de saúde que auxiliam no tratamento dos usuários de álcool e outras drogas 

por meio de atividades terapêuticas que promovem a reinserção social, o fortalecimento dos 

laços familiares, a autonomia e a autocuidado, uma vez que o abuso de substâncias 

psicoativas pode gerar vários prejuízos aos usuários de álcool e outras drogas, tanto à saúde 

quanto à vida pessoal e social do usuário, tais como: problemas de relacionamento familiar, 

comprometimento cognitivo, além de alterações dos hábitos alimentares e estado nutricional 

decorrentes da mudança de apetite, da ingestão dos alimentos e mudanças no metabolismo 

[2,3]. Desta forma, a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) caracteriza-se como uma 

ferramenta importante na promoção de hábitos alimentares adequados, saudáveis e 

sustentáveis com prática de forma integrada à rede de atenção psicossocial, incluindo os 

CAPS AD, podendo ocorrer por meio da realização de oficinas culinárias, uma dentre as 

atividades terapêuticas que fazem parte do repertório de atividades que buscam a 

integralidade do cuidado. Objetivos: Relatar a experiência das acadêmicas do curso de 

Nutrição da UFPA no desenvolvimento de uma oficina culinária a partir do aproveitamento 

integral dos alimentos e de uma atividade lúdica sobre o dia do nutricionista junto aos 

usuários de um CAPS AD em Belém-PA. Descrição da Experiência: A oficina culinária foi 

realizada no dia 29 de agosto de 2019 junto aos usuários do CAPS AD em Belém-PA em 

alusão ao “Dia do Nutricionista”. Inicialmente, os usuários foram orientados quanto ao 

procedimento correto para a higienização das mãos. Logo em seguida, iniciou-se uma 

conversa acerca da importância de uma alimentação adequada e saudável e apresentação do 

tema “O que te nutre?” referente ao dia do nutricionista. Foram apresentados também os 

benefícios nutricionais da utilização dos talos e folhas de couve e jambú como meio de 

reduzir o desperdício de alimentos com alto valor nutritivo. Para isso, foi preparada uma pizza 

com recheio de talos e folhas de couve e jambú, que também possibilitou a utilização integral 

do tomate no preparo do molho da pizza de tomate. As receitas foram escolhidas com foco no 

aproveitamento integral dos alimentos e utilização das partes não convencionais das verduras 

e legumes. Todos os usuários receberam uma cópia impressa da receita contendo os 

ingredientes e o modo de preparo e participaram diretamente da confecção da receita 

auxiliados pela equipe formada por duas nutricionistas, sendo uma do serviço e uma docente 

junto com as acadêmicas do curso de graduação em Nutrição da Universidade Federal do Pará 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

(UFPA). Enquanto a pizza estava no forno, foi iniciada a dinâmica lúdica com o tema “O que 

a Nutrição representa para você?” em que os usuários deveriam desenhar ou escrever no papel 

algo que representasse a nutrição e, em seguida, expor ao grupo o que haviam confeccionado. 

Resultados: Participaram da programação 11 usuários do CAPS AD, sendo a maioria do sexo 

masculino, com faixa etária de 20 a 64 anos. A Oficina Culinária foi realizada com a 

participação ativa de todos os usuários, que juntos confeccionaram a pizza com recheio de 

talos. As preparações obtiveram um excelente índice de aceitabilidade entre os participantes, 

que ficaram surpresos com o resultado final, uma vez que utilizaram na receita partes dos 

alimentos que normalmente descartam no lixo. Além do baixo custo, a receita escolhida para 

a atividade possui ingredientes simples, de fácil acesso e preparo, com aparência, sabor e 

textura aprovados pelos participantes. A análise indicou que a pizza com recheio de talos e 

folhas de couve e jambú apresenta um adequado valor nutricional por porção (Energia: 155 

Kcal; Proteínas: 5g; Carboidratos: 14g; Lipídios: 9g e Fibras: 2g, valores aproximados). O 

rendimento da receita foi de 10 porções com 100g cada e o custo total da receita em torno de 

R$10,00, caracterizando um ótimo custo benefício. Com relação à dinâmica lúdica, os 

desenhos e os textos elaborados pelos participantes foram apresentados ao grupo e todos 

ficaram bastante satisfeitos com a atividade proposta. A dinâmica promoveu um momento de 

interação e confraternização entre os usuários e a equipe de nutrição, além de incentivar o 

desenvolvimento de habilidades e exposição dos sentimentos em relação ao tema proposto por 

meio de desenhos e textos. Ao final, os usuários puderam degustar a preparação culinária e 

aprovaram a receita. Conclusão: A oficina culinária e a dinâmica lúdica contribuíram para o 

conhecimento acerca do uso integral dos alimentos e diminuição do desperdício 

proporcionando o acesso à alimentação saudável, adequada e sustentável, assim como 

proporcionou aos usuários e a equipe de nutrição uma forma de interação e confraternização 

entre os mesmos. A utilização do tema lúdico na dinâmica através dos desenhos realizados 

pelos usuários permitiu que houvesse participação de forma ativa na atividade realizada de 

todos os participantes, possibilitando conhecimento sobre os sentimentos em relação à 

nutrição. Para a equipe, as atividades realizadas possibilitaram a troca de informações a 

respeito do tema proposto e a socialização com os usuários através da educação alimentar e 

nutricional propiciando a conscientização para o desenvolvimento de hábitos alimentares 

saudáveis e adequados. 
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