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Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) se caracteriza como um instrumento 

de ação multiprofissional, intersetorial e transdisciplinar, em que o aprendizado e o 

conhecimento, constante e permanente, visa desenvolver a independência e a voluntariedade, 

perante os hábitos alimentares saudáveis, utilizando recursos e abordagens educacionais 

problematizadoras e ativas [1]. Nesta linha, o Guia Alimentar para a População Brasileira 

trouxe oficialmente as primeiras diretrizes alimentares para a população. Este guia leva em 

consideração as mudanças sociais sofridas pela sociedade brasileira, que interferiram nas suas 

condições de saúde e nutrição fundamentado na questão de que todos têm direito à 

alimentação saudável e adequada e à saúde. O guia configura-se como um documento oficial 

que proporciona recomendações e informações sobre alimentação saudável e adequada para a 

população brasileira, operando como instrumento de suporte a ações de Educação Alimentar e 

Nutricional no Sistema Único de Saúde [2]. Atualmente passamos pela fase de transição 

epidemiológica definida pela diminuição de doenças infecciosas e conjuntamente o aumento 

de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), especialmente a diabetes, doenças 

cardiovasculares e obesidade [3]. As DCNT têm etiologia multifatorial e se desenvolvem ao 

longo da vida. As principais DCNT dispõem de quatro fatores de risco em comum, vale 

ressaltar, que esses fatores, são alteráveis, e os principais são o tabagismo, uso excessivo de 

álcool, atividade física insuficiente e alimentação não saudável [4]. Desse modo, a EAN pode 

ser uma ferramenta primordial na promoção de hábitos alimentares saudáveis, se 

consolidando como uma estratégia imprescindível dentro das políticas públicas em 

alimentação e nutrição [5]. Objetivos: Relatar as experiências das autoras na condução de 

uma ação de Educação Alimentar e Nutricional, desenvolvidas com metodologia 

problematizadoras e ativas, utilizando “semáforo saudável” como ferramenta de educação em 

saúde, em um Hospital Universitário em Belém-PA. Descrição da Experiência: Trata-se de 

um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciada pelas acadêmicas do sétimo 

semestre, na disciplina de Educação Alimentar e Nutricional, pelo curso de Nutrição da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). A ação ocorreu no dia 7 de junho de 2019 e foi 

realizado com pacientes que aguardavam consulta em uma sala de espera de um Hospital 

Universitário referência em oftalmologia, otorrinolaringologia e crescimento e 

desenvolvimento infantil, em Belém-PA. A ação foi planejada visando sensibilizar os 

pacientes atendidos na unidade acerca dos benefícios da alimentação saudável de forma mais 

integral e abrangente. A atividade teve como meta incentivar a manutenção de hábitos 

saudáveis e o conhecimento dos grupos de alimentos, com a elaboração da dinâmica 

“Semáforo Saudável” (ferramenta criada e desenvolvida pela equipe de autores) baseado no 

Guia Alimentar para a População Brasileira, no qual foi utilizada a representatividade 

impactante desse símbolo para educar e mobilizar os pacientes: verde=livre, amarelo=atenção 

e vermelho=pare. A cor verde, estava simbolizando os alimentos in natura e minimamente 

processados, a cor amarela retratava os alimentos processados e a cor vermelha simbolizava 

os alimentos ultra processados. Em um primeiro momento, foi feita uma breve apresentação 
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aos presentes na sala de espera acerca do objetivo da ação. Em um segundo momento, 

mostrou-se o semáforo saudável e explicou-se de forma simples e prática, que os alimentos 

mais nutritivos estavam localizados na cor verde e representavam as escolhas mais saudáveis, 

os alimentos da cor amarela consistiam em alimentos que deveriam ser consumidos com 

atenção e moderação e os alimentos na cor vermelha, sinalizavam alimentos que necessitavam 

ser consumidos esporadicamente. Posteriormente a isso, foram realizados questionamentos ao 

público sobre quais grupos eles consumiam com menor e maior frequência e, em seguida, 

realizamos a orientação e a sugestão de alimentos que poderiam substituir os grupos de 

alimentos processados e ultra processados. E ao final da ação, foi aberto espaço para 

esclarecimento de dúvidas e outros questionamentos. Resultados: Participaram da atividade 4 

acadêmicas, 1 docente e 15 pacientes que aguardavam na sala de espera. O efeito produzido 

no público alvo foi o esperado. As reações por parte dos pacientes foram as mais diversas, das 

quais partiram perguntas, compartilhamento de suas experiências, além de tirarem dúvidas 

sobre algum alimento ou seu efeito sobre determinada patologia. Essa forma de repassar 

informação, permitiu que o indivíduo fosse capaz de tomar decisões críticas à respeito da 

promoção da sua saúde e do autocuidado por meio da alimentação. Desse modo, esperou-se 

estimular as pessoas ali presentes a optarem por alimentos in natura, seguida de um equilíbrio 

maior dos minimamente processados e a evitar os demais grupos. Muitos dos presentes eram 

portadores de doenças crônicas ou de doenças inatas do metabolismo, além de síndromes, o 

que significa que a informação compartilhada com o uso lúdico do semáforo, foi de extrema 

utilidade. Percebeu-se que os pacientes se mostraram motivados ao interagir conosco. Foi 

observado o interesse pelos participantes no aprendizado pela alimentação variada e 

nutricionalmente balanceada. Conclusão: A ação desempenhada se caracterizou como uma 

ferramenta importante de promoção em educação em saúde, focando na questão alimentar e 

nutricional, por causa da maneira em que foi trabalhada. Dessa forma, estimular a prática de 

hábitos saudáveis é imprescindível para a prevenção de doenças e consequentemente, 

promoção de bem-estar e saúde, uma vez que, quanto mais se sabe sobre o tema, mais se 

propicia saúde e qualidade de vida. A ação educacional se mostrou estimulante e bastante 

atrativa, o seu desenvolvimento na sala de espera despertou o interesse e a participação ativa 

dos pacientes. A estratégia serviu para conscientizá-los da necessidade e da importância da 

alimentação saudável, sendo proveitosa e enriquecedora para todos, fazendo-se necessário 

mais ações como esta que trabalhe como tema alimentação, grupo de alimentos e nutrição. 
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