
 

 

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. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: INCENTIVO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL A 

CRIANÇA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR AOS PAIS  

 

Elivan da Silva Alencar
1
; Nadson Francisco Guimarães Monteiro

2
; Ivanilce Brito 

Silva
3
; Eliane da Silva Alencar

4
; Thaís Furtado Ferreira

5
; Dayanne da Silva Freitas

6
 

1,3,4Enfermeiro, Graduando, Universidade Federal do Maranhão (UFMA); 
2Médico, Especialização, Universidade Estadual do Pará (UEPA); 

5Enfermeiro,Doutorado, UFMA; 
6Enfermeiro, Mestrado, UFMA  

elivan.sa@hotmail.com  

 

Introdução: No Brasil e demais países do mundo, o sobrepeso e a obesidade são um 

problema de saúde pública, devido ao aumento acelerado e o predomínio de doenças 

ligado a estas. As causas relevantes está o habito inadequado da alimentação1. 

Favorecer alimentação saudável no espaço escolar tem sido o centro de atenção de 

políticas públicas pertencentes às áreas da saúde e da educação2. E o desenvolvimento 

de bons hábitos alimentares se inicia na infância mediante a informações e práticas 

adequadas de alimentação3. Neste contexto, a educação em saúde configura-se como 

uma estratégia de promoção capaz de disseminar informações com a finalidade de 

estimular a adoção de práticas e hábitos saudáveis individuais e coletivos. Objetivo: 

Relatar experiência dos acadêmicos de enfermagem no desenvolvimento de atividade 

extensionista na escola sobre alimentação saudável. Objetivos: Relatar experiência dos 

acadêmicos de enfermagem no desenvolvimento de atividade extensionista na escola 

sobre alimentação saudável. Métodos: trata-se de um relato de experiência dos 

acadêmicos de enfermagem do 9° período da UFMA, realizado durante a prática da 

disciplina Educação em saúde em uma Escola do Município de Pinheiro-MA, em 

novembro de 2018. Para o desenvolvimento da atividade, foi realizada visita na escola, 

com objetivo de programar dia, horário e tema da atividade, além de observar o espaço 

físico. O tema alimentação saudável foi direcionado para 34 pais de alunos do 5° ano. 

Na ocasião foi abordando com os pais dos escolares os hábitos de vida saudável, com 

ênfase nas principais patologias que uma má alimentação pode causar, incentivando os 

pais a trabalharem em mudanças de hábitos alimentares dos filhos. As ações 

compreenderam: roda de conversa, apresentação de pôster e entrega de folder. A 

contextualização deu-se através da pirâmide alimentar, onde foi possível fazer a mostra 

de alimentos que devem ser consumidos em grandes e pequenas porções e quantas 

vezes ao dia, após a explicação propusemos aos pais que construíssem a pirâmide 

alimentar como forma de avaliação do conhecimento apresentado. Resultados e 

Discussão: Os pais foram muitos participativos e questionadores, buscando esclarecer 

as dúvidas que surgiam durante todo o desenvolvimento da atividade, e seus interesses 

aumentavam à medida que as informações eram divulgadas, principalmente quando 

associava o excesso de sal, alimentos ricos em gorduras e açúcar com as suas 

complicações. Conclusão: Observou-se que os participantes expressaram uma boa 

compreensão e criticidade da atividade, evidenciadas pelas suas indagações e 

comparações das suas práticas alimentares diárias. Ressalta-se que a experiência foi 

importante para que os acadêmicos pudessem perceber o valor da educação em saúde no 

trabalho do enfermeiro, assim como o envolvimento na comunidade em participar das 

atividades.  
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