
 

 

 

 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

COM SOBREPESO E OBESIDADE: UMA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Introdução: O sobrepeso e a obesidade em crianças e adolescentes estão associados com 
comportamentos sedentários e ambiente alimentar familiar e Atenção Primária a Saúde 
(APS) pode atuar como agente de promoção e prevenção desses diagnósticos. Objetivo: 
Promover hábitos saudáveis em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade por 
meio da Educação Alimentar e Nutricional (EAN). Métodos: Trata-se de um relato de 
atividades desenvolvidas em um Projeto de Extensão, realizado com crianças e 
adolescentes de 5 a 11 anos, em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Palmas, 
Tocantins. As crianças e adolescentes foram encaminhadas por profissionais da saúde, 
após diagnóstico de sobrepeso ou obesidade. Estes e seus responsáveis, foram 
convidados a participarem de um grupo com encontros de uma hora por dia, 
quinzenalmente, para atividades de EAN planejadas e desenvolvidas por alunas de 
graduação em nutrição e a nutricionista do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 
Básica (NASF-AB) do território. O projeto ocorreu entre março de 2017 a abril de 2018, com 
duração de 13 meses. Foi aplicada anamnese no dia zero, com o objetivo de identificar 
questões-chave e comportamentos alimentares dos participantes. O grupo não era 
fechado, permitindo a recepção de novos participantes a cada encontro. No início de cada 
atividade era verificado como havia sido a última quinzena e se houve aplicação do que 
havia sido aprendido na atividade anterior, e ao final de cada momento era solicitado que 
elas comentassem o que entenderam, como forma de avaliação do aprendizado. O projeto 
de extensão foi aprovado e autorizado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Palmas (TO). Resultados: Foram encaminhados, e permaneceram, 25 crianças e 
adolescentes para participação no grupo. A partir dos dados da anamnese e condução das 
atividades de EAN observou-se influência da família, da escola e de alguns hábitos 
comportamentais na ingestão alimentar dos participantes. Observou-se que os pais e 
responsáveis possuíam hábitos alimentares que eram reproduzidos pelos filhos. A 
alimentação escolar não era bem aceita, segundo os participantes, devido ao cardápio 
monótono e pouco atrativo, influenciando os níveis de fome nas refeições posteriores. Uso 
excessivo de telas e a inatividade física também foram identificados. As atividades de EAN 
possibilitaram adoção de hábitos de vida saudável. Conclusão: Mudanças alimentares 
foram relatadas entre as crianças e os adolescentes que participaram dos grupos. Os 
responsáveis afirmaram terem adquirido informações sobre alimentação saudável e que a 
partir das atividades puderam promover mudanças no ambiente alimentar familiar. 
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