
 

 

 

 

Introdução: Educação alimentar é umas das formas de promoção de saúde. Significa 
introduzir na rotina alimentos prioritariamente de boa qualidade nutricional, ter o manejo 
para variá-los, acostumar o paladar ao real sabor e especialmente possibilitar uma 
relação agradável com a comida desde a primeira infância. Já as Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) são complicações decorrentes de um mau estilo como, por 
exemplo, de hábitos alimentares enraizados e obesogênicos advindos do histórico 
doméstico tanto por questões financeiras, quanto por falta de conhecimento; mas não são 
passíveis de transmissão interpessoal e sim de caráter genético e/ou mitógenos. 
Objetivos: Apresentar a importância da educação alimentar e como ela pode afetar o 
padrão de comportamento e bem estar das crianças e dos adolescentes até os danosos 
reflexos na vida adulta, visando a minimização dos riscos de obesidade e outras DCNT. 
Como também, enfatizar o papel dos responsáveis do menor no momento de realizar uma 
boa apresentação alimentar, pois a família é o principal agente de mudança na vida 
desses indivíduos. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura realizada com buscas 
por meio de bases de dados do CAPES/MEC, PubMed, Scielo, MEDLINE, LILACS e BVS, 
entre o período de 2016 a 2021 utilizando os descritores conforme DeCS, nos idiomas 
português e inglês. Totalizaram 3.459 artigos encontrados com as palavras-chave, mas 
selecionou-se apenas 11 para a elaboração, atendo-se àqueles condizentes com o os 
objetivos apresentados. Resultados: Foram identificados em um trabalho, adolescentes 
que em sua maioria do sexo feminino, cujas mães têm um razoável nível educacional, 
estão entre o público vulnerável aos riscos de desenvolver obesidade precoce – um dos 
determinantes de DCNT – justamente por estarem inseridos num contexto alimentar mais 
acessível a sua realidade de “fácil” obtenção e consequentemente de baixa densidade 
nutricional. Em outro estudo, os responsáveis apresentaram um quadro de sobrepeso 
baseado em traços comportamentais e alimentares, os quais foram considerados 
inadequados. Por não haver influência ativa na mudança desse padrão ocidental de 
alimentação, seja aos poucos introduzindo alimentos mais in natura com práticas de 
alimentação responsiva, seja participando das refeições, esses jovens tendem a cada vez 
mais reproduzir determinado modelo e não priorizarem na vida adulta a qualidade do que 
será ingerido. No caso de bebês hispânicos, o ganho de peso precoce acima dos seis 
meses indicou interferência cultural e econômica, além do conflito de informações das 
mães sobre a recomendação de comida, apesar de algumas influências positiva das 
mídias sociais. Em contrapartida, estudos mostram que a melhora no quadro alimentar e 
as mudanças de atitude dos pais, está relacionada à melhor qualidade da ingesta dos 
filhos. Conclusão: Portanto, a cultura, os hábitos domésticos e o contexto 
socioeconômico, foram fatores determinantes para condição atual e futura da saúde de 
crianças e adolescentes. Sendo assim, é fundamental a atuação da Secretaria Municipal 
de Saúde visando propiciar ambientes de conhecimento acerca da alimentação, bem 
como, se faz necessário que os responsáveis planejem as refeições que seu/sua(s) 
filho/filha(s) irão consumir em diferentes ambientes – como na escola – reduzindo a 
frequência de ultraprocessados e evitando futuras complicações fisiológicas. 

 

Eixo temático: Consumo alimentar, gastronomia, hábitos de vida e atividade física na 
infância e na adolescência. 
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