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Introdução: Uma alimentação adequada é crucial para o bom desenvolvimento em
todos os aspectos biológicos e sociais do indivíduo. Esta alimentação deve estar ainda
adequada às necessidades alimentares individuais. Nesse sentido, ressalta-se a
importância da Educação Nutricional e Alimentar (EAN) como uma estratégia
fundamental na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, bem como de
deficiências nutricionais, especialmente em crianças.
Assim, desenvolver ações que possibilitem a inclusão de práticas alimentares
saudáveis, bem como favorecer o processo de educação alimentar nutricional no
ambiente familiar, poderão favorecer uma melhoria na saúde e a prevenção de
doenças.
 Objetivo: Desenvolver um material de educação nutricional a ser utilizado pelo
profissional nutricionista como suporte da assistência nutricional prestada às crianças e
suas famílias, atendidas pela clínica de Nutrição “Equilibrar”, no município de
Ipatinga, Minas Gerais. Metodologia: O trabalho foi executado como parte de um
projeto de extensão universitária, entre os meses de fevereiro e agosto de 2016, por
duas alunas do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras de Ipatinga, sob supervisão
das nutricionistas da clínica Equilibrar e de uma docente do curso. Para a elaboração
do material de EAN, foram realizadas buscas de referenciais teóricos do curso de
Nutrição. Os materiais encontrados (receitas e atividades de EAN para crianças) foram
estudados e adaptados de forma a ser aplicado na prática do consultório de Nutrição,
priorizando-se a EAN direcionada ao público infantil. 

 Resultados: Os produtos gerados após a pesquisa dos referenciais teóricos foram:
- Caderno de receitas destinado às famílias (crianças e responsáveis) composto de
receitas acessíveis e sustentáveis, utilizando-se ingredientes minimamente processados
e aplicando técnicas dietéticas que priorizassem a preservação do valor nutricional do
alimento utilizado;
- Cartilha de EAN infantil, contendo atividades lúdicas a serem aplicadas pelas
nutricionistas da clínica em crianças, de forma a estabelecer uma experiência sensorial
da criança com o alimento, bem como ensinar conceitos básicos de alimentação e
Nutrição às crianças atendidas;
- Manual com sugestões de introdução das crianças no ambiente da cozinha domiciliar,
para ser utilizado pelas famílias, visando a ambientação da criança com o alimento e
utensílios de culinária, por meio da utilização de técnicas dietéticas apropriadas a idade
da criança. Este Manual possibilitará também a garantia de continuidade do processo
de EAN da criança, desenvolvido durante o período de assistência nutricional que a
criança recebeu na clínica, pelo profissional nutricionista. 

 Conclusão: O material construído neste projeto possibilitará uma melhor condução da
assistência nutricional prestada pela equipe de Nutricionistas da Clínica Equilibrar.
Espera-se ainda que este material promova uma ampliação dos conceitos acerca de
Alimentação e Nutrição que as crianças e suas famílias possuem sobre o tema.

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818



Palavras-chave: Nutrição infantil. Educação nutricional. Técnica dietetica. 

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


