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Objetivo: O ciclo de palestras em nutrição tem por objetivo desenvolver atividades
práticas de conhecimento da ciência da nutrição embasadas nos assuntos polêmicos e
de maior relevância no momento em alimentação e nutrição. Metodologia: Os usuários
da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Amaro Lanari em Coronel Fabriciano
são convidados através de cartazes a participar de palestras e dinâmicas que instigarão
a curiosidade daqueles que se identificarem com temas sobre a pirâmide alimentar,
guia alimentar para adultos, benefícios da soja na alimentação de mulheres, mitos e
benefícios da ração humana, alimentação saudável, conhecendo o processo digestório,
dentre outros. As metodologias utilizadas variam desde uma palestra utilizando quadro
negro e giz, passando por cartazes ilustrativos, vídeos educativos e projeção com data
show. Resultados: A maioria dos integrantes dos encontros do ciclo de palestras tem
sido de mulheres com idade superior a 60 anos, que estão engajadas em movimentos
de terceira idade e que procuram assistência médica e nutricional na UBS Amaro
Lanari. Além disso, observa-se que a cada encontro 10 a 20 participantes assistem a
palestra, questionam e opinam sobre os temas com experiências próprias ou mesmo de
leituras anteriores. Ao final dos encontros esses participantes avaliam a metodologia, o
tema, os palestrantes e discorrem sobre o que aprenderam. Os resultados parciais
parecem indicar que a metodologia utilizada é dinâmica, os temas são atuais e de
interesse da comunidade e ainda, a presença de estudantes de nutrição juntamente com
a Nutricionista agrada pois passam a contar com informações científicas e não mais do
senso comum. Conclusão: O ciclo de palestras em nutrição tem proporcionado à
comunidade vinculada à UBS Amaro Lanari conhecimentos sobre nutrição e
alimentação através de metodologias que agradam à comunidade pela dinâmica com
que tem sido aplicada. Dessa forma, acredita-se que o conhecimento científico
adquirido seja assimilado com mais intensidade pelos participantes.
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