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RESUMO 

Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) precisa ser analisada no 

contexto da evolução histórica e política no Brasil, pois abrange uma ampla visão do 

alimento isolado e/ou compondo uma refeição no contexto cientifico e cultural. A 

formação do hábito alimentar começa na infância com as primeiras experiências da 

criança com a alimentação oferecida pelos pais, posteriormente na escola, entre 

amigos e assim sucessivamente no decorrer da vida. As Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT) são consideradas atualmente uma epidemia, pois abrange 

desde os países desenvolvidos como os em desenvolvimento, seu crescimento está 

relacionado à mudança do estilo de vida ocorrido nos últimos anos. O maior número 

de mortes por DCNT ocorre entre pessoas idosas, no entanto, estudos mostram 

risco de crescimento em outros públicos iniciando na vida fetal e continuando nos 

demais ciclos da vida. Uma alimentação saudável deve atender as leis da 

alimentação de Pedro Escudero em relação a quantidade, qualidade, adequação e 

harmonia, proporcionando equilíbrio no total calórico e de nutrientes necessários 

para o funcionamento do organismo humano e tem sido considerada como 

promotora de saúde. Objetivo: Elaborar um álbum seriado, sobre alimentação 

saudável, para ser utilizado em programas de educação nutricional. Métodos: A 

elaboração do álbum seriado foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica no 

período de setembro a outubro/2013 com os temas Educação Nutricional, Doenças 

crônicas não Transmissíveis e Alimentação Saudável. Os alimentos/preparações 

selecionados foram preparados no laboratório de gastronomia da USJT, no período 

de Fev a Mar/2014 e posteriormente fotografados para compor o álbum.  
Resultados: O álbum seriado intitulado “alimentação saudável” foi elaborado a partir 

da comparação de alimentos e/ou receitas tradicionais com uma versão mais 

saudável no que diz respeito ao valor nutricional. Foi possível obter nas preparações 

“mais saudáveis” maiores teores de vitaminas, minerais e fibras e menores teores de 

gorduras e açúcares. Fazem parte do Álbum 14 alimentos e/ ou preparações ricas 

em proteína, 8 de vitaminas e minerais, 12 de carboidrato, 14 de gordura e açúcares 

(versão tradicional e “mais saudável”). Adicionalmente, foi elaborado o receituário 

das preparações “mais saudáveis” para permitir o seu preparo para qualquer tipo de 

público. Conclusão: Foi possível desenvolver um material ilustrado, de fácil 

compreensão para utilização em diferentes programas de educação nutricional para 
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diferentes públicos. Traz como inovação, opções de receitas mais saudáveis no que 

diz respeito ao valor nutricional e, portanto, pode ser utilizado como estratégia para o 

estabelecimento de hábitos alimentares saudáveis e controle de DCNT.  

 

Palavras–chave: Educação Nutricional, Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 

Alimentação saudável. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

As DCNT são consideradas uma epidemia, pois seu crescimento atingi desde 

os países desenvolvidos aos em desenvolvimento, sua expansão está relacionada à 

mudança do estilo de vida ocorrido nos últimos anos. Acredita-se que a dieta e 

atividade física são fatores importantes para promoção da saúde com decorrer da 

vida, contribuindo também para a prevenção e tratamento das DCNT (MARCHIONI 

et al., 2009; PHILIPPI, 2008). 

A obesidade é considerada uma DCNT que, se não for controlada, pode levar 

às doenças coadjuvantes, como diabetes mellitus, dislipidemia, doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, entre outras. Define-se 

obesidade como o aumento de gordura corpórea causado pelo desequilíbrio da 

quantidade caloria ingerida e gasta. A obesidade afeta a saúde e a qualidade de 

vida das pessoas e suas conseqüências geram custos elevados para sociedade e 

para o estado (GUIMARAES, et al 2010). 

As DCNT tornaram-se problema de saúde pública atualmente, e a procura 

para o seu controle é grande e tem gerado em diversos países discussões sobre 

possíveis ações de prevenção, o que tem levado a recomendação da prática de 

atividade física, alimentação saudável e o abandono do tabagismo (CAPILHEIRA, 

2011). 

A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF -2008-2009) realizada pelo IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que a inclusão de alimentos 
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ricos em gordura na alimentação das famílias brasileiras tem apresentado um 

crescimento elevado. Em 2003 o consumo de gordura foi acima do limite 

recomendado, sendo que famílias de rendimentos mais altos eram os mais afetados. 

Em 2009, o estudo Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas não Transmissíveis por Inquérito Telefônico (VIGITEL), constatou que o 

consumo médio acima do recomendado de gordura na carne e no leite, foi de 33,8% 

e 58,4%, respectivamente (ROMBALDI, 2013).  

O maior número de mortes por DCNT ocorre entre pessoas idosas, no 

entanto, estudos mostram risco do crescimento em outros públicos iniciando na vida 

fetal e com o passar dos anos. Segundo MARCHIONI et al (2009) a exposição a 

fatores de risco para DCNT ocorre nos diferentes ambientes físico e social e 

sucedesse ao longo de todo o ciclo da vida, ou seja, o adulto ensina a criança, que 

formará hábitos, levará quando adolescente, e se tornará adulto e idoso com os 

mesmos hábitos.  

 

1.2 Educação Nutricional 
 

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) deve ser compreendida no 

contexto da evolução histórica e política no Brasil, pois abrange uma ampla visão do 

alimento individual e em conjunto com a alimentação tanto do modo cientifico e 

cultural.  O termo educação alimentar e nutricional abrange desde o ato de se 

alimentar até os processos de produção, abastecimento, transformação até os 

aspectos nutricionais (BRASIL, 2012). 

A alimentação adequada é direito humano assegurado por lei, o homem deve 

ter assegurado o direito de consumir o alimento que forneça segurança alimentar e 

nutricional. A EAN busca desenvolver no indivíduo a prática autônoma, voluntária e 

permanente dos hábitos alimentares saudáveis por meio de ações transdisciplinares, 

intersetoriais e multiprofissionais (BRASIL, 2012). 

A alimentação refere-se desde o ato de nutrir-se até o ato cultural, por isso 

leva - se em consideração os aspectos socioculturais, valores simbólicos, afetivos e 

sensoriais do alimento. As diversidades culturais estão aliadas as práticas 

alimentares, culinárias e gastronômicas, e o dilema: “como educar o sujeito 
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nutricionalmente, respeitando a sua cultura” entra em grande confronto com as 

políticas e as práticas na educação alimentar e nutricional (SANTOS, 2013). 

A formação do hábito alimentar começa na infância com as primeiras 

experiências da criança com a alimentação oferecida pelos pais, posteriormente na 

escola, entre amigos e assim sucessivamente no decorrer da vida. Existem muito 

fatores que podem influenciar na quantidade e qualidade da alimentação ingerida, 

entre eles são citados: utensílios, horário de cada refeição, pois cada cultura tem o 

seu hábito.  (PHILIPPI, 2008). 

Hábitos de alimentação inadequados incluem a ingestão de alimentos ricos 

em açúcares e gorduras em conjunto com a falta de atividade física podem 

ocasionar as DCNT. Portanto, o excesso de peso e obesidade é um fator de risco, 

pois o acumulo de massa corpórea atrapalha a ação de Compostos Bioativos (CBA), 

enquanto os triglicerídeos do tecido adiposo podem atrapalhar a ação do CBA 

causando oxidação na célula. Pesquisas mostram que pessoas com excesso de 

peso e obesas tem o hábito alimentar não saudável e menos consumo de CBA, que 

podem ser encontrados em frutas, hortaliças e grãos integrais (ASSIS et al., 2009; 

BASTOS et al., 2009). 

Diante do desafio de consolidar a EAN nas políticas públicas, ampliou-se a 

necessidade de se promover um campo comum de reflexão e orientação da prática 

no conjunto de iniciativas de EAN com origem, principalmente, na ação pública. 

Para atender a este propósito foi elaborado de maneira intersetorial o “Marco 

de Referência de Educação Alimentar e Nutricional” para as políticas públicas, fruto 

de um termo de cooperação firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS) e o Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional da 

Universidade de Brasília (OPSAN/UnB). 

Os princípios deste documento são descrito a seguir (BRASIL, 2012):  

  

I- Sustentabilidade social, ambiental e econômica; 
II- Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade; 

III- Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de 
opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de 
diferentes naturezas; 
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IV- A comida e o alimento como referências: Valorização da culinária 
enquanto prática emancipatória;  

V- A Promoção do autocuidado e da autonomia; 

VI- A Educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e 
participação ativa e informada dos sujeitos;  

VII- A diversidade nos cenários de prática;  

VIII- Intersetorialidade;  

IX- Planejamento, avaliação e monitoramento das ações 

 

Uma alimentação saudável deve atender as leis da alimentação de Pedro 

Escudero no que diz respeito a quantidade, qualidade, adequação e harmonia, 

proporcionando uma alimentação equilibrada em calorias e nutrientes necessários 

para o funcionamento do organismo humano. Ainda, deve atender as formas de 

produção de alimentos sócio e ambientalmente sustentáveis, livres de 

contaminantes físicos, químicos, biológicos, orgânicos e oriundos da biotecnologia 

(BRASIL, 2012). 

A orientação para uma alimentação saudável deve ser realizada em todas as 

fases da vida e para tanto deve lançar mão de estratégias adequadas para o melhor 

entendimento da população a quem se destina orientar. 

 

2 - OBJETIVO 

Elaborar um álbum seriado para utilizar na educação nutricional com foco em 

uma alimentação saudável.  

 
3 - MATERIAL e MÉTODOS 

Segundo Flausino et.al. (2000) o álbum seriado, como recurso audiovisual para 

o ensino, tem-se mostrado um excelente meio educativo. Assim, optou-se por 

elaborar um álbum seriado com o tema Alimentação Saudável para prevenção de 

DCNT  

Inicialmente, foi realizada a seleção dos alimentos e preparações que 

deveriam compor o álbum. Optou-se por preparar duas versões, uma com receita 

tradicional e outra alternativa para proporcionar melhor valor nutricional, quer seja 
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para a inclusão de fibras, vitaminas e minerais quer seja para a redução total de 

gordura proporcionando assim a possibilidade de melhores escolhas alimentares.  

Após a escolha dos alimentos e / ou preparações, foi realizada a elaboração 

no laboratório de gastronomia da Universidade São Judas Tadeu, no período de 

fevereiro e março/2014. Após o preparo os alimentos/preparações foram 

fotografados para compor o álbum seriado sendo utilizada câmara fotográfica 

modelo Nikon d3200. Adicionalmente foi calculado o valor nutricional de cada 

preparação.  

O valor nutricional foi calculado utilizando-se a “Tabela de Composição 

Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil” do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) - Pesquisa de orçamento Familiares 2008-2009 (POF) e Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) 2011. Para a conversão de medidas 

usuais foram utilizadas as tabelas Manual de Medidas Usuais Adaptação da “Tabela 

de Medidas Referidas para Alimentos Consumidos no Brasil” do IBGE - Pesquisa de 

orçamento Familiares 2008-2009 (POF) e Pirâmide dos Alimentos: Fundamentos 

Básicos da Nutrição (2008) de autoria de Tucunduva, S. 

Posteriormente para a finalização do Álbum Seriado foram utilizados os 

programas Illustrator cc6 e pixlr.  

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A educação e a comunicação tem que estar entrelaçadas, porque elas em 

conjunto são essenciais para aprendizado dos seres humanos. Com relação à 

saúde, através de uma comunicação clara e acessível, pode-se passar instruções 

necessárias à população, visando o acesso a métodos de prevenção ou tratamento 

de doenças. Segundo MOREIRA et. al (2003) ... “a capacidade de comunicação 

entre emissor e receptor determinará o grau de aproveitamento da mensagem”.  

Através da revisão bibliográfica realizada foi possível perceber que a 

educação trabalha em conjunto com a intervenção e para obter sucesso é 

necessário que se tenha materiais educativos com linguagem acessível para fácil 

entendimento de qualquer tipo de público. 

O material educativo escrito tem sua importância na comunicação, ele reforça 

as orientações orais, serve como consulta para todos os dias em caso de dúvidas e 
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/ou esquecimento e auxilia para algumas decisões. Porém, sua desvantagem ser 

relaciona as pessoas com dificuldade de leitura ou analfabetas. Desta forma é 

recomendado que materiais educativos utilizem desenhos, imagens, figuras 

associadas ao assunto (MOREIRA et al., 2003). 

O material educativo pode ser considerado um reforço da orientação, uma vez 

que a imagem pode ajudar a guardar a informação sendo um complemento da 

educação nutricional. 

O álbum seriado foi intitulado “alimentação saudável” e foi elaborado a partir 

da comparação de alimentos e/ou receitas tradicionais com uma versão mais 

saudável no que diz respeito ao valor nutricional. Foi possível obter nas preparações 

“mais saudáveis” maiores teores de vitaminas, minerais e fibras e menores teores de 

gorduras e açúcares. Fazem parte do Álbum 14 alimentos e/ ou preparações ricas 

em proteínas, 8 de vitaminas e minerais, 12 de carboidratos, 14 de gorduras e 

açúcares (versão tradicional e “mais saudável”). Adicionalmente, foi elaborado o 

receituário das preparações “mais saudáveis” para permitir o seu preparo para 

qualquer tipo de público. 

Sugere-se que o álbum seja utilizado em programas de educação nutricional 

promovidos pela USJT, bem como na clinica de nutrição da USJT. 

 
5- CONCLUSÃO 
 
 Foi possível através da elaboração do Álbum seriado desenvolver um material 

ilustrado, de fácil compreensão para utilização em diferentes programas de 

educação nutricional para diferentes públicos.  

 Traz como inovação, opções de receitas mais saudáveis no que diz respeito 

ao valor nutricional e, portanto, pode ser utilizado como estratégia para o 

estabelecimento de hábitos alimentares saudáveis e controle de DCNT.  
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