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1. RESUMO 
 

Introdução: A obesidade é um problema de saúde pública de alta prevalência e um 

importante fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tais 

como: hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias e doenças 

cardiovasculares, atingindo atualmente nível epidemiológico mundial. O aumento de 

sobrepeso e obesidade vem aumentando a cada dia, em idades cada vez mais 

precoces, despertando a preocupação de pesquisadores e profissionais da área da 

saúde e a busca por estratégias para seu controle. Objetivo: Elaborar um programa 

de educação nutricional para adolescentes com excesso de peso. Metodologia: 

Público-alvo adolescentes entre 12 e 14 anos de idade, de ambos os sexos. Para 

elaboração do programa, foram consultados livros, periódicos e publicações de 

órgãos oficiais, publicados a partir de 2010. Desenvolvimento: O programa foi 

elaborado em 4 oficinas, com  60 minutos cada uma. A primeira oficina, intitulada 

“Quebrando o gelo” tem como objetivo identificar o problema vivenciado pelo 

adolescente em relação a alimentação e/ou ao seu peso e suas possíveis causas e, 

a partir do diagnóstico, elaborar os objetivos para as oficinas de trabalho, além de 

propiciar um bom entrosamento dos participantes. A segunda oficina “Descasque 

mais, desembrulhe menos”, tem como objetivo aplicar conteúdos referentes ao 

diagnóstico encontrado. A terceira oficina “Comer bem é ser saudável” tem o 

objetivo motivar os adolescentes a modificar efetivamente seus hábitos alimentares, 

através de estratégias de educação alimentar.  A quarta oficina “Escolhendo saúde” 

tem como objetivo avaliar a efetividade do programa. Resultado: As oficinas foram 

elaboradas, os materiais foram desenvolvidos segundo os objetivos propostos. O 

programa de educação nutricional pode contribuir de maneira substancial para 

aquisição de hábitos alimentares saudáveis. No entanto, deve-se salientar que, 

apesar de todos os benefícios advindos de programas de educação nutricional, é 

indispensável que o participante adote uma postura frente as suas escolhas e as 

dificuldades encontradas tendo em vista que mudanças dos hábitos alimentares são 

necessárias para a melhora nas condições de saúde  e consequentemente na 

melhor qualidade de vida.  

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 A obesidade é um distúrbio metabólico e nutricional ocasionado pelo 

aumento de massa adiposa no organismo, refletindo no aumento do peso corporal. 

É um problema de saúde pública de alta prevalência, podendo se tornar a primeira 

causa de doenças crônicas, atingindo nível epidemiológico mundial (RAMOS e 

BARROS FILHO, 2003). 

 A adolescência compreende o período de transição entre a infância e a vida 

adulta, caracteriza-se por intensas mutações psicológicas, sexuais, sociais, 

somáticas e ainda pelos esforços do indivíduo em atingir os objetivos integrados às 

expectativas culturais da sociedade em que está inserida (EISENSTEIN, 2005). 

 Considerando os múltiplos determinantes das práticas alimentares atuais, foi 

elaborado um guia alimentar para a população brasileira, publicado em 2014 que 

apresenta diretrizes alimentares oficiais para todos os públicos. Este guia tem como 

pressuposto o direito à saúde e à alimentação adequada e saudável, aborda os 

princípios e as recomendações de uma alimentação equilibrada e balanceada.  

 Como estratégias para processos de reeducação alimentar existem 

programas como o PCRA (Programa de Comunicação e Reeducação Alimentar). 

Neste programa, são utilizados métodos de ensino, treinamento e facilitação pelos 

quais a população alvo recebe ajuda para selecionar e implementar comportamentos 

desejáveis na hora de se alimentar e sobre o seu estilo de vida.  

 O nutricionista deve ser um instrutor sobre os conceitos de alimentação e 

nutrição que deve estar capacitado a interpretar os avanços nesta área e decodificá-

los em práticas alimentares que possibilitem melhorias de alimentação de indivíduos 

e coletividades (FAGIOLI e NASSER, 2006). 

  Portanto, conhecer o hábito alimentar e o perfil nutricional de 

adolescentes, é importante para a realização de medidas de intervenções efetivas, 

assim como a propagação de hábitos alimentares saudáveis, que são benéficos à 

saúde e ao bem-estar do indivíduo e da coletividade, atuando com uma medida de 

prevenção para várias doenças (IANISK et. al., 2015). 

 

3. OBJETIVO 

Elaborar um programa de educação nutricional para adolescentes com 

excesso de peso.  



 

4. e 5. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 O programa tem como público-alvo adolescentes entre 12 e 14 anos de 

idade, de ambos os sexos, com diagnóstico de sobrepeso e/ou obesidade. Para 

elaboração do programa, foi consultado o livro das autoras Daniela Fagioli e Leila 

Adnan Nasser, intitulado “Educação Nutricional na infância e na adolescência”. O 

livro explora as etapas do planejamento da educação nutricional contemplando 

métodos, técnicas e instrumentos de ensino, aborda o desenvolvimento de 

intervenções educativas em nutrição, bem como a aplicação de dinâmicas 

ludopedagógicas e a avaliação de programas de comunicação e de reeducação 

alimentar.  

 Foi utilizado também o “Guia Alimentar para a população brasileira – 2014”, 

do Ministério da Saúde e o “Manual de orientação aos consumidores: educação para 

o consumo saudável”, da ANVISA. O guia alimentar e o manual disponibilizam 

importantes informações sobre alimentação saudável, sendo utilizado como 

referência para a elaboração das atividades desenvolvidas neste trabalho. 

 Para a elaboração do visualizador de “Sal, açúcar e óleo” e o visualizador de 

“Escolhas Inteligentes”, material desenvolvido para a 1ª oficina, foi utilizado como 

referência a edição da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) intitulada 

“Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde”.  

 Foi calculada a quantidade de carboidratos (açúcares totais e livres), 

gorduras (totais, saturadas e trans) e sódio dos alimentos que estão presentes 

visualizadores de “Sal, açúcar e óleo” e “Escolhas Inteligentes” para ser utilizado na 

1ª oficina, de acordo com o modelo de perfil nutricional da Organização 

Panamericana de Saúde, 2016. Para calcular os nutrientes da receita do 

hambúrguer e nuggets caseiro, que também estão presentes no visualizador 

“Escolhas Inteligentes”, foi utilizada a tabela TACO (Tabela Brasileira de 

Composição dos Alimentos), o restante dos alimentos, foram retiradas as 

informações nutricionais de sua própria rotulagem. 

 

6. RESULTADOS 

 

O programa foi elaborado em quatro oficinas: 

1ª oficina: “Quebrando o gelo” - Tempo previsto: Aproximadamente 60 minutos.  



Objetivo: Identificar o problema e suas possíveis causas. Com base no diagnóstico 

encontrado, elaborar os objetivos para o desenvolvimento do trabalho. 

Desenvolvimento: Iniciar a oficina com a apresentação individual de todos os 

participantes, começando pelos executores. A apresentação consistirá em dizer o 

nome, idade, um alimento que mais gosta e, o que menos gosta, a fim de que se 

conheçam e estabeleçam empatia, para que as atividades que virão a seguir fluam 

com mais facilidade.  

 Em seguida, realizar a brincadeira do “Certo ou Errado?”, que terá como 

objetivo avaliar o grau de conhecimento sobre alimentação e saúde dos 

participantes. Neste jogo, terão 30 frases afirmativas, sendo 15 corretas e 15 

erradas, cada participante receberá duas questões. Distribuir duas placas para cada 

um deles, uma “CERTO” e a outra “ERRADO”.  Dividi-los em três grupos de cinco 

componentes.  

Em uma mesa, ficarão duas urnas, uma para que eles depositem as fichas que 

considerarem certas e outra para as que julgarem incorretas. Para isso, chamar um 

componente de cada grupo, sucessivamente, eles a lerão em voz alta e depositarão 

na urna que achar correta. Em seguida, questionar os adolescentes o que acham, se 

está certo ou não, depois solicitar que levantem a plaquinha que receberam no 

começo da atividade.  

 O participante que colocar a resposta na urna correta ganhará um ponto 

para a sua equipe e esses pontos ficarão disponíveis em um placar na sala. Para 

avaliação, computar as respostas de todos que levantarem a placa de “certo” ou 

“errado”, de acordo com a frase em questão, a fim de se averiguar o quanto sabem 

do assunto e, assim, priorizar nas próximas oficinas os assuntos que menos 

acertarem.  

 No momento que cada ficha é depositada na urna, discutir sobre a sua 

veracidade ou inexatidão, explicar o assunto proposto e questionar o porquê da 

resposta, caso a mesma esteja errada.  

 A equipe vencedora ganhará um prêmio, cada participante do grupo 

receberá um squeeze, a fim de incentivar o consumo de água. Em caso de empate, 

propor mais duas frases afirmativas, certa e outra errada, porém com um nível de 

dificuldade maior. Todo o conteúdo das frases desta oficina foi respaldado no Guia 

Alimentar para População Brasileira, do Ministério da Saúde (2014). 



 Depois dessa atividade, formar uma roda da conversa para que eles 

discutam e coloquem em questão os pontos que mais sentem dificuldade no 

processo de emagrecimento, como se sentem em relação a isso, o que os 

motivaram a participar e qual a expectativa para as próximas oficinas.  

 Para finalização, realizar a dinâmica do “NÃO”. Essa dinâmica é importante 

para motivá-los a retornarem nas próximas oficinas e encorajá-los a seguirem firmes 

no processo de reeducação alimentar, pois a utilização da motivação é o que leva o 

indivíduo a ter vontade de agir, desperta o interesse, incita e induz a modificar 

realmente as suas práticas (FAGIOLI e NASSER, 2006). Formar duas fileiras: sete 

integrantes de um lado e sete integrantes do outro, segurando as mãos, um de 

frente para o outro. O 15º participante passará no meio da fila formada, enquanto ele 

passa, vagarosamente, os outros começarão a gritar “Não”, “Não vai conseguir” e 

“Não pode”, enquanto ele gritará “Sim”, “Eu posso” e “Vou conseguir”. Depois que 

todos passarem pelo espaço entre as filas, finalizar a oficina, com a explicação 

sobre o quanto as pessoas ao nosso redor tentarão desmotivar, desanimar, 

desencorajar, dizer que não são capazes, mas a decisão final será sempre 

individual, portanto, sempre ser positivo e acreditar que vai conseguir alcançar o seu 

objetivo, não levando em conta os comentários negativos que serão direcionados a 

eles.  

 

2ª oficina: “Descasque mais e desembrulhe menos!” - Tempo previsto: 

Aproximadamente 60 minutos. 

Objetivo: Aplicar conteúdos relacionados ao diagnóstico encontrado. 

Desenvolvimento: Iniciar com uma dinâmica “quebra-gelo” para promover a 

interação dos participantes. Solicitar que eles se espalhem pela sala, de modo que 

fiquem à vontade e não fiquem muito próximos uns aos outros, pois assim terão 

espaço suficiente para a execução da atividade. Praticar uma sequência dos 

seguintes exercícios, com 10 repetições cada: Polichinelo; Agachamento e 

Movimento com os braços e pernas. Para terminar, colocar uma música para que 

todos dancem e fiquem mais descontraídos.  

 Para a próxima dinâmica intitulada “Sal, açúcar e óleo: quanto tem nestes 

alimentos?”, solicitar o auxílio de quatro voluntários. Deixar sobre a mesa uma lata 

de refrigerante, um pacote de salgadinho e macarrão instantâneo. Ao lado de cada 

alimento, colocar três copos descartáveis. Do outro lado da mesa, um pacote de1kg 



de açúcar, um pacote de 1 kg de sal e uma garrafa de óleo (800ml). Os 

adolescentes voluntários terão que colocar a quantidade de sal, açúcar e óleo que 

julgam ter em cada alimento colocado na mesa, depositando as quantidades nos 

copos vazios.  

 Após essa atividade, apresentar um visualizador de gordura, sal e açúcar, 

contendo alguns alimentos industrializados (hambúrguer industrializado, nuggets 

industrializado, refrigerante coca-cola, suco de néctar de uva, linguiça tipo calabresa, 

bolacha doce tipo maisena, bolacha recheada tipo waffer, bolacha recheada sabor 

chocolate) com as quantidades reais de óleo, sal e açúcar presentes nesses 

alimentos. Orientar sobre os perigos associados a esse tipo de alimentação e as 

consequências no organismo. 

 Para melhor compreensão sobre os riscos de uma alimentação com alto 

consumo de produtos processados e ultraprocessados, apresentar, após a 

explicação do visualizador de sal, açúcar e óleo, um novo visualizador, porém este 

intitulado “Escolhas Inteligentes”. Este visualizador contém alimentos in natura, 

minimamente processados e processados: água, suco concentrado, polpa de fruta, 

água de coco (caixinha), hambúrguer caseiro, nuggets caseiro, iogurte desnatado e 

bisnaguinha integral. Através deste recurso, os adolescentes poderão visualizar que 

estes alimentos possuem baixo teor de sal, açúcar e óleo e assim, conscientizá-los 

sobre a importância de um hábito alimentar saudável.  

 Em seguida, orientá-los sobre a importância da leitura dos rótulos 

nutricionais dos alimentos: mostrar que os rótulos informam os ingredientes que 

compõem o produto e que a leitura dessa informação é importante para o 

consumidor identificar a presença de termos, como açúcar e suas variações;  

 Informar que a lista de ingredientes está em ordem decrescente, isto é, o 

primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade no produto e o último, 

em menor quantidade. Orientar sobre a importância da leitura da tabela nutricional, 

pois só é possível fazer escolhas saudáveis a partir das informações nutricionais. 

 Em seguida, fazer uma demonstração de quatro produtos industrializados: 2 

caixinhas de água de coco e 2 caixinhas de suco de uva (marcas diferentes) sendo 

que, uma caixinha de água de coco possui em sua composição: água de coco, água 

de coco reconstituída (água de coco concentrada e água potável), açúcares, 

adicionados de conservantes e antioxidantes enquanto na outra embalagem de água 

de coco o único ingrediente utilizado é água de coco natural. Apresentar, em 



seguida, o suco de caixinha de uva integral com apenas o suco de uva integral em 

sua composição, enquanto o outro suco, em sua lista de ingredientes apresenta 

suco concentrado e polpa de uva, açúcar, ácido ascórbico (vitamina C), acidulantes, 

ácido cítrico e ácido tartárico e aroma natural de uva. Reforçar, mais uma vez, sobre 

a importância da leitura dos rótulos dos alimentos industrializados.  

 Para maior fixação do conteúdo, entregar para cada participante um “Manual 

de orientação aos consumidores – Educação para o consumo Saudável”, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), disponível no site do órgão. Para 

finalizar esta oficina, lançar um desafio: reduzir o consumo de refrigerantes. Solicitar 

que anotem todas as vezes que consumirem a bebida e a quantidade ingerida, para 

ser apresentado um ao outro na próxima visita. Dessa forma, eles poderão 

compartilhar suas experiências, dificuldades, estratégias para evitar o consumo e 

discutir a possibilidade de viver sem a ingestão de refrigerante.  

 

3ª oficina: “Comer bem é ser saudável”  - Tempo previsto: 60 minutos.  

Objetivo: Motivar os adolescentes a modificar efetivamente seus hábitos 

alimentares, através de estratégias de reeducação alimentar.   

Desenvolvimento: Começar com perguntas sobre o desafio que foi lançado na 

oficina anterior. Após todos apresentarem suas dificuldades e conquistas, explicar 

sobre os danos causados pelo consumo excessivo de refrigerantes à saúde e 

colocar em questão a importância não consumir este tipo de bebida.  

 Em seguida, realizar a dinâmica do “Prato Saudável”. Deixar sobre a mesa 

diversas figuras de alimentos impressos em papel fotográfico como: arroz, feijão, 

carnes vermelhas e brancas cozidas, assadas, grelhadas ou fritas, peixe cozido e 

assado, ovo cozido e frito, hambúrguer, salsicha ao molho sugo, linguiça, batata frita 

e cozida, cenoura cozida e crua, beterraba crua, alface, tomate, pepino, couve 

manteiga, brócolis, mortadela, catchup, mostarda, maionese, abacaxi, maça, 

banana, manga, laranja, uva, melancia, melão, pera, mexerica, macarrão, pedaço de 

bolo de chocolate com cobertura, bolacha recheada, pudim, sorvete, refrigerante, 

suco de caixinha, água, suco em pó e suco natural. 

 Entregar para cada participante um prato descartável e após todos 

colocarem em seus pratos os alimentos que gostariam de consumir no almoço ou 

jantar, as bebidas e a sobremesa, explicar o que é uma alimentação saudável, sobre 

as propriedades de todos os alimentos que ficaram disponíveis para eles e comentar 



sobre o que cada um poderia melhorar em seu prato, o que poderia evitar e/ou 

acrescentar nestas refeições, de forma que fique mais nutritivo sem perder a 

qualidade do paladar. Para finalizar, entregar uma caixa em formato de maçã com a 

descrição dos 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, de acordo 

com o Guia Alimentar para população brasileira do Ministério da Saúde, 2014. 

 

4ª oficina: “Escolhendo saúde” - Tempo previsto: 60 minutos. 

Objetivo: Avaliar a efetividade do programa.  

Desenvolvimento: Iniciar com uma conversa sobre como se sentem até o momento 

e qual a opinião referente às explicações e atividades desenvolvidas, se está sendo 

ou se foi fácil mudar o hábito alimentar e que pontos sentem mais dificuldade.  

 A seguir, dar início à oficina culinária, que terá como objetivo motivá-los a 

realizar o preparo do próprio alimento. Dispor sobre a mesa uma placa “Grupo dos 

Cereais” com as seguintes opções de alimentos: pão tipo francês integral, pão de 

forma integral e pão tipo bisnaga integral, outra placa com o “Grupos das Hortaliças” 

que terão folhas de alface, tomate em rodelas, cebola ralada, cenoura crua ralada, 

beterraba crua ralada e uma última placa com o “Grupo Proteico” onde ficarão os 

patês de frango desfiado preparado com requeijão light, patê de atum preparado 

com maionese light e fatias de queijo branco. Solicitar que cada um prepare o seu 

lanche, porém, deverão colocar um item do grupo dos cereais, até três itens do 

grupo das hortaliças e um componente do grupo proteico.  

 Depois da preparação do lanche e da degustação, explicar o quanto um 

lanche pode ser mais saboroso e mais nutritivo do que produtos industrializados 

como salgadinhos de pacote, frituras, salgados e bolachas recheadas. Incentivar o 

preparo do seu próprio lanche para levar no intervalo das aulas na escola e assim 

evitar o consumo de produtos industrializados vendidos na cantina.  No final, 

entregar um impresso com receitas de lanches saudáveis.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho de educação nutricional é estratégia fundamental na aplicação e 

fixação do conteúdo a ser transmitido. Assim, o programa foi elaborado com 

recursos ludopedagógicos e com linguagem própria para adolescentes. A interação 

de todos os participantes com as atividades propostas (dinâmicas, oficina culinária, 



roda de conversa, atividade física e palestras), juntamente com o visual atrativo das 

oficinas, é capaz de proporcionar entrosamento dos integrantes, fomentar o 

interesse do assunto discutido e promover um aprendizado eficaz.   

 O conteúdo proposto deve apresentar  linguagem compreensível, ou seja, de 

fácil entendimento para o público alvo, afim de que as ações educativas possam se 

tornar elemento efetivo de transformação de hábitos alimentares inadequados. 

 É importante que o tempo para cada oficina não ultrapasse 60 minutos, pois 

o interesse pelas atividades acaba se perdendo, logo, o conteúdo deixa de ser 

absorvido e o objetivo do programa não se concretiza da forma esperada.   

 Diante do exposto, conclui-se que o programa de educação nutricional pode 

contribuir de maneira substancial para aquisição de hábitos alimentares saudáveis. 

No entanto, deve-se salientar que, apesar de todos os benefícios advindos do 

programa, é indispensável que o participante adote uma postura frente à dificuldade, 

tendo em vista que mudanças dos hábitos alimentares são necessárias para o êxito 

do objetivo.  
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