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Engajamento Nutricional

- Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), principalmente doenças cardiovasculares, 
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas são a maior causa de mortes no mundo e mortes prematuras 
em países de baixa e média renda, como o Brasil; 

- A maioria dessas mortes pode ser amplamente evitada por meio da mudança de estilo de vida e de fatores 
de risco, como o tabagismo, consumo de álcool, hábitos alimentares, obesidade e atividade física;

- Considerando a crescente morbidade e mortalidade decorrente de DCNT junto à dificuldade das pessoas 
em engajar nas mudanças, uma das principais prioridades deve ser o desenvolvimento de iniciativas que apoiem 
o autogerenciamento, a modificação do estilo de vida e a adesão às mudanças;

- Engajamento significa empenho, envolvimento, participação ativa e compromisso dos indivíduos frente ao 
seu estilo de vida, mas para que isso aconteça é preciso entender que estamos diante de seres biopsicossociais, 
sendo que uma série de determinantes influenciam suas respostas biológicas e comportamentais;

- Estudos apontam que tanto fatores ambientais, como variedade, qualidade e propaganda de alimentos, 
quanto fatores pessoais, como estágio de prontidão para mudança, auto eficácia e percepção dos prós e contras 
da mudança, afetam o comportamento alimentar, sendo que os últimos são preditores mais fortes das escolhas 
e ingesta alimentar;

- Técnicas de mudança de comportamento que apoiam a mudança de hábitos alimentares em curto e longo 
prazo envolvem o estabelecimento de metas, auto monitoramento, tarefas graduais e feedback, entre outras 
abordagens;

- Facilitar o processo de mudança, melhorar a eficácia e o engajamento das pessoas também requer o de-
senvolvimento de habilidades de comunicação e relacionamento por parte dos profissionais de saúde, como a 
empatia, escuta, presença e reflexão;

- Compreendendo a complexidade do ser humano e a situação única de cada indivíduo é possível atuar como 
um agente de mudanças, criando um ambiente colaborativo e de parceria, reduzindo a resistência e ambivalên-
cia, aumentando a consciência, eficácia e recursos para a mudança, tornando o indivíduo um protagonista do 
processo de construção de novos hábitos!
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