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Usando a psicologia positiva

no atendimento nutricional

Applying Positive Psychology to Dietician Consultation

Resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar formas de integrar ferramentas e conceitos da Psicologia Positiva no atendimento nutricional. 
Por meio do aumento de emoções positivas, propósito e vínculos positivos, os profissionais poderão enriquecer seus atendimentos, 
aumentando o engajamento do paciente com seu plano alimentar e o cuidado da saúde de forma holística. 

Palavras-chave:  Psicologia Positiva, atendimento, florescer, mudança de comportamento, engajamento.

Abstract

This article presents Positive Psychology concepts applied to the dietician consultation. Based on of positive emotions, purpose and 
relationships, dieticians can enrich their consult and help clients flourish, both with their diets but also with their wellbeing as a whole.

Keywords: Positive Psychology, consultation, flourish, behavior change, engagement.
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AA Psicologia Positiva apresenta uma mudança 
de paradigma, onde o foco está no positivo e não 
no negativo. Até o surgimento desse movimento, 
a Psicologia enfatizava as patologias mentais, o 
desenvolvimento de estratégias para lidar com as 
fraquezas humanas e a importância do passado 
para resolver o futuro. O objetivo era “consertar” o 
que estava de errado. E esse mesmo olhar negativo 
se estendia para a saúde como um todo, em que 
saúde significava “ausência de doença” e o medo 
era usado como recurso para forçar mudanças. 

 Já o movimento liderado por Martin Seligman1 
propunha “catalisar uma mudança... para parar 
de focar somente em consertar as piores coisas 
na vida, mas sim na construção das melhores 
qualidades da vida”. Ou seja, para um indivíduo 
encontrar o equilíbrio é necessário focar nos seus 
aspectos positivos, tais como suas virtudes, forças e 
bem-estar. Seligman e Csikszentmihalyi2 afirmam 
que a Psicologia Positiva é definida como a ciência 
que estuda a experiência subjetiva positiva, as 
potencialidades e virtudes humanas, contribuindo 
para a compreensão e o desenvolvimento 
dos fatores que permitem a prosperidade dos 
indivíduos e da comunidade. 

Para auxiliar um indivíduo na prosperidade 
ou “florescimento”, é necessário o aumento da 
emoção positiva, do engajamento, do significado 
ou propósito, dos relacionamentos positivos e da 
realização. São estes conceitos que moram na 
essência da Psicologia Positiva que podem ser 
adaptados e utilizados para o enriquecimento do 
atendimento nutricional. 

Primeiramente e acima de tudo, é essencial 
o estabelecimento de um vínculo positivo 
entre profissional e cliente. É através de um 
relacionamento empático e de confiança que o 
cliente irá aderir ao plano ou tratamento alimentar. 
Segundo Miranda3, a utilização de uma escuta 
atenta e sem julgamento, conceito conhecido 
como “escuta mindful” ou “escuta ativa”, auxilia 
na forma com que o cliente enfrenta sua própria 
condição e acredita na conquista de resultados 
positivos. Em outras palavras, o profissional 
deve ser acolhedor, prestativo e eficiente com sua 
escuta. A “resposta” ou procedimentos técnicos 
ficam sem segundo plano. Se não existe um laço 

afetivo, dificilmente o cliente irá conquistar seus 
objetivos. 

Além disso, o nutricionista deve ser um modelo 
de conduta para seu cliente. Estudo demonstra4 
que o autocuidado de profissionais leva a maior 
engajamento e satisfação com a profissão e 
ainda melhoria no tratamento e na percepção 
de satisfação do cliente. O profissional, ao se 
cuidar, se torna um modelo para seu cliente. O 
cliente passa a admirar o profissional, imitando 
os comportamentos que ele deseja mudar. É 
importante compreender que o profissional não 
deve ser “perfeito”, mas sim um exemplo da 
mudança que o cliente busca. Desta forma o cliente 
poderá se espelhar, aumentando sua motivação. 

Outro aspecto positivo do profissional que 
passa pela experiência de mudar seus próprios 
hábitos é o desenvolvimento da autocompaixão. 
O profissional compreende a complexidade e a 
subjetividade que existem nas transformações 
ligadas à saúde e então deixa de se autocriticar 
quando errar ou recair e passa a ensinar seu 
cliente a cultivar sua própria autocompaixão. 
Quando o cliente relatar uma dificuldade com 
a adesão ao cardápio proposto ou momentos de 
consumo excessivo de alimentos não indicados, 
o nutricionista poderá propor a experiência como 
um momento de exercer a autocompaixão. De 
acordo com Kristen Neff5, pessoas com bom 
desempenho em testes de autocompaixão tendem 
a ser mais felizes e mais otimistas, influenciam 
hábitos alimentares saudáveis, além de ajudar 
na perda de peso. Para isso, é necessário ensinar 
ao cliente a reduzir a voz da autocrítica, focar no 
momento presente e entender que lapsos fazem 
parte da experiência humana. É interessante não 
permitir que o cliente se coloque para baixo. Ao 
contrário – em momentos de dificuldade, deve ser 
reforçado o que foi aprendido e como o cliente foi 
fortalecido pela experiência. Desta forma, iremos 
aumentar as emoções positivas do cliente e seu 
engajamento com uma alimentação saudável.

Junto com o cultivo da autocompaixão, devem 
ser propostas formas para o paciente saborear os 
alimentos que o profissional esteja recomendando. 
O “saborear” na Psicologia Positiva é o uso 
consciente de pensamentos e comportamentos 
que prolonguem, gerem ou intensifiquem o 
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prazer de uma experiência. Esta noção deve ser 
aplicada às refeições. O cliente deve se concentrar 
no que está comendo, observando e degustando 
texturas, gostos e aromas. Vale também sugerir 
que o cliente pesquise sobre o alimento – sua 
origem, sua produção e conexão com a terra. 
Dunn et al.6 demonstram através de estudos que 
comer com atenção plena (mindful eating), que 
inclui selecionar alimentos de forma consciente 
e saborear as refeições, auxilia na perda de peso. 
Por exemplo, o nutricionista pode trazer alimentos 
como uva ou cacau para o cliente degustar. 
Em práticas de mindful eating, muitas vezes os 
participantes não sabem o que vão ingerir e, ao 
terem aguçados os sentidos, conseguem desvendar 
e saborear o que têm em suas bocas. Uma refeição 
feita com atenção promove sentimentos de prazer, 
e, conforme explicado anteriormente, emoções 
positivas são as bases para o bem-estar. 

O atendimento nutricional deve ser uma 
culminação de trocas construtivas. Em momentos 
de dificuldade, o profissional deve acolher seu 
cliente, mas a maioria do tempo deve ser dedicada 
ao relato de sucessos. Quando falamos em 
“sucessos”, não esperamos grandes conquistas, 
mas sim pequenos passos que aumentam a 
autoconfiança e a autoestima do cliente. Deve ser 
comemorada cada etapa – a primeira vez que o 
cliente come uma salada, o domingo à noite em 
que são consumidos apenas dois pedaços de pizza 

em vez de cinco, o jantar em família que acontece 
apenas uma vez por mês. A vitalidade emocional 
e o cultivo das emoções positivas reduzem riscos 
de doença coronária, segundo estudo realizado 
por Kubzansky7, e então vemos a importância de 
focar no positivo. 

Para aumentar a autoestima e a autoeficácia 
do paciente, é necessário identificar suas 
forças pessoais. Na Psicologia Positiva, foram 
classificadas 24 forças universais no Inquérito 
VIA. Este inquérito pode ser acessado no site 
http://www.viacharacter.org/www/. Através da sua 
identificação, o profissional pode conectar como 
as forças podem ser aplicadas a favor do processo 
de adesão alimentar.

O cliente, finalmente, deve encontrar um 
propósito para a sua mudança. Por que ele/ela 
deseja comer de forma mais saudável? Como a 
alimentação mudará sua vida? Ou melhor, como a 
sua vida poderá mudar por meio da alimentação? O 
nutricionista deve resgatar, em seus atendimentos, 
as motivações, os valores e o propósito. A cada 
experiência positiva, o cliente criará um vínculo 
amoroso com sua comida. Este tipo de relação é 
duradouro, e a mudança poderá ser sustentável. 
A alimentação pode ser a porta de entrada para 
a construção de uma vida com mais qualidade, 
e a Psicologia Positiva oferece estratégias para 
encontrarmos a melhor versão de nossos clientes 
para que eles possam florescer. 
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