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Adesão ao tratamento dietético 

para o emagrecimento: 

da teoria à prática

Adherence to dietary treatment in weight loss: from theory to practice

Resumo

Estudos populacionais indicam que o consumo de alimentos ultraprocessados é extremamente alto em muitos países. Esses alimentos 
são frequentemente ricos em gorduras saturadas e hidrogenadas, açúcares e sal e pobres em aminoácidos essenciais, fibras e a maioria 
dos micronutrientes. Esse padrão alimentar contribui para o ganho excessivo de peso, inflamação e uma série de doenças crônicas. Nos 
últimos anos, as redes sociais facilitaram o acesso à informação sobre nutrição. Mesmo assim, a adesão à alimentação saudável continua 
sendo um dos principais desafios para nutricionistas. O presente artigo revisa modelos teóricos importantes na clínica e na pesquisa sobre 
mudança de comportamento. Teorias fornecem um mapa para que o nutricionista possa estudar problemas e desenvolver intervenções 
mais apropriadas, com maior chance de sucesso. Exemplos de aplicações práticas na clínica são sugeridos.

Palavras-chave: Adesão, comunicação em saúde, alfabetização em saúde, motivação.

Abstract

Population studies indicate that the consumption of ultra-processed foods is extremely high in several countries. Those foods are often 
high in saturated and hydrogenated fats, sugars and salt and poor in essential amino acids, fiber and most micronutrients. Such eating 
pattern contributes to excessive weight gain, inflammation and a host of chronic diseases. In recent years, social networks have facilitated 
access to nutrition information. Even so, adherence to healthy eating remains one of the main challenges faced by dietitians. The present 
paper reviews important theoretical models in clinical and behavioral change research. Theory provides a road map for studying nutrition 
problems and developing appropriate intentions with a higher success rate. Examples of practical clinical applications are suggested.

Keywords: Patient compliance, health communication, health literacy, motivation.
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Q
Introdução

Quase 1 em cada 5 brasileiros (18,9%) são 
obesos e mais da metade da população residente 
nas capitais do país (54%) encontra-se com 
excesso de peso1. O quadro é reversível, mas o 
sucesso de estratégias remediativas demanda 
um engajamento efetivo de múltiplos setores, 
da agricultura à indústria, das famílias aos 
profissionais de saúde. Preocupa, especialmente, 
o aumento do peso entre os jovens, o que exige 
contínua vigilância. No Brasil, os adolescentes 
são os maiores consumidores de alimentos 
ultraprocessados, situação que também preocupa 
na fase adulta, principalmente quando as refeições 
são realizadas fora de casa2.

Alimentos ultraprocessados são formulações 
industriais prontas para consumo e feitas 
inteiramente ou majoritariamente de substâncias 
extraídas de alimentos (óleos, gorduras, 
açúcar, proteínas), seus derivados (gorduras 
hidrogenadas, amido modificado) ou de 
compostos sintetizados em laboratório (corantes, 
aromatizantes, realçadores de sabor e outros 
aditivos). Estudos comprovam a inferioridade 
da qualidade nutricional de dietas baseadas em 
alimentos ultraprocessados quando comparados 
ao conjunto dos demais alimentos3,4.

A dieta inadequada é um determinante 
social da saúde importante. As relações entre 
a dieta e as condições crônicas estão bem 
estabelecidas5, existindo evidências de relação 
entre a má alimentação e o consumo de alimentos 
ultraprocessados e o aumento do risco de diversas 
doenças crônicas não transmissíveis6. Para além 
das questões de saúde, o consumo de produtos 
ultraprocessados também é problemático do 
ponto de vista social, cultural, econômico, 
político e ambiental7.

No Brasil, o consumo de alimentos 
ultraprocessados representa cerca de 30% do 
consumo energético, sendo que os indivíduos que 
mais os consomem também costumam estar com 
o Índice de Massa Corporal (IMC) aumentado3. 
Situação similar é observada em diversos outros 
países. Estudo multicêntrico realizado em 19 
países europeus mostrou um alto consumo 
de alimentos ultraprocessados, variando de 

10,2% em Portugal a 50,4% no Reino Unido6. 
Nos Estados Unidos, o consumo de alimentos 
ultraprocessados chega a representar 57,5% das 
calorias consumidas, sendo que, quanto maior o 
seu consumo, mais pobre é a dieta em proteína, 
fibra, vitaminas A, C, D e E, zinco, potássio, 
fósforo, magnésio e cálcio8.

Apesar do debate acerca da dieta ideal 
para o emagrecimento continuar, evidências 
sugerem que níveis mais altos de adesão a uma 
dieta, independentemente de qual seja, são um 
fator importante no sucesso da perda de peso9. 
Nesse contexto, o papel do nutricionista é 
fundamental, desenvolvendo ações de vigilância 
da situação alimentar e nutricional da população, 
divulgando informações confiáveis, orientando e 
acompanhando indivíduos e grupos com vistas 
à promoção da saúde e prevenção de doenças, 
empoderando o paciente por meio de estratégias 
motivacionais10. Este artigo faz uma revisão 
narrativa acerca das teorias da adesão e discute 
a transposição das mesmas para a prática do 
nutricionista.

O estudo das teorias fornece um mapa para 
que o profissional possa estudar os problemas 
nutricionais observados na população e 
desenvolver intervenções mais apropriadas, com 
maior chance de sucesso.

Desafios para manutenção da alimentação 
saudável

Grande parte dos países ocidentais convive 
hoje com o excesso de peso em proporções 
epidêmicas6. Uma das causas é o acesso ilimitado 
a alimentos ultraprocessados baratos, saborosos, 
convenientes e de baixo custo. O nutricionista 
tem como um de seus propósitos ajudar as pessoas 
a alcançarem e manterem um corpo saudável. 
Para tanto, utiliza-se de estratégias tradicionais 
e presenciais, assim como de meios inovadores, 
como as redes sociais, para veicular mensagens 
relacionadas à promoção da saúde, pautando-
se nos mais recentes avanços tecnológicos e 
científicos e respeitando a cultura, os valores 
das pessoas e a relação das mesmas com o meio 
ambiente.

Em 2014, o Ministério da Saúde lançou, em 
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parceria com a Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) e o Núcleo de Pesquisas 
Epidemiológicas em Nutrição e Saúde 
(NUPENS) da Universidade de São Paulo 
(USP), a atualização do Guia Alimentar para 
a População Brasileira. Escrito em linguagem 
simples, propõe passos para o alcance de uma 
alimentação saudável, com alimentos regionais, 
de fácil acesso para os brasileiros. Mesmo 
assim, suas orientações são desconhecidas ou 
pouco seguidas por grande parte da população. 
Apesar dos esforços dos profissionais da área de 
saúde pública, há ainda uma grande lacuna entre 
as recomendações e o consumo de alimentos 
saudáveis pela população. Por exemplo, apesar 
de o Brasil estar entre os maiores produtores 
mundiais de frutas e hortaliças, apenas 23,7% 
dos brasileiros as consomem diariamente1.

Muitos fatores influenciam o nível de adesão 
de um indivíduo a uma intervenção dietética, 
como aspectos culturais, sociais, familiares 
e pessoais. Reduzir as lacunas entre a dieta 
ideal e a dieta atual é uma responsabilidade a 
ser compartilhada pelo governo, pelos órgãos 
profissionais, pela indústria de alimentos, pelas 
famílias e profissionais de saúde, especialmente 
nutricionistas. O consumidor precisa aprender 
a decidir se a informação à qual está exposto 
é relevante e de qualidade. Essas habilidades 
envolvem a alfabetização nutricional que inclui 
a capacidade de compreensão, processamento, 
interpretação, julgamento e avaliação acerca da 

qualidade das informações obtidas11.
Além dessas habilidades, outros fatores 

podem influenciar a adesão às recomendações 
alimentares. Alguns autores mostram a 
dificuldade de entrevistados para «resistir às 
tentações», lidar com a dieta em momentos de 
estresse e ansiedade12 e com a insatisfação por 
estar restringindo certos tipos de alimentos. 
Complicações de doenças, sintomas múltiplos 
(náuseas, vômitos, diarreia), baixa compreensão 
do esquema alimentar, estados emocionais 
negativos, falta de tempo para o preparo dos 
alimentos, baixa renda e hábitos arraigados são 
fatores que precisam ser considerados13. Tais 
fatores contribuem para resultados aquém dos 
esperados, o que, por sua vez, desencorajam a 
adesão à dieta.

Neste sentido, pesquisadores vêm investigando 
e adaptando para a área de saúde teorias que 
possam dar suporte às estratégias propostas pelo 
profissional a fim de aumentar a motivação da 
clientela e a adesão à alimentação saudável14-17. 
Destacam-se as teorias de aprendizagem e 
de processamento de informações; o modelo 
transteórico de mudança de comportamento; 
o condicionamento operante; a teoria do 
comportamento planejado e da ação planejada; 
a teoria do processamento da informação; o 
modelo de competência alimentar; a teoria da 
comparação social; a proteção da motivação; o 
modelo de crenças em saúde; e a teoria sócio-
cognitiva17 (Tabela 1).

Tabela 1. Modelos teóricos para a compreensão dos comportamentos em saúde

Informação

Reforço positivo

Discussão com pares/suporte

Comparação social
Medo

Treinamento de habilidades

Técnica Teorias
Teorias de aprendizagem
Processamento da informação
Teoria da difusão das inovações (TDI)
Condicionamento operante
Teoria do comportamento planejado e da ação planejada (TPB)
Modelo transteórico de mudança de comportamento
Processamento da informação
Teoria da comparação social
Teoria das normas sociais
Proteção da motivação
Modelo de crenças em saúde (MCS)
Autoeficácia
Modelos sociocognitivos
Teoria da aprendizagem significativa

Fonte: a própria autora
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O primeiro passo para a mudança de 
comportamento é o acesso à informação. O 
conhecimento adequado sobre nutrição é 
importante para que cada pessoa possa tomar 
melhores decisões acerca da própria dieta18. 
Fontes comuns de informação sobre a nutrição 
incluem a internet, familiares, amigos, livros, a 
televisão e profissionais de saúde19,20.

Várias teorias tentam explicar a melhor 
forma de veicular o conhecimento científico 
sobre nutrição a fim de gerar mudanças 
positivas de comportamento. Dentre as teorias 
investigadas nessa área estão as diversas teorias 
de aprendizagem, a teoria de processamento da 
informação e a teoria da difusão das informações. 
Contudo, apesar dos avanços nessa área, ainda 
existem muitas lacunas acerca da melhor forma 
de comunicar a ciência da nutrição para aumento 
da adesão à alimentação saudável, manutenção 
do peso adequado e prevenção de doenças. De 
fato, apesar do maior acesso às informações, o 
consumo de alimentos ultraprocessados continua 
a crescer nos países industrializados.

Além da informação, o reforço positivo é 
fundamental. Dentro desse conjunto, uma das 
teorias mais estudadas na área da saúde é o modelo 
transteórico de mudança de comportamento, 
desenvolvido pelos pesquisadores norte-
americanos Prochaska, Norcross e Di Clemente, 
em 1979. Para esses pesquisadores, são cincos 
os estágios de mudança: pré-contemplação, 
contemplação, preparação, ação e manutenção21.

Durante o estágio de pré-contemplação, a 
pessoa não está apta a mudar, desvaloriza ou nega 
o problema (por exemplo, não enxerga a conexão 
entre o consumo de alimentos ultraprocessados e 
o ganho de peso) ou crê que outras demandas da 
vida sejam mais urgentes. Pode não ter confiança 
na própria capacidade de mudar ou manter uma 
alimentação saudável, por exemplo, por já ter 
tentado dietas sem sucesso no passado21.

Na fase de contemplação, o indivíduo apresenta 
intenção de mudar nos próximos meses. Sabe da 
existência do problema, está convencido a mudar 
os hábitos, mas ainda enxerga muitos obstáculos. 
Por exemplo, quer cozinhar mais, mas não sabe 
como. A terceira fase é a de preparação, na qual 
o risco de não mudar supera os benefícios do 

comportamento atual. Por exemplo, o paciente 
se dá conta de que o risco de infartar supera o 
prazer de consumir pizza toda noite. A ação é 
a fase em que a pessoa altera o comportamento 
e a manutenção é o estágio no qual a mudança 
de comportamento já ocorreu e está presente na 
rotina por mais de seis meses21.

O objetivo do acompanhamento nutricional 
é acelerar a passagem de um estágio a outro, 
por meio de informações precisas, incentivo, 
apoio, encorajamento e aconselhamento. A 
entrevista comportamental é uma das abordagens 
auxiliares para determinar a prontidão de um 
indivíduo para a mudança17. Durante a entrevista, 
perguntas são feitas com a finalidade de avaliar 
o grau de resistência à mudança, compreender 
crenças e motivações, explorar alternativas 
aos comportamentos atuais e fornecer apoio e 
soluções. A intenção de agir é um importante 
preditor de comportamentos saudáveis. A TPB 
acrescenta um dado importante a ser investigado 
pelo nutricionista: a percepção de facilidade ou 
dificuldade acerca da mudança.

O acompanhamento a partir de ferramentas 
como a entrevista motivacional ajuda a promover 
a autoeficácia e a crença que o cliente passa a ter 
na própria capacidade para executar uma tarefa, 
seja ela cozinhar, comprar alimentos saudáveis, 
resistir a alimentos não saudáveis, estimar 
tamanho das porções adequadas, ler rótulos ou 
praticar atividade física regularmente. Para a 
Organização Mundial de Saúde, intervenções 
baseadas em três pilares (informação, motivação 
e estratégia para aumento da autoeficácia) são 
mais eficazes na mudança e manutenção de 
comportamentos saudáveis22.

Uma das teorias que discutem a motivação 
para a mudança de comportamentos é o modelo 
de crenças em saúde (MCS)23. De acordo com a 
teoria, a motivação para a mudança depende de 5 
fatores: 1) Percepção da gravidade do problema 
a ser prevenido ou tratado; 2) Percepção 
do quão suscetível se é a esse problema; 3) 
Percepção acerca dos benefícios da mudança de 
comportamento; 4) Percepção sobre as barreiras 
para a mudança; 5) Sugestões recebidas para 
a mudança. Os gatilhos para a mudança de 
comportamento podem ser internos (como o 



44

Andreia Araujo Lima Torres
Re

v 
Br

as
 N

ut
r 

Fu
nc

; 
43

(7
8)

, 
20

19
 d

oi
: 

10
.3

28
09

/2
17

6-
45

22
.4

3.
78

.0
5

desenvolvimento ou o medo de desenvolver uma 
doença) ou externos (campanhas ou informações 
dadas pelo profissional de saúde). Reconhecer 
crenças e ajudar as pessoas a ganharem confiança 
para realizarem mudanças é um papel importante 
do nutricionista. Algumas pessoas só realizam 
mudanças ao sentirem-se vulneráveis a uma 
ameaça. Dessa forma, a MCS entra no conjunto 
de teorias que abordam o medo.

Uma das teorias mais novas é a teoria da 
difusão de inovações, focada em como as 
estruturas sociais afetam a tomada de decisões24. 
De acordo com essa teoria, novidades (de ideias, 
práticas, meios) são rapidamente adotadas 
quando são percebidas como melhores do que 
as anteriores. Essa teoria aborda os diferentes 
papéis das mídias sociais e da importância dos 
novos canais de comunicação com a clientela. 
Dentro desse contexto, o nutricionista pode 
utilizar novos meios de comunicação para 
oferecer suporte contínuo, treinando o cliente 
para realizar o automonitoramento, fortalecendo 
a motivação e o autocontrole frente a situações 
desfavoráveis. A motivação e a autoeficácia 
aumentam após a ação. Ajudar o cliente a manter 
as mudanças realizadas é tão importante quanto a 
ajuda dada para o início do processo.

Aplicações práticas

Muitos são os desafios para que o nutricionista 
consiga influenciar positivamente a adesão às 
recomendações e os comportamentos em relação 
à alimentação, contribuindo para a redução do 
risco de doenças crônicas. Este artigo apresentou 
teorias e modelos frequentemente abordados 
no estudo das mudanças de comportamento e 
adesão a comportamentos saudáveis na área 
de saúde. Eles fornecem insights úteis para o 
profissional da área de nutrição. Sem subestimar 
a importância do contexto, do suporte (social, 
financeiro, emocional), o papel individual é 
muito importante na tomada de decisões, sendo 
foco da maioria das teorias.

Com base nas teorias apresentadas, o 
nutricionista pode, a partir do contato com 
sua clientela, criar estratégias e incentivar 
comportamentos que minimizem as barreiras 

percebidas para uma alimentação saudável, 
dentre elas:

1. Barreiras sociais e econômicas: grau de 
escolaridade ou alfabetização em saúde, suporte 
social (familiar, laboral e interpessoal), acesso 
a alimentos saudáveis e custo dos alimentos13. 
Para minimizar tais barreiras é importante educar 
sobre os alimentos da estação, plantio e as CSA 
(Comunidades que Sustentam a Agricultura); 
abolir a prescrição de suplementos desnecessários 
ou supérfluos; referenciar o paciente para serviços 
de saúde públicos, quando necessário, para que 
ele tenha acesso a suplementos, tratamentos ou 
grupos de apoio disponíveis gratuitamente na 
rede;

2. Barreiras relacionadas ao paciente: 
doença crônica ou aguda, severidade de 
sintomas, depressão, desordens psicológicas ou 
psiquiátricas, necessidades especiais (visuais, 
auditivas ou cognitivas), conhecimento prévio 
sobre nutrição, risco percebido, autoconfiança, 
motivação intrínseca, habilidades para cozinhar 
e pressões do trabalho13. O profissional poderá 
ajudar a minimizar tais barreiras criando um 
ambiente seguro, no qual o cliente sinta-se 
confortável para conversar abertamente. Precisará 
fornecer instruções claras, usar intérpretes, 
manter contato visual, confirmar a compreensão, 
usar linguagem acessível, evitar termos 
técnicos e jargões profissionais, usar figuras ou 
diagramas para comunicar a informação com 
maior facilidade, além de ensinar técnicas de 
automonitoração;

3. Barreiras relacionadas ao nutricionista: 
competências de comunicação25, diferenças de 
crenças e expectativas, disponibilidade para 
reforço, facilidade de acesso e tempo de espera. 
O nutricionista deve desenvolver e aprimorar 
suas habilidades de entrevista e comunicação, 
que devem ser claras, precisas, práticas e 
motivadoras. Para aumentar a adesão ao 
tratamento precisa também manter-se em contato 
com a clientela (presencialmente, telefonando, 
enviando e-mail ou mensagens), a fim de verificar 
e sanar dúvidas subsequentes à consulta, assim 
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como oferecendo apoio durante momentos de 
estresse ou incertezas;

4. Barreiras terapêuticas25: complexidade do 
tratamento, benefício percebido, interferência da 
conduta no estilo de vida, dificuldade percebida 
pelo paciente. A mudança de hábito é mais rápida 
quando o tratamento é individualizado, holístico 
e quando a ele são incorporadas estratégias 
motivacionais. Para definição da melhor conduta 
o nutricionista pode usar como apoio a teia de 
interconexões metabólicas da nutrição funcional26. 

Embora essas não sejam as únicas estratégias 
passíveis de utilização para aumento da adesão 
à alimentação saudável, elas foram selecionadas, 
pois sua incorporação à prática é viável e 
aplicável para diversos públicos.

Considerações finais

As teorias apresentadas complementam-
se e contribuem para a definição de estratégias 
individualizadas que podem ser usadas para 
persuadir, reforçar e favorecer sentimentos 
de autoeficácia. Algumas teorias enfocam o 
comportamento individual, outras tendem a 
pensar no comportamento como resultado de 
inter-relacionamentos complexos e práticas 
sociais compartilhadas. Modelos podem ser 
combinados para que o nutricionista consiga 
trabalhar conteúdos, treinamentos, oferecer 
apoio e, principalmente, manter a motivação de 
seus pacientes ao longo do tempo.

 O conhecimento das teorias capacita o 
nutricionista a propor mudanças mais adequadas 
no ambiente, minimizando algumas das 
barreiras para a adoção de uma alimentação 
saudável. Também facilitam a avaliação da 

clientela atendida, para que  o plano de ação seja 
constantemente adaptado. Durante o processo 
de cuidado nutricional diversas técnicas podem 
ser incorporadas. Existem evidências científicas 
de que o automonitoramento, a entrevista 
motivacional, a disponibilização de cardápios 
estruturados contribuem para a maior adesão da 
clientela atendida.

As consultas são momentos importantes para 
o estabelecimento de uma relação de confiança. 
Considerando-se o estágio de prontidão para a 
mudança de cada cliente o nutricionista poderá 
optar por traçar estratégias simples, com poucos 
e pequenos objetivos, proporcionar sistemas 
de apoio, ajudando o paciente a controlar 
estímulos e lidar com situações de risco, a partir 
de recomendações concretas. Recompensar e 
celebrar vitórias também pode ser importante 
para a manutenção da motivação. Neste sentido, 
um papel importante do nutricionista é o de 
educador, contribuindo para que a população 
encare a alimentação saudável como uma jornada 
para uma vida com mais vitalidade. Para tanto, 
não existe uma fórmula. O processo de mudança 
varia entre os indivíduos, os quais carregam 
diferentes histórias e personalidades. 

Desta forma, estudos ainda fazem-se 
necessários, para que possamos compreender 
melhor as diferenças de estilos de aconselhamento 
e o impacto na adesão de indivíduos e grupos. 
Recomenda-se também uma revisão mais 
abrangente das teorias apresentadas para que 
as estratégias propostas sejam cada vez mais 
criativas e apropriadas. Por fim, recomenda-
se que nutricionistas recebam treinamento 
adequado para o uso das teorias de mudança 
de comportamento nas áreas clínica e de saúde 
pública.
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