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UM OLHAR ACOLHEDOR PARA O ALIMENTAR-SE: PROJETO DE 
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Introdução: Tendo em vista a elevada queixa e demanda espontânea relacionada ao 

comportamento alimentar no período de isolamento físico em decorrência da pandemia do 

Coronavírus, professores, juntamente com estudantes do Grupo de Pesquisa, Estudo e Prática 

em Comportamento Alimentar do curso de Nutrição da Universidade Federal de Uberlândia se 

estruturaram a fim de oferecer atendimentos remotos baseados em aconselhamento nutricional. 

Surgiu assim, um projeto intitulado “Um Olhar Acolhedor para o Alimentar-se”, vinculado à 

Pró-reitoria de Assistência Estudantil e cadastrado na Pró-reitoria de Extensão da mesma 

universidade. Objetivos: Oferecer aconselhamento nutricional online, gratuito, durante o 

período de isolamento físico. Métodos: Os atendimentos individuais foram realizados via 

plataforma institucional de vídeo conferência (M-Conf), com duração prevista de 60 minutos 

baseados no cuidado humanizado em saúde por meio de uma abordagem nutricional acolhedora 

e realizados por docente nutricionista acompanhado por uma estudante observadora. Todos 

foram realizados entre os meses de agosto a dezembro de 2020. A inscrição era feita por e-mail 

e a confirmação se dava através do preenchimento de um formulário. Um roteiro de perguntas 

abertas, previamente estabelecido, foi utilizado para iniciar os atendimentos, seguido de diálogo 

estabelecido a partir do histórico da condição atual, partindo para suas práticas e 

comportamentos alimentares, propiciando uma autorreflexão. Resultados: A idade média dos 

participantes foi 32,5 anos, 80,5% composta por mulheres. Os atendimentos individuais 

contemplaram 28 pessoas. A maioria dos indivíduos eram estudantes (n=15), seguido de 

profissionais de saúde (n=9) e servidores públicos (n=4). A maioria dos atendidos foram do 

estado de Minas Gerais (n=67), seguido de São Paulo (n=6), Rio Grande do Sul (n=2), Bahia 

(n=1) e Mato Grosso do Sul (n=1). Ao final dos atendimentos, pôde-se perceber que alguns 

indivíduos que chegaram olhando para a alimentação apenas como algo a ser mais saudável, 

para melhorar sua saúde e/ou estética ou pensando em alimentos como “proibidos” e 



“liberados”, notaram que se alimentar está interligado ao histórico e ao presente momento, 

sendo importante analisar com quem, no que se pensa e no que se faz enquanto come. Foram 

elaborados também alguns materiais que apresentaram orientações em relação à alimentação e 

dicas de receitas que foram encaminhados posteriormente por e-mail. Considerações Finais: 

Acolher e escutar as queixas relativas à alimentação, comensalidade e emoções dos indivíduos 

por uma equipe de saúde contribuíram com a reorganização do indivíduo em relação a sua 

condição anterior. Além disso, um dos objetivos contemplados foi de propiciar um espaço de 

ensino-aprendizagem para os estudantes integrantes do grupo. Os estudantes que participaram 

conjuntamente puderam desenvolver um olhar acolhedor, reconhecendo que o nutricionista é 

um facilitador do processo do indivíduo em mudar o seu comportamento de acordo com o seu 

ritmo de vida e conhecimento de seu próprio corpo. 
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