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Devido a urgência pelo emagrecimento as dietas restritivas para a perda de 
peso continuam sendo o tratamento mais buscado pela grande maioria dos 
indivíduos obesos. Até 50% do peso perdido após a dieta é normalmente 
recuperado após um ano, e quase todo o peso perdido remanescente é 
recuperado posteriormente. O corpo encara o emagrecimento como ameaça e 
reage alterando o metabolismo e aumentando a fome, causando alterações 
hormonais e dos sinais secretórios. Dietas restritivas são aquelas que 
incentivam a restrição calórica ou de macronutrientes e grupamentos 
alimentares (contando calorias, deixando de consumir carboidratos). As 
pessoas que tendem a fazer dietas após dietas acabam gerando o chamado 
efeito “sanfona”, que é o caminho para a obesidade.  A abordagem de Nutrição 
Comportamental tem como pilar considerar as consequências deletérias da 
dieta restritiva, promover uma orientação nutricional considerando o contexto 
biológico, psicológico e social do indivíduo. Avaliar a percepção dos 
acadêmicos de Nutrição sobre a efetividade de dietas restritivas para o 
emagrecimento e a manutenção do peso a longo prazo e quantificar o 
percentual de alunos que conhecem a abordagem de Nutrição 
Comportamental. Foi realizada uma pesquisa de campo, base populacional, 
exploratória, descritiva, quantitativa e transversal, com coleta de dados 
primários. A população do estudo foi formada por 328 alunos matriculados no 
curso de Nutrição de uma universidade privada do município de Vitória - ES, 
conferindo amostragem não probabilística com nível de confiança de 90% e 
margem de erro amostral de 6%, sendo o número da amostra 128 alunos. O 
projeto de pesquisa teve parecer favorável do CEP (nr. 2.908.141) e CAAE (nr. 
95651518.2.0000.5068). Os dados foram coletados por meio de questionários 
estruturados fechados, contendo nove questões. A descrição dos questionários 
foi apresentada pela frequência absoluta e relativa. O nível alfa de significância 
com p < 0,05. Os resultados demonstraram que os acadêmicos (82,03%) não 
acreditam na efetividade a longo prazo das dietas restritivas para 
emagrecimento. 50,00% têm conhecimento sobre a abordagem da Nutrição 
Comportamental no atendimento clínico. Um aluno que possui conhecimento 
sobre o que é a abordagem de Nutrição Comportamental tem 3,2 vezes mais 
chances de acreditar na eficiência de abordagem nutricional não prescritiva 
(sem dietas) para o emagrecimento, em relação ao que não possui este 
conhecimento. 65.63% dos alunos acreditam na eficiência de abordagem 
nutricional não prescritiva (sem dietas) para o emagrecimento e a manutenção 
do peso a longo prazo. Os acadêmicos estão saindo para o mercado de 
trabalho sem acreditar em dietas restritivas, que é a opção mais buscada pelos 
pacientes em relação a emagrecimento. Muitos alunos ainda não conhecem 
outra abordagem de atendimento, criando assim uma lacuna entre suas 
crenças e suas opções de atendimento. Cabe avaliar se o conhecimento sobre 
abordagem de Nutrição Comportamental pode ser incluído ainda no período 
acadêmico, possibilitando ao futuro profissional exercitar um olhar mais 



criterioso em relação a dietas e praticar uma nutrição mais gentil e 
humanizada. 
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