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RESUMO

O estudo tem por objetivo avaliar a eficácia do atendimento nutricional em grupo durante três meses para mudança do comportamento alimentar de idosos com sobrepeso e

obesidade na UNABEM. O mesmo será realizado na Universidade Aberta pra Maturidade da Cidade de Passos – MG. O projeto foi dividido em encontros quinzenais durante três

meses. No primeiro encontro será feita a avaliação nutricional através do questionário com dados como antecedentes pessoais, hábitos alimentares e avaliação física através das

medidas antropométricas. Nos demais encontros serão abordados: os grupos de alimentos, pirâmide dos alimentos, 10 passos para uma alimentação saudável, rotulagem

nutricional, composição do prato saudável, dietas da moda, documentário: Muito além do peso, dinâmica tempestade de idéias, questionário para avaliar o estágio para mudança

do comportamento alimentar. Será proposto para que os alunos preencham uma folha em branco com o que estiverem aprendendo, com metas a serem seguidas. Este trabalho

será desenvolvido por estagiários de nutrição tendo a participação da comunidade interna da UEMG e público alvo os alunos da UNABEM. Até o momento os alunos estão

relatando grande mudança nos hábitos alimentares, pois têm  mais consciência da importância de ter alimentação correta e dos benefícios que essa mudança pode trazer para a

saúde dos mesmos. Relatam também redução de medidas e de peso corpóreo. Falam também da melhora visível na qualidade de vida, pois devido a perda de peso e mudança

nos hábitos alimentares, eles têm mais ânimo para fazer coisas simples do dia a dia e que antes não faziam. O encerramento será feito com dinâmica “O que eu estou deixando e

o que eu estou levando” que tem como foco facilitar a expressão dos sentimentos relacionados à vivência grupal. Será feito a comparação das medidas antropométricas antes e

depois do programa assim como relato de todas as alterações do comportamento alimentar baseado nos “Dez Passos para uma Alimentação Saudável”. 
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