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1. Introdução

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) têm se constituído um dos maiores agravos na

saúde pública em nível global. Essas doenças ocupam em conjunto a principal causa de óbitos na

população adulta, estando associadas ao excesso de peso, o que reforça a importância de

empreender esforços coletivos nos diversos níveis de gestão e atenção à saúde, na busca do

fortalecimento de políticas e estratégias para o enfrentamento desse agravo. Nesse sentido,

destaca-se o papel da atenção primária à saúde (APS) enquanto porta de entrada e ordenadora da

assistência na rede de atenção à saúde (RAS), organizando ações que visem o desenvolvimento de

estratégias de educação e promoção da alimentação e estilos de vida saudáveis.(1)

A mudança do padrão alimentar da população brasileira ficou mais evidente com o passar dos anos,

resultante das transformações políticas e sociais do país. Com isso, a promoção de uma alimentação

adequada, segura e de hábitos saudáveis faz-se cada dia mais necessária para a prevenção desses

agravos à saúde.

O Internato de Nutrição em Saúde Coletiva do Inst de Nutrição da UERJ (INSC) atua desde 2020

em parceria com Clínica da Família Dona Zica (CFDZ), serviço da rede de APS do município do

RJ. Desenvolvendo ações de matriciamento junto às equipes de forma remota (participação em

reuniões de equipe, atendimentos online e apoio às demandas de educação alimentar e nutricional

(EAN).

As iniciativas de utilização das redes sociais como caminho para contornar o distanciamento dos

usuários com os serviços e manter as atividades de promoção à saúde, nesse cenário da pandemia,

requer um longo caminho de aprendizado, sendo importante dar visibilidade às experiências

desenvolvidas nos serviços de saúde. Assim, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência do

grupo virtual “De bem comigo”, que visa promover a saúde e bem-estar dos usuários de um serviço

de atenção primária do município do Rio de Janeiro.

2. Métodos

Trata-se de um relato de experiência de um projeto de extensão de educação alimentar e nutricional

voltado a usuários de uma Clínica da Família (CF) localizada no território da Mangueira, na cidade

do Rio de Janeiro em parceria com o Internato de Nutrição em Saúde Coletiva (INSC/UERJ) por

meio da rede social Whatsapp.



O grupo “De bem comigo” foi criado em junho de 2021 em parceria entre a equipe de saúde da

Clínica da Família e o INSC/UERJ, visando garantir a manutenção do cuidado em saúde por meio

de atividades educativas, tendo como público alvo usuários de ambos os sexos, com 14 anos ou

mais, que manifestaram interesse em controle do peso corporal a partir da construção de hábitos

mais saudáveis. O objetivo do grupo é compartilhar informações confiáveis, baseadas em evidência

científica, sobre sobre alimentação contribuindo para que os usuários possam realizar reflexões

sobre a alimentação cotidiana e práticas de vida saudáveis.

Inicialmente, adotou-se a plataforma whatsapp como rede social enquanto ambiente de troca com o

grupo. Esta ferramenta permite a troca e armazenamento de texto, fotos e vídeos por meio de

mensagens, podendo assim ser usada nas práticas educativas em saúde. O app ainda possui recursos

que permitem que pessoas interajam em bate-papo grupais, facilitando ainda mais a disseminação

de informação.(3)

Foram incluídos 32 participantes, todas do sexo feminino, usuárias da Academia Carioca da CFDZ,

além de professoras orientadoras, internas e bolsistas de extensão do Instituto de Nutrição da UERJ

e funcionárias da CFDZ.

As postagens ocorrem às terças e quintas feiras à tarde sendo um tema de saúde abordado às terças e

troca de receitas às quintas feiras. O teor das publicações é intercalado entre sugestões de receitas

simples e nutritivas, conteúdo explicativo a respeito de questões rotineiras sobre alimentação

saudável e os mitos que a englobam.

3. Resultados

As atividades do grupo foram iniciadas a partir da aplicação de questionários através do aplicativo

Google Forms, objetivando conhecer melhor a alimentação das participantes. Foram também

conduzidas entrevistas de forma remota para conhecer o público alvo e delinear o conteúdo das

publicações. Posteriormente, foram realizadas algumas estratégias para conhecer e permitir a

criação de um vínculo entre as participantes e a equipe, como a produção de um vídeo de

apresentação elaborado pelas professoras e internas, onde foi estimulado que as participantes

também se apresentassem da forma que se sentissem mais confortáveis (através de mensagem,

áudio ou vídeo).

As entrevistas foram realizadas com as participantes que manifestaram interesse e tiveram como

objetivo orientar sobre mudança de hábitos alimentares e melhoria da qualidade da dieta. Com as



entrevistas, pôde-se observar alguns aspectos que chamaram atenção, como: baixo poder aquisitivo;

questões psicossociais importantes; ausência ou escassez de feiras livres e outros locais que ofertam

alimentos in natura e/ou minimamente processados; anseio constante por preparações doces; alta

demanda por emagrecimento; grande expectativa de terem uma dieta prescrita.

Como estratégia usada para as postagens dos temas no grupo, foram elaborados folders, vídeos,

podcasts e textos explicativos produzidos pela equipe do internato de nutrição com o aval dos

profissionais do serviço. Os temas das postagens eram precedidos com uma questão

problematizadora estimulando a reflexão das participantes acerca do tema e posteriormente, a

postagem do material desenvolvido, mantendo um espaço de acolhimento e esclarecimento de

dúvidas.

Em quatro meses de atuação do grupo virtual foram abordados diversos temas que cerceiam a

alimentação adequada, saúde e bem-estar, entre eles temas que buscavam desmistificar crenças

baseadas em desinformação e auxiliar nos desafios de uma vida e alimentação saudável.

Diante de algumas demandas que surgiram ao longo das publicações, foram realizadas consultas

individuais, nas quais realizou-se a anamnese clínica e alimentar e, posteriormente, elaborou-se um

plano alimentar com lista de substituições e orientações gerais para uma alimentação saudável, as

quais foram apresentadas às pacientes em consultas de retorno.

A demanda por auxílio no processo de emagrecimento e o relato de experiências sobre a busca

pessoal pela perda de peso foi frequente por parte das usuárias. Dentre as narrativas, destacam-se a

crença na eficácia de dietas restritivas e uso de chás e remédios (fitoterápicos ou alopáticos) para

emagrecimento e a adoção dessas práticas ao longo do itinerário terapêutico. Observou-se

recorrente queixa de ansiedade, diagnósticos de depressão, e relatos e de outras comorbidades

(diabetes, hipertensão). Pôde-se ainda perceber dificuldades em estabelecer melhores escolhas em

decorrência das dificuldades econômicas agravadas durante a pandemia.

Finalmente, cabe destacar a baixa interação nas publicações, o que tem demandado da equipe

estudar metodologias de avaliação de atividades educativas que se utilizam dos meios digitais.

Como alternativa para melhorar a interação, optou-se pela mudança no horário das postagens. Essa

medida pode ter influenciado no aumento observado nas interações em agosto. Entretanto,

permanece ainda uma grande demanda das usuárias por compartilhamento de dietas para

emagrecimento.



4. Considerações finais

O grupo segue em andamento, apesar dos desafios de conduzir um grupo remoto. Avalia-se que

parte das dificuldades de interação no grupo pode ser decorrente da mudança de uma atividade até

então toda desenvolvida presencialmente, trazendo certa desarticulação das participantes. Por outro

lado, há de se considerar as dificuldades vivenciadas diante do agravamento das condições

econômicas que podem impactar no acesso à internet. Desta forma, métodos para melhorar a

interação, escuta e aproximação com as participantes têm sido estudados até a possibilidade do

retorno e atuação presencial.

A pandemia continua a desafiar o sistema de saúde na perspectiva de promover espaços educativos

e de aproximação com a população e os territórios de saúde. Essas ações assumem cada vez maior

importância, uma vez que as DCNT continuam a ser pauta central nas políticas públicas de saúde.

Soma-se a esse debate, o papel das DNTs no elenco de comorbidades nos casos de COVID-19 e

suas consequências no prognóstico de vida e saúde dos indivíduos expostos. Portanto, é de suma

importância o relato de iniciativas de promoção da saúde que buscam contribuir para a adoção de

estilos de vida mais saudáveis, especialmente, no contexto da uma pandemia
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