
DIÁRIO 
ALIMENTAR:
UM ELO, FORA 
DO CONSULTÓRIO, 
ENTRE VOCÊ E 
O PACIENTE



Qual o objetivo do 
Diário Alimentar?

O diário alimentar, dentro de um contexto de terapia 
nutricional, tem como objetivo ampliar a avaliação 
do nutricionista para além de O QUE SE COME, e 
sim, O COM QUEM, ONDE e O PORQUÊ se come. 

Este instrumento irá contar com a avaliação de 
questões comportamentais da alimentação (como e 
de que forma se come) e atitudinais (crenças, 
pensamentos, sentimentos, comportamentos e 
relacionamento com a comida). 



Ele exerce o papel de um elo entre você e seu 
paciente fora do consultório e irá despertar a 
consciência do paciente em relação aos seus 
pensamentos, sentimentos e comportamentos em 
relação à comida. 

Por que incentivar o 
paciente a usar um 
Diário Alimentar?



Entender melhor os hábitos 
alimentares: terá mais consciência 
das maiores dificuldades na rotina 
da alimentação.

Quais os ganhos do 
paciente com o uso 
do Diário Alimentar?

Melhorar percepções dos sinais internos de 
fome e saciedade.

Praticar o comer com atenção plena.

Identificar os gatilhos para alguns 
comportamentos alimentares.

Transformar hábitos.



É preciso adaptar o modelo ao perfil do seu 
paciente e também ao seu atendimento 

Como usar essa ferramenta 
que é tão útil no consultório?

A recomendação é que o paciente realize o preenchimento logo 
após as refeições.

Use, por exemplo, modelos simples que apenas registrem sinais 
internos de fome e saciedade, ou apenas o horário e local da 
refeição, ou mesmo os mais completos. O importante é avaliar 
conforme o perfil do paciente e entender qual modelo ele teria 
melhor adesão.
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É preciso explicar cada coluna:

● Horário ou nome da refeição: indicar qual refeição está sendo 
realizada e horário. 

● Fome: identificar os níveis de intensidade de fome física, utilizando 
uma escala de notas que servem como referência e podem variar de 
0 a 10, conforme a percepção de “ocupação” do estômago e demais 
sensações físicas.   

● O que comeu e o quanto: anotar os alimentos que foram escolhidos 
e as quantidades caseiras. 

● Saciedade: identificar a sensação de preenchimento do estômago, 
utilizar a escala que pode variar de 0 a 10, conforme a sensação de 
estômago cheio ou vazio. 

● Duração: explicar que é preciso anotar quanto tempo levou para 
comer e não quanto tempo ficou sentado.

● Onde e com quem: anotar quem estava presente na hora da refeição 
e onde foi realizada (na sala - na mesa ou no sofá, na cozinha - em pé 
ou sentado, no quarto – na cama em cima de uma bandeja, entre 
outras opções). 

● Sentimentos, pensamentos e ou sensações físicas: o objetivo desta 
coluna é encorajar o paciente a identificar outros aspectos que 
envolvem a alimentação. 

Como fazer o automonitoramento? 

● Traçar um modelo pronto de preenchimento para que o próprio 
paciente imprima e use no dia a dia, ou usar o modelo e realizar o 
preenchimento de forma digital;

● Fazer com que o paciente crie sua própria planilha no Excel/Word; 
● Utilizar alguma rede social para tirar fotos, se conectar com você e 

enviar as anotações. 
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Quanto tempo o paciente precisa fazer?

O tempo de preenchimento vai depender de cada paciente e da 
estratégia terapêutica. 

Lembre-se que essa é uma ferramenta muito útil no 
acompanhamento nutricional, porém você precisa 
ter segurança para trabalhar cada uma das 
informações solicitadas ao paciente. Caso você ou o 
paciente não se sintam seguros com alguma coluna 
do material, deixe para que sejam trabalhadas em 
outro momento. 

O principal objetivo deste instrumento é criar metas 
e traçar estratégias com base nas dificuldades e 
questões trazidas pelo paciente, estimulando que 
ele as reconheça e fazendo com que seja um 
facilitador no processo de mudança. 
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Após a definição da meta, o recomendado é que o 
nutricionista questione: 

Caso o paciente dê uma nota abaixo de sete, a sugestão 
é voltar no planejamento da meta e fazer os ajustes 
necessários para que ele se sinta mais confortável a 
iniciar o plano proposto com mais sucesso.

Em uma escala de 0 a 10, o quanto 
você está confiante com sua meta?
 (1 nada confiante e 10 muito confiante)

Descreva sua meta de forma detalhada e identifique os 
dias que conseguiu segui-la. 
Sinalize no calendário, com uma cor diferente, o dia de 
fazer a revisão da sua meta. 


