
PLANEJAMENTO 
DE METAS:
Um número restrito de metas e 
objetivos específicos aumentam 
o potencial de mudança!



O objetivo desta ferramenta é ajudar o paciente a 
identificar suas dificuldades alimentares e criar um 
plano de metas específicas, as quais irão aumentar a 
probabilidade de mudanças. 

Sugere-se definir poucas metas, mas que sejam 
significativas e diretamente relacionadas aos valores 
e ao perfil do paciente, pois isso auxilia em seu 
engajamento.  



Por que as metas são 
importantes no processo de 
mudança de comportamento?

As metas são fundamentais para regular o 
comportamento, pois funcionam como uma espécie 
de guia com orientações importantes que 
aumentam a chance de o paciente seguir às 
recomendações e conquistar a mudança desejada. 

O ideal é que o nutricionista trabalhe em cima dos 
objetivos do paciente. Dessa forma, durante o 
atendimento - e sempre determinadas pelo próprio 
paciente - as metas irão fluir e darão origem ao 
material a ser trabalhado. Outra forma de 
desenvolver essas metas é através da ferramenta de 
acrônimo de metas ou, do inglês, SMART. 

Como determinar as metas nas 
consultas?



Qual a sua meta?
Motivo Qual real motivo que te impulsiona a 

realizar esta meta?

Específico Detalhar o que se quer em termos claros. 
Quais estratégias e habilidades vai usar 
para alcançar sua meta?  Como você vai 
monitorar sua meta? O que você irá 
ganhar e perder com esta meta?

Tempo Quando e por quanto tempo você irá 
realizar esta meta?

Alcançável A sua meta é realista? Alcançável?

Sustentável e 
com Significado 
Pessoal

Sua meta é sustentável ao seu estilo de 
vida e ao seu propósito?

Quebrar metas grandes em graduais e alcançáveis ajuda, mais 
rapidamente, a manter a motivação, uma vez que os ganhos 
ficam mais próximos. 



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. 

FIGUEIREDO,M.;TIMERMAN, F.;ANTONACCIO,C.; MACEDO, S. Ferramentas de coaching e 
seu uso na Nutrição Comportamental. In: ALVARENGA, M.S.;FIGUEIREDO,M.;TIMERMAN, 
F.;ANTONACCIO,C. (Org). Nutrição Comportamental. 2 ed. Barueri: Manole, 2019, p.329-345.

PISCIOLARO,F.; FIGUEIREDO,M.;PAULINO,E.;ALVARENGA,M. Abordagens da terapia 
cognitivo comportamental na nutrição. In: ALVARENGA, M.S.;FIGUEIREDO,M.;TIMERMAN, 
F.;ANTONACCIO,C. (Org). Nutrição Comportamental. 2 ed. Barueri: Manole, 2019, p.299-328.
LANCHA, O.P.L.; LANCHA JR, A.H. Manual de coaching de bem-estar e saúde. 1 ed. 
Tamboré: Manole: 2017. 

Referências:



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. 


