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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Comer é um ato de prazer, por isso,
muitas pessoas após um longo dia de trabalho tomam para si a refeição como mérito, o que
as fazem preferir alimentos de rápida preparação, que por sua vez, são saborosos e
viciantes, pois contém em sua composição altas concentrações de gorduras saturadas,
sódio, aditivos químicos, temperos artificiais, carboidratos refinados, combinação essa
realçadora de sabor, o que incentiva o consumidor a comer cada vez mais (MORAES,
2014). Conforme consta no guia alimentar para a população brasileira, um dos dez passos
para uma alimentação adequada e saudável é desenvolver, exercitar e partilhar habilidades
culinárias. As mesmas devem ser desenvolvidas, partilhadas e adquiridas, principalmente
com crianças e jovens, sem distinção de gênero (BRASIL,2014). Essa recomendação
reflete o estímulo para resgatar o ato culinário, uma vez que o uso de alimentos processados
e não processados pode contribuir para o declínio das habilidades culinárias (JOMORI et
al., 2018). Uma revisão de estudos de intervenção em adultos que consistiu em cozinhar ou
preparar alimentos como objetivo principal encontrou resultados igualmente promissores,
incluindo uma dieta melhorada, escolhas alimentares positivas e outros resultados de saúde
(RABER et al., 2016). As habilidades culinárias mais pobres, a preparação menos frequente
de alimentos caseiros e o consumo mais frequente de alimentos pré-preparados foram
associados à pior qualidade da dieta e ao sobrepeso e obesidade (WOLFSON & BLEICH,
2014). Ressalta-se ainda que a correria do dia-a-dia possui forte influência no nosso estilo
de vida e diretamente nas formas como evoluímos e consequentemente nos alimentamos
(SARAIVA et al., 2016). A maior dificuldade de um paciente quando se propõe a mudança
de hábitos alimentares está na aceitação dos alimentos. Existe sempre a desculpa da falta
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de sabor das preparações e sugestões na proposta do nutricionista (SOUSA & NUNES,
2014). Dessa forma, a busca de estratégias na elaboração de alimentos pode estimular a
alimentação saudável, sendo o objetivo deste trabalho auxiliar amantes da culinária a
desenvolverem um cardápio diversificado com informações dietéticas e nutricionais
publicadas nas redes sociais. MATERIAL E MÉTODOS: A plataforma digital Instagram
foi o meio de comunicação utilizado para auxiliar pessoas que buscam por inovação, saúde,
informação de qualidade e troca de ideias sobre alimentação saudável. Foram realizadas
postagens com receitas, além de três destaques contendo dicas, preparações e enquetes para
interação do público. RESULTADOS E DISCUSSÕES: @nutrirsenacozinha é
acompanhado por 588 seguidores, página que contém até o momento 21 publicações.
Dentre elas, a receita com maior engajamento gerando 108 curtidas foi o shake proteico. A
interação e adesão do público tem sido muito satisfatória. Nesse contexto, o estudo de
Pereira (2017), mostrou que as motivações que levam ao interesse por perfis fitness é
devido ao fato de os seguidores já serem adeptos de um estilo de vida saudável, e por isso
procuram inspiração no conteúdo e na rotina de influenciadores para darem continuidade
ao seu estilo de vida. Além do mais, de acordo com um estudo qualitativo, a saúde móvel
aumenta a capacidade de monitorar comportamentos e metas, além de potencializar o
processo de aconselhamento e a capacidade de obtenção de informações (LOURENÇO,
2019). CONCLUSÃO: A plataforma digital de conteúdo culinário proporcionou opções
diferenciadas de preparações culinárias e de saúde para seus seguidores. As publicações
tornam-se um incentivo aos seguidores para adoção de uma alimentação mais saudável.
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