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Introdução: As Ligas Acadêmicas (LA) foram idealizadas no Brasil durante o período da 

ditadura militar, contexto que favoreceu o despertar dos questionamentos relacionados à 

essência dos ensinamentos realizados pelas universidades, o seu direcionamento e 

aplicabilidade da expansão do conhecimento intelectual teórico-prático [1]. As ligas passaram 

a ser uma opção adotada pelos acadêmicos para constituir um currículo diferenciado e são 

formadas por estudantes, geralmente, do mesmo curso, onde ocorre o aprofundamento do 

aprendizado em determinado tema, visando o aperfeiçoamento do conhecimento pessoal em 

prol da sociedade, sendo assim vale ressaltar que o caminho de percurso escolhido pela liga é 

definido pelos alunos com orientações realizadas por um ou mais professores [2]. Nesse 

cenário, foi criada a Liga Acadêmica de Nutrição da Unama (LANUN) em 2018, constituída 

por acadêmicos e docentes de nutrição da Universidade de Amazônia (UNAMA) com a 

finalidade de estimular a atenção para temas primordiais da nutrição voltada para abordagens 

multidisciplinares. O presente estudo mostra a importância da avaliação nutricional em 

guardas que participariam do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, manifestação religiosa cristã 

que acontece na cidade de Belém, capital do Pará. Objetivos: Relatar a experiência de 

participar em uma ação desenvolvida pela Liga Acadêmica de Nutrição da Unama (LANUN), 

que teve como intuito fazer uma orientação nutricional, a partir de um contexto educacional, 

com os guardas de nossa senhora em uma igreja católica de Belém/PA, que iriam participar 

do Círio. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo que foi executado por 

membros da Liga Acadêmica de Nutrição da Unama (LANUN), no período de outubro de 

2019. A ação intencionou, através de avaliação nutricional e aconselhamento, o pré-preparo 

físico dos guardas para uma festa religiosa. A atividade organizou-se em etapas que visaram 

um atendimento nutricional mas adequado, que respondesse as necessidades do grupo que 

seria prestado o serviço de educação alimentar, para promoção de práticas alimentares 

saudáveis antes do percurso do festejo religioso. Este processo contou com a participação de 

50 guardas do sexo masculino, que no primeiro momento da ação passaram pela avaliação 

nutricional através dos métodos de peso, altura e circunferência da cintura, para que a partir 

dos resultados pudesse ser feita a orientação voltada para análise da avaliação, observando o 

estado nutricional dos guardas com base no Índice de Massa Corporal (IMC). No segundo 

momento, os guardas foram encaminhados para o aconselhamento nutricional, para serem 

informados de forma individualizada sobre como deveria proceder a alimentação dos 

mesmos. Os discentes, que estavam sendo acompanhados por uma preceptora, realizaram as 

orientações através de conversa com os guardas para fazer a abordagem da importância de se 

alimentar corretamente, aliada com a prática de exercícios físicos, com ingestão adequada de 

nutrientes essenciais que fornecem energia antes de atividades que exijam muito esforço 

físico, que era o caso dos guardas que iriam em poucos dias participar do Círio, evento 

realizado pela igreja católica, que contém um percurso de caminhada com mais de cinco horas 
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de romaria pelas ruas principais da cidade de Belém. Resultados: Através de anamnese, 

foram observadas algumas inadequações dos hábitos alimentares dos guardas, pois os mesmos 

já participavam há anos deste festejo com percurso longo e cansativo. Os guardas se sentiram 

à vontade para falar como eram suas alimentações nos anos anteriores em que participaram do 

círio, muitos relataram que não conseguiam se alimentar adequadamente por motivos de 

nervosismo ou ansiedade, decorrentes da grandiosidade do evento, e no momento da romaria 

se sentiam desidratados e algumas vezes passavam mal, pois o círio sempre é realizado de 

manhã todos os anos, então os mesmos tinham que se levantar bem cedo para realizar a 

primeira refeição do dia. Em outra via de conversa, alguns guardas relataram comer de forma 

excessiva antes das romarias, como a ingestão de mais de 4 pães e 2 copos grandes de leite e 

durante o percurso sentirem a sensação de estomago cheio ou enjoos, associados a uma 

possível indigestão, estes dois primeiros grupos não relataram a ingestão de frutas no café da 

manhã e nenhuma ou pouca atividade física. Uma minoria dos guardas, que já possuíam uma 

idade mais avançada, relataram tomar café com leite acompanhado de 1 unidade de pão e 

ingestão de frutas ou sucos, os mesmos praticavam atividades físicas como forma de preparo 

para a romaria. Para todos foi explicado a importância de se alimentar corretamente antes da 

romaria, enfatizando a ingestão de carboidratos, para que houvesse o fornecimento necessário 

de energia para o corpo, bem como a ingestão de frutas e alimentos leves e de fácil digestão. 

Também foi ressaltado a importância de beber bastante líquidos durante o percurso, a fim de 

evitar desidratação. As informações foram muito bem captadas pelos guardas, que se sentiram 

à vontade para fazer perguntas pois muitos ainda desconheciam a importância da alimentação 

adequada repassada a eles. Nesse contexto, foi colocado à mostra a atuação do nutricionista 

como profissional habilitado para dar o suporte e diagnóstico mais preciso, bem como 

informações de locais que os guardas poderiam encontram atendimento caso sentissem a 

necessidade de ajuda mais especifica. Por fim, o resultado foi positivo, pois houve uma 

tranquilidade dos guardas em compartilhar informações sobre alimentação e terem 

demostrado interesse em absorver os aconselhamentos repassados. Conclusão: A atividade 

desenvolvida propiciou uma relação de receptividade entre os guardas e os acadêmicos de 

nutrição envolvidos que utilizaram de seus conhecimentos para a promoção de hábitos 

alimentares adequados antes das romarias, para que os guardas alcançassem o suporte calórico 

necessário, a fim de evitar quaisquer comprometimentos do estado físico dos mesmos. 
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