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APRESENTAÇÃO 
 

Nos últimos anos, tem-se observado o surgimento de novas Ligas Acadêmicas 

nas instituições de ensino superior da área da saúde. Estas se constituem pelo 

protagonismo discente nas três áreas da universidade: o ensino, a pesquisa e a 

extensão. Nesse contexto, a Liga Acadêmica de Nutrição da Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás (LANUTRI UFG), tem como principal objetivo propiciar 

a formação integral dos alunos dos cursos de nutrição. Entende-se que tal formação 

exige que os formatos tradicionais de ensino, atualmente estabelecidos no meio 

acadêmico, rompam com os muros físicos e ideológicos da academia. As relações que 

aprimoram o conhecimento podem e devem ser realizadas dentro e fora das 

universidades, no contato e no diálogo entre o científico e o popular. A LANUTRI 

representa esse espaço de diálogo entre a teoria e prática acadêmica. 

Um dos espaços promovidos pela LANUTRI é o Curso Introdutório. O evento 

ocorre anualmente e, este ano, chegou a sua 7º Edição. Juntamente com o VI Curso 

ocorreu a IV Mostra Científica. A Mostra representou uma expressão de autonomia dos 

estudantes de nutrição ao propor e organizar um evento que concentrou relatos de 

vivências, experiências e pesquisas desenvolvidas no campo da nutrição. 

Desta forma, disponibilizamos por meio dos Anais do VII curso Introdutório e IV 

Mostra Científica da LANUTRI, os resumos apresentados neste evento realizado no dia 

17 de maio de 2019, na Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. 

Os resumos contidos nestes anais foram reproduzidos de cópias fornecidas pelos seus 

autores. A comissão científica da IV Mostra Científica LANUTRI não se responsabiliza 

por consequências decorrentes do uso de quaisquer dados, afirmações e/ou opiniões 

inexatas (ou que conduzam a erro) publicadas no presente anais. 
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ATUAÇÃO DAS NUTRICIONISTAS RESIDENTES EM UNIDADE DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

SANTOS, Adryelli Joicy Brito¹; SOARES, Heliédna Karize Alves¹; SOUZA, Nathalya 

Mosonowa²; ZARDINI, Amanda³ 

  

¹Residente em Infectologia no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad 

²Supervisora de Nutrição do Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad 

³Tutora de Nutrição do Programa de Residência Multiprofissional da SES (orientadora) 

  

adryellijoicy@hotmail.com 

  

Palavras-chave: hospital de ensino, nutrição em saúde pública, alimentação 

coletiva. 

  

Introdução: A residência multiprofissional constitui uma modalidade de ensino de 

pós-graduação lato sensu, destinados aos profissionais da área da saúde. Neste 

contexto, o nutricionista residente desempenha funções importantes no processo 

saúde-doença e sua atuação na alimentação coletiva exerce um papel 

complementar na assistência, que pode impactar no estado nutricional do indivíduo. 

Objetivo: Relatar a importância da prática do nutricionista residente na rotina da 

unidade de alimentação e nutrição em um Hospital Público. Metodologia: Trata-se 

de um relato de experiência da atuação das nutricionistas residentes na área de 

alimentação coletiva. A vivência ocorreu durante o mês de março de 2019, em um 

hospital de referência em Infectologia na cidade de Goiânia. Realizou-se uma visita 

técnica na Unidade Produtora de Refeição (UPR) e aplicou o “check list” da RDC nº 

275/2002 para avaliar a estrutura física e operacional da unidade. No hospital foram 

desenvolvidas atividades de supervisão da distribuição dos alimentos, análise da 

logística de execução do lactário, supervisão do estoque e refeitório. Resultados: 

Por meio da aplicação do “check list” na UPR, detectou-se inconformidades na 

execução das atividades que podem refletir na qualidade do serviço prestado. No 

hospital, foram identificadas algumas falhas na manipulação das dietas orais e 

enterais, desde o recebimento a distribuição, e observou-se a importância das 

atribuições dos técnicos de nutrição em todo o processo. As atividades 

desenvolvidas proporcionaram conhecimentos acerca das funcionalidades da 

alimentação coletiva dentro do contexto hospitalar e seu impacto na assistência 

nutricional prestada ao paciente. Conclusão: A vivência das residentes 

nutricionistas na unidade de alimentação e nutrição foi primordial para elucidar a 

importância de se conhecer o papel da alimentação coletiva, antes de executar suas 

funções de assistência clínica aos pacientes. 
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE UMA UNIDADE DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
 

SOARES, Heliédna Karize Alves¹; SANTOS, Adryelli Joicy Brito¹; SOUZA, Nathalya 

Mosonowa²; ZARDINI, Amanda³ 

  

¹Residente em Infectologia no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. AnuarAuad 

²Supervisora de Nutrição do Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad 

³Tutora de Nutrição do Programa de Residência Multiprofissional da SES (orientadora) 

  

heliednakarize@gmail.com 

  

Palavras-chave: hospital de ensino, nutrição em saúde pública, alimentação 

coletiva. 

  

Introdução: A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é o local que tem a função 

de produzir e distribuir refeições para indivíduos sadios e/ou enfermos. A estrutura 

física tem uma influência direta no produto final oferecido aos comensais. Dessa 

forma, a UAN deve seguir as resoluções vigentes que preconizam os critérios 

adequados para o seu funcionamento. Objetivo: Avaliar a estrutura física da área 

de produção de uma unidade de alimentação e nutrição. Metodologia: A avaliação 

da estrutura física foi realizada por uma equipe responsável técnica, que são 

colaboradores de um hospital público de Goiânia para o qual a unidade de 

alimentação presta serviços. A atividade ocorreu no mês de março, e durante a 

visita, aplicou-se um check list da RDC nº 275/2002 para averiguar se a estrutura 

física da unidade estava de acordo com a norma vigente. Resultados: Após a 

aplicação do check list proposto pela RDC nº 275/2002, verificou-se que dos 42 

itens que foram avaliados, apenas 33,34% (n=14) estavam em conformidade com 

a legislação vigente e que 66,66% (n=28) eram não conformes. Observou-se que 

há falhas na estrutura física, que podem vir a impactar na qualidade do serviço 

prestado.  Diante disso, destaca-se a importância do profissional nutricionista no 

âmbito da alimentação coletiva, para realizar o monitoramento e a supervisão dos 

serviços prestados dessas empresas. Conclusão: Notou-se que a estrutura física 

da unidade estava em inconformidade com alguns critérios da legislação, para isso 

faz-se necessário a adequação da estrutura a fim de minimizar possíveis falhas no 

processo. 
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AVALIAÇÃO DO CARDÁPIO SEMANAL FORNECIDO POR 

EMPRESA INSCRITA NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 

TRABALHADOR – PAT E SUA CONTRIBUIÇÃO NA SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
  

SOUZA, Jeovana Cordeiro¹; AZEVEDO, Pereira Azevedo¹; SILVA, Isadora Cristina 

Soares da¹; LÚCIO, Ludymilla de Freitas¹; ROSA, Jessika Nathalia Silva¹; 

ASQUIERI, Elaine Meire de Assis Ramirez² 
  

¹Universidade Federal de Goiás 

²Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (orientadora) 
  

jeovanacordeirosouza@gmail.com 
  

Palavras-chave: alimentação coletiva, política pública, segurança alimentar e 

nutricional 
 

Introdução: O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), de 1976, foi 

instituído para garantir boas condições nutricionais aos trabalhadores, 

especialmente aos de baixa renda. Este, surge como uma Política Pública de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), a fim de assegurar o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA), contribuindo para a alimentação saudável e segura 

em qualidade e quantidade. Objetivos: Avaliar, segundo o PAT, cardápios de uma 

empresa privada, relacionando ao Direito Humano à Alimentação Adequada e 

Segurança Alimentar e Nutricional. Metodologia: Realizou-se uma visita a uma 

empresa de automóveis vinculada ao PAT em Goiânia, que fornece almoço aos 

colaboradores, e tem como responsável técnico uma nutricionista. Coletou-se um 

cardápio semanal, que posteriormente foi submetido à análise no software online 

(Dietbox®) para quantificação de carboidrato, proteína, gordura total e saturada, 

fibra, sódio e valor energético; utilizando a fórmula de Platt, Miller e Payne (1961), 

para calcular o NDpCal. Avaliou-se também a oferta de frutas e hortaliças. Foram 

calculadas médias dos dados, para comparação aos critérios estabelecidos pelo 

PAT. Resultados: Os resultados médios mostraram adequação de gordura, fibra, 

sódio, valor energético, carboidratos e a oferta de verduras, que se encontraram de 

acordo com as recomendações. Apesar dos valores de proteínas se apresentarem 

um pouco acima dos valores estipulados, a média de NDpCal apresentou-se 

adequada, certificando a oferta apropriada de proteínas de boa biodisponibilidade. 

Observou-se baixa oferta de frutas. Assim, a empresa executa o proposto pelo PAT, 

em termos de oferta nutricional e atende à recomendação de Educação Alimentar 

e Nutricional e em Saúde junto à clientela. Conclusão: O cardápio avaliado 

apresentou boa adequação ao PAT e atende positivamente a garantia dos Direitos 

Humanos à Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e Nutricional, através da 

disponibilização de refeições de qualidade e com quantidade suficiente. 

AVALIAÇÃO DAS ESCOLHAS ALIMENTARES DE COMENSAIS DE 
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UMA UAN VINCULADA AO PAT 

  
ROZANTE, Milena Pires1; MOREIRA, Dhébora Eduarda de Borba1; AQUINO, 

Gabriela de Costa1; DE PAIVA, Júlia Christina Marques2. 

  
1Universidade Paulista - UNIP 
2Universidade Paulista – UNIP (orientadora) 

  

milena.p.rozante1@gmail.com 

  

Palavras-chaves: Programa da Alimentação do Trabalhador; Educação 

Nutricional; Consumo Alimentar. 

  

Introdução: Para melhorar a produtividade de trabalhadores que desempenham 

atividades moderadas e intensas é importante uma alimentação balanceada.  Com 

isso o PAT foi criado a fim de beneficiar o trabalhador. Em sociedade onde as 

refeições fora do lar são frequentes é importante analisar sua a qualidade e 

proporcionar uma educação nutricional a fim de evitar complicações na saúde dos 

comensais. Objetivo: Analisar as escolhas dos comensais a partir da refeição 

ofertada por uma UAN, de uma indústria farmacêutica de Goiânia inscrita no PAT. 

Metodologia: Foi realizado um estudo observacional de comensais da UAN em 

uma empresa farmacêutica cadastrada no PAT. A empresa fornecia almoço para 

em média 350 trabalhadores das áreas: operacional, administrativo e executivo, 

sendo público misto em gênero. Foram selecionadas duas pessoas de cada área, 

de ambos os sexos para compor a base de dados, entre essas duas foi selecionado 

uma para a análise. Foram avaliados os pratos preparados pelos comensais, com 

o objetivo de obter o valor energético e o perfil dos nutrientes escolhidos como 

carboidratos, proteínas, lipídeos, fibras e sódio. Resultado: Observou-se um 

elevado consumo de carboidratos e lipídeos por mulheres que trabalhavam na área 

da produção, contudo o consumo de proteínas e lipídeos foi maior por mulheres que 

trabalham na diretoria. Ao analisar o consumo de macronutrientes dos homens 

verificou um alto consumo de carboidratos, lipídeo e proteína por homens da área 

da produção em comparação com homens do administrativo e diretoria. O consumo 

de fibras foi maior por homens da produção e por mulheres da diretoria.  Enquanto 

a quantidade de sódio houve um aumento na área do administrativo e na área de 

produção. Conclusão: Através do estudo foi notória a necessidade de uma 

educação nutricional, para que os comensais estejam aptos a adotar hábitos 

alimentares mais saudáveis e tendo uma melhora na qualidade de vida. 
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SAÚDE DO TRABALHADOR NA PREVENÇÃO DE RISCOS 

OCUPACIONAIS EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO (UAN) DA CIDADE DE GOIÂNIA - GOIÁS 

  

GUIMARÃES, Raíssa Rodrigues¹; LOURES, Marta Carvalho² 

 
1Discente do curso de Nutrição da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
2Doutora em Ciência da saúde pela Universidade Federal de Goiás, docente do curso de 

enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Goiás da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUC Goiás) 

 

raiguimaraes19@gmail.com 

 

Palavras-chave: Saúde do trabalhador; risco ocupacionais; educação em saúde. 

 

Introdução: A (UAN) é um conjunto de serviço destinados a fornecer refeições 

dentro dos padrões dietéticos e higiênicos, visando atender às necessidades 

nutricionais de seus clientes. A lei 8.080/90, art.6, §3.º, por meio das ações de 

vigilância, propõe promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores expostos aos riscos e agravos das condições de trabalho. Objetivo: 

Intervir no processo trabalho, por meio da Método do Arco de Charles Maguerez em 

uma UAN, de um hospital Escola referência da cidade de Goiânia-GO. Método: 

Trata-se de um relato de experiência fundamentado em uma observação direta e 

não participativa em uma Unidade de Alimentação de nutrição (UAN) de um hospital 

escola referência no centro Oeste, fundamentada na primeira etapa do Arco de 

Charles Maguerez. A observação foi supervisionada e acompanhada por docentes 

e grupos de discentes do 3º ciclo de enfermagem durante as atividades práticas da 

disciplina de atividade integradora III, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 

no mês de maio de 2018. Resultados: Observou-se a localização; infraestrutura; 

rotina de serviços; normas; e segurança do trabalhador. Ponto-Chave: Risco 

ocupacional por sobrecarga de trabalho e atividades repetitiva e exaustiva. 

Selecionou-se artigos relacionados a saúde do trabalhador; riscos ocupacionais; e 

educação em saúde. Hipóteses: A criação de um folder informativo orientando sobre 

os riscos ocupacionais. Aplicação da realidade: Confecção de um folder informativo, 

impresso e entregue aos colaboradores da UAN após autorização dos gestores, 

enfatizando a prevenção riscos ocupacionais advindos pela atividade repetitiva. 

Conclusão: Reafirma se a necessidade de incorporar nos ambientes de trabalho 

medidas de prevenção dos acidentes ocupacionais, fator este que incapacita e limita 

o colaborador e reflete diretamente no processo de trabalho e na qualidade da 

assistência prestada.  
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ABORDAGEM SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM 

CRIANÇAS DE 7 ANOS EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE GOIÂNIA: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

VILELLA, Priscylla Rodrigues; LOPES1, Mirella de Paiva1; RORIZ, Letícia Nunes1; 

CORREIA, Elisa Silva1; HADLER, Maria Claret Costa Monteiro2; ASQUIERI, 

Elaine Meire de Assis Ramirez3 

 
1Universidade Federal de Goiás 
2Universidade Federal de Goiás (professora) 
3Universidade Federal de Goiás (orientadora) 

 

priscyllarvilella@gmail.com 

 

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional; Alimentação saudável; 

Educação infantil 

 

Introdução: Os hábitos alimentares se iniciam na infância e ao longo do tempo 

sofrem interferências do meio externo. Diante disso, ressalta-se que a alimentação 

saudável deve ser estimulada no meio social em que a criança convive, portanto, a 

sala de aula torna-se um importante ambiente para a educação alimentar e 

nutricional. Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento de hábitos saudáveis em 

crianças. Metodologia: Participaram da atividade 36 crianças, com idade igual a 7 

anos (Turmas B1 e B2), de uma escola municipal de Goiânia. Foram apresentados 

os benefícios do consumo de alimentos “in natura” e minimamente processados e 

a presença de todos os grupos de alimentos para compor uma alimentação 

saudável e as consequências do consumo frequente de alimentos 

ultraprocessados. Para fixação do conteúdo, a criança deveria escolher um alimento 

saudável ou alimento não saudável dentre um grupo de alimentos e classificá-lo. A 

fim de avaliar os conhecimentos prévios e adquiridos, foram aplicados pré e pós-

testes. Resultados: Os resultados do pré-teste aplicado nas turmas B1 e B2 

demonstram 87,62% e 82,67% de acertos, respectivamente. Após a realização da 

atividade, o pós-teste indicou 92,38% e 92,00% de acertos para as turmas, 

respectivamente. Destaca-se como pontos positivos a participação das crianças em 

todos os momentos propostos, a utilização de personagens de filmes infantis para 

prender a atenção do público, a utilização de alimentos presentes na rotina 

alimentar das crianças e a metodologia escolhida para fixação da aprendizagem. 

Conclusões: Ações de educação alimentar e nutricional voltadas para o público 

infantil são essenciais para a promoção da alimentação adequada e saudável e 

prevenção de doenças decorrentes da má alimentação. 
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A CORRELAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NA 

PREVENÇÃO DE SURTOS ALIMENTARES EM UNIDADES DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

SIRQUEIRA, Erick Danilo Goes1, PASSOS, Xisto Senna2, PAIVA, Julia C. 

Marques3 

1Aluno do curso de Graduação em Nutrição da Universidade Paulista – UNIP 
2Doutor em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Goiás. Professor Titular do 

Curso de Biomedicina da Universidade Paulista - UNIP. 
3Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Goiás. 

Professora Adjunto do Curso de Nutrição da Universidade Paulista. 

 

erickdanilogoes@gmail.com 
 

Palavras-Chave: microbiologia, saúde pública, patógenos. 

Introdução: A alimentação configura-se como uma necessidade básica do 

indivíduo, sendo fator determinante na promoção de saúde e prevenção de 

doenças, desde que a preparação e manuseio dos alimentos ocorreram de acordo 

com as normativas higiênico-sanitárias. A falta do controle dos padrões de Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) são fatores determinantes na ocorrência de Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA). Objetivo: Esse estudo visou verificar as BPF em 

Unidades de Alimentação e Nutrição e sua relação com a ocorrência de DTA’S. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática que usa a literatura 

como fonte de conhecimento sobre a correlação das Boas Práticas de Fabricação 

e a prevenção de Doenças Transmitidas por Alimentos. Foram incluídos artigos 

publicados entre 2002 e 2018 na língua portuguesa e inglesa sobre o tema proposto. 

Resultados: Realizada a análise de 14 artigos que se relacionavam com o tema 

abordado: o estado de São Paulo apresentou o maior número de artigos públicos, 

assim como a revista Higiene Alimentar foi a responsável pela a publicação de 

grande maioria dos estudos demonstrando a correlação das Boas Práticas de 

Fabricação e a Prevenção de Doenças Transmitidas por Alimentos. Identificou-se a 

hegemonia da mão de obra desqualificada, assim como Unidades de Alimentação 

e Nutrição sem treinamentos periódicos. Conclusão: Identificou-se a grande 

necessidade de adequação das Unidades de Alimentação e Nutrição mediante a 

implementação execução das BPF, verificando também a essencialidade de 

treinamentos periódicos com os colaboradores.  
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A RELAÇÃO DA AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE COM O ESTADO 

NUTRICIONAL DE UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE 
 

VAZ, Natália Rodrigues¹; RAMOS, Miryellen Bueno¹; PEREIRA, Sueli Essado² 

 

¹Pontifícia Universidade Católica de Goiás  

²Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Orientadora) 

 

natalia.vaz04@outlook.com 

 

Palavras-chave: estado nutricional, índice de massa corporal, imagem corporal, 

percepção. 

 

Introdução: Algumas pesquisas destacam que os estudantes universitários 

frequentemente desenvolvem hábitos alimentares inadequados. É possível notar 

que as escolhas alimentares têm uma relação muito forte com o meio social. Além 

disso a escolha de estilo de vida pode ter relação com a autopercepção de sua 

saúde, norteando suas ações para promover riscos ou benefícios à saúde. 

Objetivo: Investigar a relação entre a percepção de saúde e o estado nutricional de 

acadêmicos da área da saúde. Metodologia: O estudo é do tipo transversal quali-

quantitativo. Foram incluídos 85 universitários, ambos os sexos de 18 a 44 anos. 

Investigou-se a autopercepção do estado de saúde por meio da pergunta “qual a 

sua percepção sobre seu estado de saúde?”, com escala variando ‘sou muito 

saudável’ a ‘sou pouco saudável’. Avaliou-se também, o estado nutricional, através 

do Índice de Massa Corporal (IMC) e circunferência da cintura (CC), ambos foram 

classificados. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

sob número do parecer CAAE 78498517.2.0000.0037. Resultados: Dentre os 

acadêmicos, 72,94% eram do sexo feminino. Notou-se que 52,94% consideravam-

se não saudáveis. Houve significância (p<0,05) entre o estado nutricional (IMC) e a 

percepção de saúde, pois a frequência de acadêmicos que se auto avaliaram como 

não saudáveis era maior para aqueles com excesso de peso (73,91%) e baixo peso 

(60%), quando comparados aos indivíduos eutróficos (40,38%). Houve significância 

(p<0,05) entre a CC e autopercepção de saúde, pois os acadêmicos com CC 

aumentada (81,25%) e muito aumentada (66,67%) eram os que mais se 

consideravam não saudáveis. Conclusão: Os universitários da área da saúde 

tiveram consciência de se avaliarem como não saudáveis ao se encontrarem com 

IMC e CC elevados, evidenciando que seus hábitos alimentares e estilo de vida 

estão inadequados.  
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A IMPORTÂNCIA DA TERRITORIALIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE 

UM RECURSO DE EAN PARA GESTANTES 
 

 

MACHADO, Renata de Souza1; FERRO, Maria Lemes Campos Rodrigues¹; 

GARCIA, Amanda Ferreira1, AZEVEDO, Tainan Pereira1; ROSA, Jessika Nathalia 

Silva1; SANTOS, Polianna Ribeiro ². 

 

¹Universidade Federal de Goiás  

²Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (orientadora)  

 

renata4198sm@gmail.com 

 

Palavras-chave: gestação, promoção da saúde, alimentação. 

 

Introdução: Vários fatores interferem no acesso, aquisição e modo de alimentar 

das gestantes, afetando seu estado nutricional e de saúde, além de comprometer a 

garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável. Tornou-se 

imprescindível conhecer por meio da territorialização os Determinantes Sociais em 

Saúde e da alimentação, bem como o do estado nutricional e consumo alimentar 

das gestantes. Objetivo: Relatar o papel da territorialização para ordenamento de 

ações de Educação Alimentar e Nutricional para gestantes de um Centro de Saúde 

da Família. Metodologia: Foram realizadas por estudantes e Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS), quatro visitas domiciliares às gestantes pertencentes ao território 

adscrito de um Centro Saúde da Família (CSF) na região norte de Goiânia. 

Resultados: Durante a territorialização e as visitas foram identificadas as limitações 

de âmbito socioeconômico, cultural e alimentar (rica em açúcar, gordura e sal) que 

geram insegurança alimentar e nutricional. Para contribuir no enfrentamento deste 

cenário, elaborou-se uma cartilha sobre alimentação saudável baseada nas 

especificidades da realidade local, auxiliando a atenuar prejuízos de saúde entre as 

gestantes. O desenvolvimento do recurso, motivou-se pela incoerência entre 

recomendações do Manual dos 10 Passos da Alimentação Saudável da Gestante e 

a realidade social do grupo atendido em domicílio. Conclusão: É imprescindível 

conhecer por meio da territorialização, os determinantes socioeconômicos e 

culturais da população assistida para contribuir no desenvolvimento de ações e 

recursos de EAN específicos para o público da região.  
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A SALA DE ESPERA COMO PROPOSTA DE EDUCAÇÃO EM 

DIABETES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

FIGUEIREDO, Brenda Borges Tosta1; DIAS, Ysabela da Silva2; GOMES, Lucas 

Wilson Matos³; FERREIRA, Teodoro Dias de Oliveira³; CAIXETA, Giovana 

Tassinari1; ROZANTE Milena Pires2; MARQUES, Rosana de Morais Borges1; 

ESPÍNDOLA, Daniela Antunes³ 

1Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás 

2Faculdade de Nutrição. Universidade Paulista - UNIP 

3Faculdade de Medicina. Universidade Federal de Goiás 

 

brendaborges16@live.com  

 

Palavras chave: diabetes mellitus, educação em saúde, promoção da saúde. 

 

Introdução: Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica não transmissível 

acometendo cerca de 6,9% da população brasileira. É caracterizada por quadros de 

hiperglicemia e quando não devidamente controlados, podem gerar complicações. 

Considera-se essencial o acompanhamento multidisciplinar e educação em 

diabetes dos pacientes, promovendo conhecimento, responsabilidade e autonomia 

no convívio da doença. Objetivo: Apresentar atividades de educação em diabetes 

no ambulatório de endocrinologia do Hospital das Clínicas da UFG no projeto Sala 

de Espera. Metodologia: A atividade foi realizada por membros da Liga Acadêmica 

de Diabetes da UFG. O público alvo foi composto por indivíduos portadores de 

diabetes tipo 1 (DM1) atendidos no ambulatório de DM1 do Hospital das Clínicas, o 

projeto foi realizado no período em que aguardavam o atendimento ambulatorial 

pelo Serviço de Endocrinologia. Foram utilizados recursos audiovisuais elaborados 

pelo Instituto da Criança com Diabetes, com o intuito de informar os portadores da 

doença e acompanhantes acerca de aspectos gerais da doença e seu tratamento. 

Após a apresentação dos vídeos os participantes eram provocados a discutir o 

assunto, trocar experiências e elucidar as dúvidas. Resultados: As atividades do 

projeto permitiram abordar as várias temáticas que envolvem o manejo da doença, 

tais como: automonitorização, alimentação adequada e saudável, prática de 

exercício físico e insulinoterapia, possibilitando que os participantes obtivessem 

maior autonomia para o seu próprio cuidado. Conclusão: Reconhecida a 

importância da educação em diabetes como fundamental no tratamento, esse 

projeto foi relevante para conquistar maior protagonismo para o usuário em relação 

ao acompanhamento das consultas, controle glicêmico e capacidade de 

autocuidado.  
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AS FRUTAS E SUAS CORES EM UMA ATIVIDADE NO QUAL 

EXPERIMENTAR É DIVERTIDO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

ALMEIDA, Karla Cristina de1; HADLER, Maria Claret Costa Monteiro2; ASQUIERI, 

Elaine Meire de Assis Ramirez3 

 

1Universidade Federal de Goiás 
2Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Goiás (professora) 
3Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Goiás (orientadora) 

 

kapeca@gmail.com 

 

Palavras-chave: alimentação saudável; educação alimentar e nutricional; 

educação infantil. 

 

Introdução: Às práticas alimentares são definidas na infância e perduram até a fase 

adulta. Neste caso, seguir o que os estudos epidemiológicos sugerem, aumentar o 

consumo de frutas para promover a saúde, é uma atitude a ser estimulada desde 

cedo. Em ambientes escolares, o processo de ensino pode ser utilizado para 

introdução do conceito de alimentação saudável e nutrição. Objetivo: Estimular na 

criança o interesse ao consumo de frutas. Metodologia: A atividade proposta foi 

realizada no mês de novembro de 2018, em uma escola de tempo integral na região 

leste de Goiânia. A brincadeira baseava-se em arremessar um dado colorido e 

experimentar a fruta picada representada pela cor obtida na jogada, em seguida a 

criança deveria indicar em uma mesa disposta a sua frente qual a fruta inteira 

correspondia a degustada. Desenvolveu-se por meio dos sentidos a aprendizagem, 

utilizando o estímulo visual, auditivo e sensorial. Aplicou-se pré e pós-teste para 

avaliar os conhecimentos prévios e adquiridos com a ação. Resultados: 

Participaram da atividade 30 crianças (turma A e B), com idade igual a 5 anos de 

uma escola municipal de Goiânia. Os resultados do pré-teste aplicado nas turmas 

A e B demonstram 75% e 63% de acertos, respectivamente. Após a realização da 

atividade, o pós-teste indicou 80% e 82% de acerto para as turmas A e B, 

respectivamente. A participação dos pré-escolares durante a atividade proposta 

demonstrou a efetividade do estímulo, onde comer foi divertido. Conclusões: Para 

motivar nas crianças o interesse por experimentar novos alimentos, promover a 

alimentação saudável e bons hábitos alimentares, é importante a realização de 

atividades lúdicas, as quais despertam curiosidade e provocam estímulos para 

novas ações.  
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ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

DESENVOLVIDA NO ENCONTRO DE LIGAS ACADÊMICAS DA 

FACULDADE DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DIAS, Ysabela da Silva¹; CORREIA, Elisa Silva²; GOMES, Lucas Wilson Matos; 

MARQUES, Rosana de Morais Borges² 

¹Universidade Paulista -UNIP 

²Universidade Federal de Goiás- UFG 

 

ysabela.dias@hotmail.com 

 

Palavras-chave: diabetes Mellitus; educação alimentar e nutricional; alimentação 

saudável. 

 

Introdução: Em 2015, a Federação Internacional de Diabetes estimou que 415 

milhões de pessoas no mundo vivem com diabetes. Para obter sucesso na redução 

da incidência, é necessário orientações para prevenção, detecção e controle do 

diabetes com foco em mudanças de hábitos alimentares e no estímulo à atividade 

física. Em articulação com o setor educacional, essas ações devem priorizar todas 

as fases da vida. Objetivo: Relatar uma atividade realizada utilizando a educação 

em diabetes de acordo com as instruções do guia alimentar para a população 

brasileira. Metodologia: A atividade foi realizada por membros da Liga Acadêmica 

de Diabetes no XV Encontro de Ligas Acadêmicas da Faculdade de Medicina-UFG. 

O público alvo foi composto por adultos e idosos que responderam o questionário 

de risco de desenvolver diabetes, além de indivíduos com diabetes. Utilizou-se uma 

pirâmide alimentar com figuras de diversos alimentos para a representação do 

consumo adequado de alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Após 

a explanação, os participantes foram convidados para montar uma pirâmide 

utilizando o conhecimento próprio e adquirido. Resultados: Foram atendidas cerca 

de 200 pessoas ao longo do dia.  A representação da pirâmide alimentar pôde 

proporcionar maior compreensão do tema pelos participantes, conseguindo assim, 

de forma interativa, assimilar a importância da alimentação adequada e saudável 

na prevenção e controle do diabetes. Após a apresentação, os participantes 

montaram uma nova pirâmide alimentar com outros alimentos dos mesmos grupos 

abordados. O nível de acertos foi elevado, demonstrando, assim, que houve 

aprendizado prático. Conclusão: A maioria dos participantes comentaram que 

ingeriam com frequência os ultraprocessados e que gostariam de mudar esse 

hábito. Foi verificado que a educação em diabetes é efetiva e necessária para a 

redução da incidência e das complicações dessa doença. 
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ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL REALIZADA COM 

IDOSOS DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL III (NAS - 

ARUANÃ III) 

 

BRITO, Paula Ribeiro Toscano¹; DOS REIS, Maria Júlia Mendes¹; FERREIRA, Rayanne 

Sara Lopes¹; CAIXETA, Giovana Tassinari¹; BOMFIM, Brenda Pereira de Oliveira¹; VILA-

VERDE, Andressa Lemes¹; DE CASTRO, Vivia Ribeiro¹. DE OLIVEIRA, Ingrid Garcia ². 

 

¹Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás 

²Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (orientadora) 

 

paulinharibeirot@gmail.com 

 

Palavras-chave: envelhecimento, educação nutricional, alimentação saudável. 

 

Introdução: Atualmente, o processo de envelhecimento da população brasileira 

vem sendo associado a uma transição de hábitos de vida, os quais são 

caracterizados pelo aumento da obesidade e diminuição da desnutrição. Logo, faz-

se necessário uma atenção maior à saúde e à ocupação dos idosos, tornando 

importante a elaboração e manutenção de políticas públicas que deem visibilidade 

e assistência a esse público. Objetivo: Ampliar o vínculo entre a equipe e o grupo 

de idosas a fim de promover a educação alimentar e nutricional. Metodologia: As 

atividades propostas pelas acadêmicas do curso de nutrição da Universidade 

Federal de Goiás, no NAS Aruanã lll foram: Aprendendo com o Guia Alimentar para 

a População Brasileira, abordando sobre alimentação saudável; Avaliação 

antropométrica, identificando o perfil nutricional; Corpo em movimento, promovendo 

atividades de alongamento muscular e Surpresa da autoestima, desenvolvendo 

autoconhecimento e valorização do ser. O método utilizado para avaliar a 

intervenção foi uma roda de conversa, com aplicação de pré e pós-teste e/ou escala 

hedônica de 5 níveis ao final de cada dinâmica. Resultados: A primeira atividade 

apresentou resultados positivos na escala hedônica, visto que 80% marcaram a 

opção “adorei” e 20% “gostei”, os pré e pós-testes apresentaram um bom 

conhecimento prévio do grupo acerca do tema. A avaliação antropométrica 

apresentou que 28,5% das idosas apresentavam baixo peso e 42,8% sobrepeso, 

segundo a classificação de peso adequado para idade e altura, não houve avaliação 

da atividade. A atividade corpo em movimento, obteve avaliação de 100% para a 

opção “adorei”, assim como a atividade surpresa da autoestima, que empoderou as 

idosas. Conclusão: A atividade de educação nutricional proporcionou ao grupo 

uma vivência ampla em relação à realidade e às necessidades do público alvo, de 

modo a transcender nossos conhecimentos técnico-científicos, como educadores 

em saúde.  

  



 
 

 

23 

ATIVIDADE FÍSICA COMO PROMOTORA DA SAÚDE E DE 

QUALIDADE DE VIDA EM POPULAÇÃO IDOSA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

TEIXEIRA, Brenna Hasimoto1; COSTA, Jordana de Oliveira1; SILVA, Erika Dayene 

Santos Gomes1; SAGNO, Adriana Luz Martins2, Weiss, Veruska Prado Alexandre3; 

MENEZES, Ida Helena Carvalho Francescantonio4 

 
1Universidade Federal de Goiás 
2Pós-Graduação Ensino na Saúde. Universidade Federal de Goiás. 
3Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (coordenadora da disciplina) 
4Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (orientadora) 

 

brennaht21@gmail.com 

 

Palavras-chave: exercício, promoção da saúde, qualidade de vida, idoso. 

 

Introdução: A inatividade, a incapacidade física, a dependência e a dificuldade de 

um convívio social são problemas presentes na vida do idoso que interferem na sua 

qualidade de vida. O enfrentamento dessa realidade exige o empoderamento, a 

autonomia e a sustentabilidade, princípios básicos da Política Nacional de 

Promoção da Saúde. Objetivo: Relatar ação de estímulo a prática de atividade 

física em um grupo de idosos, baseada na promoção da saúde e melhora da 

qualidade de vida. Metodologia: A ação foi realizada por um grupo de estudantes 

do curso de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, como prática da disciplina 

de Promoção da Saúde 2. O trabalho ocorreu no Centro de Trabalho Comunitário – 

Casa de Deus, com 21 alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos). As etapas 

de desenvolvimento da atividade foram: Diagnóstico local e de expectativas do 

grupo por meio da técnica de estimativa rápida; Planejamento (definição da 

atividade, objetivo, prazo, recursos e parceiros); Comunicação (afixação de 

cartazes e divulgação oral) e Execução. Resultados: Foi elaborada uma apostila 

ilustrativa, de fácil compreensão, com o objetivo de orientar atividades práticas do 

cotidiano do idoso possíveis de serem realizadas no domicílio e no CTC, em 

conjunto com a professora e a coordenadora de atividade física do grupo. A 

demonstração do uso da apostila ocorreu em uma manhã por meio da organização 

de três estações. A primeira, voltada para exercícios de estímulo à circulação, a 

segunda ao equilíbrio e a última de estímulo à pintura. Ao final, as apostilas foram 

distribuídas e ocorreu a confraternização de um lanche. Conclusão: A promoção 

da saúde e a qualidade de vida caminham juntas. A prática de atividade física é 

crucial para que haja condições de saúde e de vida. É imperativo o encorajamento 

para as práticas e para o conhecimento sobre os seus benefícios efetivos.  
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DESCOBRINDO A ORIGEM DOS ALIMENTOS EM UMA AÇÃO 

EDUCATIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
  

BARBOSA, Rebeca Palhares1; VILELLA, Priscylla Rodrigues1; RORIZ, Letícia 

Nunes1; HADLER, Maria Claret Costa Monteiro2; ASQUIERI, Elaine Meire de Assis 

Ramirez3 

 
1Universidade Federal de Goiás 
2Universidade Federal de Goiás (professora) 
3Universidade Federal de Goiás (orientadora) 

 

becapalhares@hotmail.com 

 

Palavras-chave: educação alimentar e nutricional; alimentação saudável; 

educação Infantil 

 

Introdução: O vínculo inicial entre o alimento e a criança acontece no período pré-

escolar. O estabelecimento de hábitos e culturas alimentares nos primeiros anos de 

vida interfere na saúde do indivíduo durante toda a sua trajetória. A escola é um 

local onde a criança poderá ter contato com alimentos e refeições que nunca fizeram 

parte da sua alimentação ou rotina. Objetivo: Estimular o interesse por conhecer a 

origem dos alimentos e incentivar as crianças a uma alimentação saudável. 

Metodologia: Participaram da atividade 21 alunos com faixa etária de 4 anos que 

frequentavam uma escola municipal em tempo integral. A ação “De onde vêm os 

alimentos” abordou, por meio de recurso áudio visual, a origem dos alimentos. A 

atividade valorizou a presença de alimentos “in natura” no prato. Para fixação do 

aprendizado realizou-se um teatro com fantoches e um momento de conversação. 

Aplicou-se pré e pós-testes para avaliação do conteúdo exposto. Resultados: Nos 

resultados do pré-teste, obteve-se um total de 57,14% de acertos. Posteriormente 

à ação, o pós-teste apresentou um valor de 80,95% de acertos, sendo considerado 

um resultado positivo, atingindo o critério de avaliação desejado. A atividade 

contribuiu para que as crianças conheçam melhor os alimentos na sua forma in 

natura, como são obtidos da natureza, sem que tenham sofrido qualquer alteração 

e quais são seus benefícios. Conclusões: Os conhecimentos adquiridos reforçam 

o incentivo ao consumo de alimentos saudáveis. Reforça-se o valor do trabalho em 

conjunto, família e escola, a participarem de ações educativas abrangendo 

alimentação e nutrição para crianças em idade pré-escolar. 
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DESMITIFICANDO RÓTULOS ALIMENTARES E PROMOVENDO A 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

SOUZA, Heloísa Fernanda Martins de¹; FRANCO, Ana Lúcia Miranda ¹; 

MARQUES, Rosana de Morais Borges² 
 

1Universidade Federal de Goiás 
2Universidade Federal de Goiás (orientadora) 

 

heloisa.fernanda.martins@gmail.com 

 

Palavras-chave: alimentação saudável, educação alimentar e nutricional, 

rotulagem de alimentos. 

 

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade e diabetes, 

têm apresentado elevada incidência. Vários fatores estão associados ao 

desencadeamento dessas patologias e a alimentação desequilibrada está entre os 

principais. As estratégias para promoção da alimentação saudável são 

fundamentais, em especial aquelas voltadas para o autocuidado, como a leitura dos 

rótulos alimentares. Objetivo: Relatar a vivência da ação de educação alimentar e 

nutricional (EAN) no estágio de alimentação coletiva. Metodologia: A ação ocorreu 

nos dias 08 e 09 de abril de 2019, em um refeitório de um hospital público referência 

em reabilitação de Goiás. O público alvo da ação foram os colaboradores do 

hospital, de ambos os sexos, que recebem refeições da referida instituição. Foram 

utilizados como recursos para ação de EAN um mural com a quantidade de açúcar 

e óleo de alimentos ultraprocessados, o pódio de alimentos, constituído por alimento 

in natura, processado e ultraprocessado, folder sobre trocas saudáveis e rótulos 

com as informações nutricionais e lista de ingredientes dispostos à mesa para a 

orientação da leitura dos mesmos, e sanar possíveis dúvidas dos colaboradores. 

Resultados: A atividade foi apresentada para cerca de 30 pessoas. Por meio da 

realização da ação, foi possível notar que a maioria dos colaboradores que 

participaram relataram desconhecer sobre a quantidade de açúcar e óleo presente 

nos alimentos ultraprocessados, que não tinham o hábito de ler os rótulos 

alimentares dos produtos que consomem e que não sabiam como fazê-lo da forma 

correta. Conclusão: A atividade desenvolvida contribui para a construção de 

conhecimento e autonomia para escolhas alimentares saudáveis. É imprescindível 

que outras ações sejam realizadas para consolidação do conhecimento e objetivo 

da ação. 
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DESVENDANDO OS ALIMENTOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

PARA CRIANÇAS DE 6 ANOS 

 

RORIZ, Letícia Nunes1; CORREIA, Elisa Silva1; VILELLA, Priscylla Rodrigues1; 

LOPES, Mirella de Paiva1; HADLER, Maria Claret Costa Monteiro2; ASQUIERI, 

Elaine Meire de Assis Ramirez3 

 
1Universidade Federal de Goiás 
2Universidade Federal de Goiás (professora) 
3Universidade Federal de Goiás (orientadora) 

 

leticianunesrori@gmail.com 

 

Palavras-chave: educação alimentar e nutricional, alimentos in natura, alimentação 

saudável. 

 

Introdução: A formação de hábitos alimentares saudáveis na infância contribui para 

crescimento e desenvolvimento adequados, podendo ser garantida através da 

promoção da Educação Alimentar e Nutricional (EAN). Incentivar o consumo de 

alimentos in natura é incentivar o consumo de grande densidade e variedade de 

nutrientes, contribuindo para bom aporte nutricional e para a formação desses 

hábitos alimentares. Objetivo: Promover um aumento do consumo de alimentos in 

natura por meio do contato sensorial com esses alimentos. Metodologia: A 

atividade “Desvendando os Alimentos” foi realizada em escola municipal de 

Goiânia.  Os temas abordados foram: alimentos in natura, suas funções e 

importância para crescimento e desenvolvimento saudáveis. Utilizou-se 

metodologia ativa, na qual os alunos colocavam as mãos dentro de uma “caixa 

misteriosa” contendo um alimento a ser identificado através do tato e, em seguida, 

eram vendados para descobrirem o alimento pelo olfato. O pré e o pós-teste foram 

aplicados para avaliar conhecimentos prévios e adquiridos com a atividade, 

estabelecendo uma meta de pelo menos 75% de acertos no pós-teste. Resultados: 

Duas turmas participaram da atividade (A1 e A2), totalizando 54 crianças com 6 

anos de idade. Os resultados dos pré-testes aplicados nas turmas A1 (n=27) e A2 

(n=27) resultaram em 65% e 70% de reconhecimento dos alimentos presentes no 

teste, respectivamente. Após a realização da atividade, o pós-teste indicou 85% de 

reconhecimento para a turma A1 e 88% para a A2. Destaca-se a grande 

participação das crianças, bem como o interesse pela descoberta dos alimentos e 

a colaboração na realização dos testes. Conclusões: A atividade obteve êxito no 

aprendizado e na participação ativa dos alunos. Destaca-se, portanto, a importância 

da EAN às crianças, auxiliando na formação de hábitos alimentares saudáveis e de 

crescimento e de desenvolvimento adequados.  
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM UM CENTRO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI): UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

BRITO, Thais Barbosa de moura¹, SIQUEIRA, Patrícia Caponi Faleiro de¹; 

OLIVEIRA, Daniel Fernando de¹; ANDRADE, Renato Barros de¹; CARRIJO, 

Valentina Borges¹; ALMEIDA, Daniela Canuto Fernandes². 

 

1Discentes do curso de Nutrição da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
2Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Goiás, 

docente e coordenadora do curso de Nutrição da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás PUC-GO (orientadora) 

 

thaisbarbosademoura@hotmail.com 

 

Palavras-chave: educação em saúde; hidratação; crianças. 

 

Introdução: De acordo com PHILIPPI (2014), nosso corpo tem como constituinte 

principal a água. Desempenha diversas funções vitais e orgânicas tais como 

processos fisiológicos de digestão, absorção e excreção e seu consumo diário é 

essencial à saúde. Ela constitui cerca de 65% do peso corporal, que pode variar de 

acordo com o sexo, idade e quantidade de gordura corporal (VANNUCCHI, 

MARCHINI, 2014).Objetivo: Relatar a prática acadêmica em um Centro Municipal 

de Educação Infantil (CMEI), do município de Goiânia ressaltando as ações da 

nutrição, quanto à importância do consumo de água para a saúde. Metodologia: 

Estudo descritivo não participativo em formato de relato de experiência, realizado 

durante as atividades desenvolvidas ao longo do estágio de capacitação e 

especialização I, do 5º período de nutrição da PUC-GO no mês de agosto em uma 

CMEI do município de Goiânia - Goiás. Todas as crianças do CMEI foram reunidas 

no refeitório, sentadas nos banquinhos, foi feita uma introdução sobre a importância 

da água e logo em seguida foi exibido um vídeo lúdico e ilustrativo interagindo com 

eles. Foi repetida 3 vezes para que as crianças pudessem participar, interagir e fixar 

sobre a importância da água. Resultados: Os alunos ficaram bastante atentos 

durante a apresentação e a exibição do vídeo e quando eram indagados durante a 

apresentação aproximadamente 95% das crianças correspondiam. Em relação a 

atenção, 100% das crianças ficaram atentas ao que foi passado e proposto. 

Conclusões: É de grande relevância promover a ingestão de água principalmente 

após brincadeiras, atividades onde ocorrem esforço físico, e quando há o risco de 

desidratação especialmente em dias quentes. Portanto conclui-se que seja cada 

vez mais importante trabalhar estratégias de promoção e prevenção de saúde para 

minimizar tais riscos e assim garantir a saúde nutricional das crianças. 
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ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS: 

PESQUISA COM DADOS DO VIGITEL 
 

OLIVEIRA, Waleria Cezar Silva1, PASSOS, Xisto Senna 2, CARDOSO, Cléia 

Graziele Lima do Valle3 

 

1Aluno do curso de Graduação em Nutrição da Universidade Paulista – UNIP 
2Doutor em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Goiás. Professor Titular do 

Curso de Biomedicina da Universidade Paulista – UNIP (coorientador). 
3Nutricionista pela Universidade Federal de Goiás. Mestre em Saúde, Professor Adjunto 

do curso de Nutrição da Universidade Paulista (orientadora). 

 

waleria.olivercezar@gmail.com 
 

Palavras-Chave: idoso, consumo de alimentos, estado nutricional.  

 

Introdução: Os idosos têm sido influenciados pelo processo chamado de transição 

nutricional, que vem ocorrendo no Brasil e no mundo, em virtude da urbanização, 

modernização e globalização. Essas mudanças no estilo de vida e, principalmente, 

na alimentação das pessoas idosas, tem provocado um impacto no estado 

nutricional e na saúde.  Objetivo: Este estudo teve por objetivo examinar o consumo 

alimentar e o estado nutricional de idosos, com base nos materiais do sistema 

VIGITEL. Metodologia: Este estudo constituiu-se de uma pesquisa do tipo análise 

documental sobre consumo alimentar e estado nutricional dos idosos brasileiros 

com base nos relatórios concedidos pelo VIGITEL no período de 2013 a 2017.  

Resultados: Observou-se que no consumo alimentar dos idosos, as frutas e 

hortaliças teve baixo consumo, a carne, com excesso de gordura e o leite, com teor 

integral de gordura, mostrou-se um pequeno aumento. O consumo de refrigerante 

e a substituição das refeições (almoço/ou jantar) por lanches, foi reduzido 

gradativamente. O doce manteve-se estável e o sal apresentou redução. No estado 

nutricional, o excesso de peso aumentou e a obesidade manteve-se estável na 

população idosa, sendo justificado pelo pequeno aumento da prática de atividade 

física, e diminuição dos fisicamente inativos. Conclusão: Os dados do VIGITEL 

analisados nos últimos cinco anos, demonstraram que o consumo alimentar e o 

estado nutricional da população idosa, não alcançam índices adequados conforme 

recomendações do MS o que pode implicar em surgimento de doenças crônicas 

não transmissíveis.  
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ESTRATÉGIAS PARA CONSTRUÇÃO DE HÁBITOS 

ALIMENTARES SAUDÁVEIS EM UM GRUPO DE 

EMAGRECIMENTO PARA MULHERES 

 

GARCIA, Amanda Ferreira1; ALMEIDA, Karla Cristina de1; SILVA, Isadora Cristina 

Soares da1; CHAGAS, Jordana de Sousa1; SOUZA, Luciana Bronzi de2 

 

¹Universidade Federal de Goiás  

²Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Goiás (orientadora) 

 

amandafgar@gmail.com 

 

Palavras-chave: alimentação saudável, educação alimentar e nutricional, estilo de 

vida.  

 

Introdução: A compreensão do processo de escolha alimentar é fundamental para 

permitir o desenvolvimento de estratégias e alcançar êxito na mudança alimentar 

de hábitos. As estratégias de reeducação alimentar em grupo proporcionam aos 

participantes conhecimentos necessários para que eles tenham autonomia e 

adotem práticas alimentares saudáveis, além de melhorar a qualidade de vida. 

Objetivo: Expor a importância de grupos de emagrecimento na construção de 

hábitos alimentares saudáveis em mulheres. Metodologia: Realizou-se um grupo 

de emagrecimento, com quatro encontros presenciais, em consultório de uma 

nutricionista na região Sul de Goiânia, para mudanças comportamentais a partir de 

orientações de hábitos alimentares saudáveis, buscando o emagrecimento. No 

momento dos encontros, abordaram-se temas como: a importância do intestino, os 

sentimentos que determinados alimentos despertam no indivíduo, como realizar a 

leitura dos rótulos e como desenvolver boas escolhas alimentares. Paralelamente, 

desenvolveu-se uma dinâmica com metas individuais e coletivas a serem cumpridas 

pelas integrantes do grupo. Resultados: As atividades do grupo de emagrecimento 

foram ferramentas para despertar o interesse das participantes em criar hábitos 

saudáveis referentes à alimentação e estilo de vida. As dinâmicas realizadas foram 

de incentivo para alcançar as metas estabelecidas, porém observou-se dificuldades 

relacionadas a rotina e fatores pessoais. As participantes relataram sentir-se melhor 

com as mudanças conquistadas e que desejavam continuar após a finalização do 

grupo. Como atividade extracurricular para as acadêmicas de nutrição, atuar na 

organização do grupo auxiliou na conquista de conhecimentos práticos. 

Conclusão: A formação de grupos de emagrecimento para mudança de hábitos 

alimentares é uma estratégia para novas aprendizagens e permitiu às participantes 

um maior cuidado com a saúde por meio de incentivos e consciência da importância 

de escolhas saudáveis. 
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PANORAMA DO DIAGNÓSTICO DE DIABETES NO BRASIL DE 

2006 A 2017 
 

CORREIA, Elisa Silva1,3; GOMES, Lucas Wilson Matos2,3; MARQUES, Rosana de 

Morais Borges4 

 

¹ Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Goiás 
2 Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás 
3 Liga Acadêmica de Diabetes, Faculdade de Medicina. Universidade Federal de Goiás 
4 Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Goiás (orientadora) 

 

correiaelisas@gmail.com 

 

Palavras-chave: diabetes mellitus; nutrição; promoção da saúde. 

 

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos de caráter crônico e de etiologia múltipla, decorrente da falta e/ou da 

incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. Acredita-se que 

o aumento da incidência e prevalência do DM no século XXI está atribuído 

principalmente ao envelhecimento populacional, aos avanços no tratamento e ao 

estilo de vida atual. Objetivo: Descrever o panorama da prevalência de diabetes 

mellitus em adultos brasileiros nos anos de 2006 a 2017. Metodologia: Estudo 

transversal com base em dados secundários, obtidos a partir da Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, 

realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Utilizou-

se os dados coletados de todas as versões publicadas deste inquérito, sendo 

referentes ao período de 2006 a 2017. A variável de interesse foi o diagnóstico 

médico de diabetes mellitus, estratificado por sexo, idade e anos de estudo. 

Resultados: Em 2006 a prevalência de pessoas diagnosticadas com diabetes foi 

de 5,3% (IC95%: 5,1 - 5,5) e em 2017 foi de 7,6% (IC95%: 7,2 - 8,1), esse aumento 

representa um crescimento percentual de 43,4% no decorrer desses 11 anos. Ao 

analisar a estratificação por sexo, as mulheres apresentam maior prevalência em 

relação aos homens, sendo superior também a média nacional. Observou-se um 

incremento da prevalência de diabetes com o avançar da idade, principalmente a 

partir dos 45 anos, em ambos os sexos. Em relação à escolaridade, a prevalência 

é quase três vezes maior entre os com menor escolaridade. Conclusões: Diante 

da crescente prevalência do diabetes, destaca-se a importância da criação de 

programas e políticas públicas, como também o controle e implementação dos já 

existentes, a fim de prevenir o surgimento de novos casos, agravos e tratar a 

doença.  
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE ADULTOS PARTICIPANTES EM 

EVENTO DO PROJETO TEIA 
 

VILELLA, Priscylla Rodrigues¹; GARCIA, Amanda Ferreira¹; MONTEVECCHI, 

Isabel¹; ROSA, Jessika Nathalia Silva¹; BEZERRA, Daiany Renally Ferreira¹; 

SOUZA, Heloísa Fernanda Martins de¹; ALMEIDA, Tâmera Nunes Vieira¹; LÔBO, 

Angélica Sousa¹; MARQUES, Rosana de Morais Borges²  

 

¹Membro da Liga Acadêmica de Nutrição da Universidade Federal de Goiás 

²Coordenadora da Liga Acadêmica de Nutrição UFG/ Docente da FANUT/UFG 

 

priscyllarvilella@gmail.com 

 

Palavras-chave: avaliação nutricional, educação alimentar e nutricional, educação 

em saúde. 

 

Introdução: O estado nutricional demonstra possíveis riscos de alterações na 

saúde do indivíduo e desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNTs); para o conhecimento deste, utiliza-se indicadores antropométricos como 

o Índice de Massa Corporal (IMC). A partir disso, é fundamental orientações e ações 

que promovam práticas alimentares saudáveis. Objetivo: Apresentar o perfil 

antropométrico de adultos participantes de um evento do Projeto Teia.  

Metodologia: A ação foi realizada na Escola Municipal Professor Lourenço Ferreira 

Campos em Goiânia e integrou o projeto Teia.  Os membros da Liga Acadêmica de 

Nutrição desenvolveram ações de Educação Alimentar e Nutricional e realizaram 

avaliação antropométrica dos participantes. Participaram da ação 19 indivíduos 

adultos da comunidade que residem na região. Os dados coletados foram idade, 

sexo, peso e altura utilizando-se balança eletrônica e fita métrica. Calculou-se o IMC 

e classificou-se quanto às recomendações da Organização Mundial da Saúde. 

Resultados: Dos 19 adultos avaliados 84,21% eram do sexo feminino. Observou-

se média de idade de 47,42 (±12,43) anos. A média de IMC foi 27,57 (±4,99) kg/m2, 

sendo 31,58% eutróficos, 47,37% com sobrepeso, 5,26% com obesidade grau 1 e 

15,79% com obesidade grau 2. Conclusão: A obesidade constitui-se importante 

problema de saúde pública e é fator de risco para DCNTs. Sendo assim, é de suma 

importância o investimento em políticas e ações que visem a melhora do estilo de 

vida e estado nutricional da população.  
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE PARTICIPANTES EM UM EVENTO 

DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DIABETES EM GOIÂNIA - GOIÁS 
 

CORREIA, Elisa Silva1,5, GOMES, Lucas Wilson Matos2,5, FERREIRA, Teodoro 

Dias de Oliveira2,5; DE BRITO Paula Ribeiro Toscano1,5; ROZANTE Milena Pires2,5, 

STRINGHINI, Maria Luiza Ferreira4 

 
1 Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás 
2 Faculdade de Medicina. Universidade Federal de Goiás 
3 Universidade Paulista -UNIP 
4 Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (orientadora) 
5Liga Acadêmica de Diabetes, Faculdade de Medicina. Universidade Federal de Goiás 

 

correiaelisas@gmail.com 

 

Palavras-chave: antropometria, diabetes, estado nutricional. 

 

Introdução: O estado nutricional relaciona-se com a situação geral de saúde e com 

os hábitos alimentares, e pode ser classificado por meio da avaliação 

antropométrica. Desvios da normalidade nutricional associam-se a desbalanços do 

metabolismo, com aumento das chances de desenvolver doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) como diabetes, e ressaltam a relevância de ações que 

promovam a alimentação saudável. Objetivo: Descrever o perfil antropométrico de 

participantes de uma ação de promoção da saúde e prevenção do Diabetes Mellitus 

(DM) realizada em Goiânia. Metodologia: A ação foi realizada na Escola Municipal 

Professor Lourenço Ferreira Campos no Jardim Guanabara II, e integra o projeto 

Teia do SESC. A Liga Acadêmica de Diabetes da Universidade Federal de Goiás 

foi parceira da ação e seus membros aplicaram um questionário que avalia risco de 

desenvolver DM, elaborado pela Finrisk da Finnish Diabetes Association. A partir 

dos dados coletados, classificou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e a 

circunferência da cintura para o diagnóstico nutricional dos participantes quanto às 

recomendações da Organização Mundial da Saúde e International Diabetes 

Federation. Resultados: Foram avaliadas 74 pessoas, a maioria mulheres (n=53). 

A média de idade foi de 42,5 (±11,82) anos, sendo 78,38% adultos e 21,62% idosos. 

Avaliando o IMC, a amostra apresentou média de 27,02 (±3,89) kg/m2, sendo 4,1% 

com baixo peso, 35,62% eutrófica, 41,10% com sobrepeso e 19,18% com 

obesidade. Analisando a circunferência da cintura, 37,83% apresentaram valores 

dentro da normalidade, e a frequência de classificação para risco e risco muito 

aumentado de complicações metabólicas foi de 21,62% e 40,54%, 

respectivamente. Conclusão: Os resultados obtidos ressaltam a importância ações 

de promoção da saúde, a fim de melhorar hábitos alimentares e consequentemente 

o estado nutricional da população, a fim de prevenir o surgimento de DCNT como o 

DM.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROMOÇÃO DE SAÚDE EM 

DIABETES PARA POPULAÇÃO DO BAIRRO GUANABARA EM 

GOIÂNIA 

 

ROZANTE, Milena Pires1; DE BRITO, Paula Ribeiro Toscano2; GOMES, Lucas Wilson 

Matos4; CORREIA, Elisa Silva2; STRINGHINI, Maria Luiza Ferreira3 

 
1 Universidade Paulista - UNIP  
2 Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás 
3 Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (orientadora) 
4 Faculdade de Medicina. Universidade Federal de Goiás 

 

 milena.p.rozante1@gmail.com 

  

Palavras-chave: diabetes, educação em saúde, promoção da saúde.  

 

Introdução: A alimentação inadequada e a inatividade física são fatores de risco 

para doenças crônicas, como o diabetes mellitus tipo 2, que geram altos custos na 

saúde pública, por conta dos altos índices de morbimortalidade. Logo, destaca-se o 

importante papel de campanhas de promoção de saúde, uma vez que com o 

esclarecimento da população acerca destes fatores, minimiza-se os impactos 

causados pela doença. Objetivo: Relatar uma ação de promoção da saúde e 

prevenção do desenvolvimento de diabetes na população de um bairro em Goiânia- 

Goiás. Metodologia: A campanha promovida pelo SESC, ocorreu nos dias 29 e 30 

de março de 2019, no período matutino e vespertino, na Escola Municipal Professor 

Lourenço Ferreira Campos no Jardim Guanabara II, Goiânia, visando a promoção 

da saúde nos bairros. A atividade foi realizada pela Liga Acadêmica de Diabetes 

(LAD) da Universidade Federal de Goiás. Aplicou-se o questionário do risco de 

desenvolver diabetes, desenvolvido pela Finrisk da Finnish Diabetes Association, e 

procedeu-se orientação individualizada sobre hábitos de vida saudável e cuidados 

com a saúde para evitar ou retardar o aparecimento do diabetes. Resultados: A 

LAD atendeu 74 pessoas com idade entre 19 e 71 anos, majoritariamente mulheres 

adultas, sem diagnóstico prévio de diabetes. A população atendida apresentava 

escasso conhecimento sobre diabetes e seus fatores de risco. A atividade 

proporcionou à comunidade o contato direto com conteúdos científicos sobre saúde 

e alimentação, de modo individual e aplicável a realidade, gerando empoderamento 

e desmistificação de mitos sobre diabetes e nutrição. Além disso, permitiu aos 

alunos um contato direto com a população, o que enriquece o aprendizado e 

aproxima a universidade da comunidade. Conclusões: A atividade desenvolvida foi 

muito bem recebida pelos presentes ao evento, que se mostraram interessados em 

adquirir conhecimentos acerca do tema. Logo, ações de promoção da saúde devem 

ser realizadas com mais frequência pela cidade a fim de auxiliar no desenvolvimento 

de hábitos saudáveis na prevenção do diabetes.  
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SABERES E SABORES DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

ROCHA, Rayane Maria1; SOUZA, Caroline Ramos da Silva1; MONEGO, 

Estelamaris Tronco2; SANTIAGO, Raquel de Andrade Cardoso3 

 
1 Universidade Federal de Goiás. 
2 Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (orientadora) 
3 Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (coorientadora) 

 

rayanenxrocha@hotmail.com 

 

Palavras-chave: quilombolas, saberes e sabores, cultura alimentar, Goiás. 

 

Introdução: A cultura quilombola preserva elementos de um passado histórico 

vivenciado por resistência e lutas. O resgate dessa cultura permite um espaço de 

trocas e compartilhamentos de saberes essenciais na preservação da identidade 

dessas comunidades. A alimentação é essencial na preservação da identidade 

desses povos que sofreram com as perdas e o esquecimento desses saberes ao 

longo dos anos. Objetivo: Relatar vivência com indivíduos de comunidades 

quilombolas por meio da Oficina Culinária: saberes e sabores da cultura quilombola 

e negra. Metodologia: Evento realizado em 29 de março e 08 de abril de 2019, em 

Goiânia, na Faculdade de Nutrição (FANUT/UFG). Na primeira edição participaram 

acadêmicos vinculados às ações afirmativas, e na segunda os representantes de 

comunidades quilombolas de Goiás. O método incluiu uma apresentação do projeto 

e boas práticas na produção de alimentos. Após a divisão em grupos foram 

desenvolvidas 13 receitas, originalmente obtidas junto às comunidades, envolvendo 

discussão sobre modos de preparo e posterior degustação e avaliação da atividade. 

Resultados: Atividade vinculada ao Projeto Biodiversidade para Alimentação e 

Nutrição, com 50 pessoas (quilombolas, estudantes de nutrição e convidados 

externos). A metodologia oportunizou uma discussão sobre memórias, sabores e 

saudades. A diversidade está presente no preparo de um mesmo alimento, no nome 

da receita, aparência, sabor e tempo de preparo, mesmo quando utilizados os 

mesmos ingredientes. Equipamentos tradicionais utilizados nas preparações (fogão 

à lenha e panelas de ferro); ingredientes (banha de porco) e o uso das brasas para 

a cocção mostraram interferência no resultado final da receita. Conclusão: O lugar 

de fala e as vivências permitiram uma aproximação com a história de luta e 

abandono desse povo. A riqueza de detalhes embutida em cada receita executada 

estruturou um livro sobre saberes e sabores de quilombolas de Goiás.  
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SALA INTERATIVA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: 

PROMOVENDO A SAÚDE NA ESCOLA 
 

SOUZA, Heloísa Fernanda Martins de¹; BEZERRA, Daiany Renally Ferreira¹; 

ALMEIDA, Tâmera Nunes Vieira¹; LOBO, Angélica Silva¹; ROSA, Jessika Nathalia 

Silva¹; MONTEVECCHI, Isabel¹; GARCIA, Amanda Ferreira¹; VILELLA, Priscylla 

Rodrigues¹; MARQUES, Rosana de Morais Borges² 
 

1Universidade Federal de Goiás 
2Coordenadora da Liga Acadêmica de Nutrição da UFG 

 

heloisa.fernanda.martins@gmail.com 

 

Palavras-chave: educação alimentar e nutricional, alimentação saudável, 

adolescentes, crianças. 

 

Introdução: Adolescentes e crianças têm apresentado um elevado índice de 

obesidade no mundo e no Brasil. Tal fato está associado a desordens nutricionais, 

hormonais e hábitos alimentares inadequados. Dessa forma, estratégias para 

promoção da alimentação saudável são cruciais, como a educação alimentar e 

nutricional (EAN) por meio de ações promotoras da alimentação saudável em 

diferentes espaços. Objetivo: Relatar a experiência das acadêmicas na realização 

de ações de educação alimentar e nutricional. Metodologia: A ação ocorreu em 

parceria com o Serviço Social do Comércio de Goiânia (SESC-GO) em uma escola 

municipal situada no setor Jardim Guanabara II. As atividades de EAN contaram 

com o auxílio de modelos didáticos lúdicos, que além de avaliar os hábitos 

alimentares, propunham sensibilizar quanto à importância da alimentação saudável 

especialmente no que tange à regra de ouro abordada no Guia Alimentar para 

População Brasileira de 2014. Além disso, priorizou-se a participação e a interação 

dos participantes de forma que a abordagem e aprendizado acontecessem de 

maneira dinâmica e bilateral. Resultados: Foram realizados 64 atendimentos de 

crianças e adolescentes, sendo dos quais 54,2% eram do sexo feminino. A faixa 

etária consistiu em escolares de 5 a 18 anos. As atividades de EAN resultaram em 

participação ativa dos alunos que demonstraram interesse durante as atividades, 

ao expressarem suas experiências e hábitos alimentares, além de oportunizar a 

reflexão sobre alimentação saudável aos participantes. Conclusão: As ações de 

EAN foram satisfatórias, uma vez que os escolares se mostraram participativos 

durante o desenvolvimento das atividades. Faz-se necessário que ações futuras 

sejam realizadas e que a alimentação saudável faça parte da abordagem escolar.  
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA E FÍSICA DA FARINHA DE SEMENTE DE 

JATOBÁ DO CERRADO 
  

SOUZA, Caroline Ramos da Silva1; SANTIAGO, Raquel de Andrade Cardoso2 

  
1 Universidade Federal de Goiás. 
2 Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (orientadora) 

  

carol-rms@hotmail.com 

  

Palavras-chave: sementes; farinha; Cerrado. 

  

Introdução: O Cerrado brasileiro é o bioma com uma das maiores biodiversidades 

do mundo. Suas espécies nativas possuem potencial agroindustrial e tecnológico. 

Dentre elas, o jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarpa Mart.) é uma leguminosa 

arbórea com possibilidade de aproveitamento, possui polpa de sabor característico 

e sementes achatadas. Essas sementes são geralmente descartadas após o uso 

da polpa. Objetivo: Caracterização da composição química centesimal e 

propriedades tecnológicas da farinha de semente de jatobá do cerrado. 

Metodologia: As amostras foram coletadas em Goiás e no Distrito Federal. Foi 

realizada a higienização e despolpa manual dos frutos, seguida de diferentes 

tratamentos: congeladas a –18ºC, secas em estufa a 60ºC por 48 horas e cozidas 

sob pressão e secas em estufa a 60ºC. As farinhas foram moídas em moinho de 

facas e analisadas quanto à composição centesimal, índice de absorção e 

solubilidade em água, capacidade de absorção de óleo, atividade emulsificante, 

capacidade de formação e estabilidade de espuma e capacidade de formação de 

gel. Resultados: Um fruto de jatobá apresenta em média 7 ± 1,89 sementes, 

representando 23% do peso. As farinhas apresentam variação de umidade de 8,8 

a 11,2%; de lipídios de 4,7 a 7,5%; proteínas 12,2 a 16,4% e carboidratos 65,6 a 

69,6%. Tecnologicamente, demonstram maior afinidade pela água em relação ao 

óleo e a solubilidade em água varia de 4,77 a 6,67%. A atividade emulsificante varia 

de 94,3 a 100%, sendo estável a altas temperaturas e centrifugação. Possuem baixa 

capacidade espumante, com estabilidade até 120 minutos e formação de gel a partir 

de suspensões com 8% de concentração. Conclusão: Estes resultados evidenciam 

a importância da utilização integral de espécies nativas do Cerrado no 

desenvolvimento de novos produtos, com o propósito de diminuir a produção de 

resíduos, valorizar a cultura alimentar e o uso consciente.  
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ÍNDICE DE RENDIMENTO DE PREPARAÇÕES QUE COMPÕEM O 

CARDÁPIO 
  

FREITAS, Alana Marcelino Ribeiro¹; SANTIAGO, Raquel de Andrade Cardoso²; 

CAVALCANTE, Rodrigo Barbosa Monteiro²* 

  

¹ Discente. Faculdade de Nutrição (FANUT). Universidade Federal de Goiás (UFG). 

² Docente. Faculdade de Nutrição (FANUT). Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Orientador* 
  

alanamfr@hotmail.com 
  

Palavras-chave: preparações, cardápios, rendimento.   
  

Introdução: O índice de rendimento (IR) de uma preparação é a razão entre o peso 

da preparação pronta e o somatório do peso líquido dos ingredientes. Esse índice 

é fundamental para o planejamento de refeições e, durante a elaboração de 

cardápios, pode ser utilizado para o cálculo dos ingredientes necessários para a 

preparação final e assim, evitar o desperdício durante a distribuição de refeições. 

Objetivo: Determinar o Índice de Rendimento de preparações que compõem o 

cardápio. Metodologia: Os IR’s foram obtidos a partir da média de duas repetições 

coletadas de fichas técnicas (FT’s) elaboradas por alunos de Nutrição (UFG). Foram 

selecionadas quatro preparações de entradas (creme de palmito, salada de 

maionese, tabule e salada Waldorf), guarnições (repolho ao forno, batatas 

gratinadas, suflê de queijo e quibebe de abóbora) e pratos proteicos (peixe no 

papilote, picadinho com frutas, frango assado com batatas coradas e carne à moda 

de borgonha) e três de acompanhamentos (baião de dois, arroz à grega e feijão 

tropeiro) e sobremesas (creme de abacaxi, arroz doce e manjar de coco). 

Resultados: Os IR’s das entradas variaram de 0,8 a 1,2, onde os valores menores 

utilizaram formas de preparo que levam a perda de água e os maiores indicam o 

uso de ingredientes hidratados. Para as guarnições, obteve-se IR de 0,6 a 0,85, 

pratos proteicos 0,5 a 0,9 e sobremesas 0,6 a 0,87. Esses são justificados pela 

composição dos alimentos, com elevado conteúdo de água, e aplicação de calor 

seco e/ou misto no preparo, que favorece a redução de peso durante o preparo. O 

baião de dois e o arroz à grega obtiveram IR de 1,35 e 1,25. O feijão-tropeiro, devido 

sua forma de preparo, apresentou IR de 0,8. Conclusões: Os índices de 

rendimento são importantes para o planejamento de cardápios e, como as 

preparações que compõem o cardápio apresentam composição química e formas 

de preparo distintas, essas variáveis refletem no IR.  
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UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS EM ATIVIDADES DE 
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UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS EM ATIVIDADES DE 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

BORELLI, Júlia Machado1,2; AZEVEDO, Tainan Pereira1,2; AZEVEDO, Marina de 

Sá1,2; CORRÊA, Mariana Aparecida Fulanette1,2; CABRAL, Bianca Correchel 

Salomon1; GUIMARÃES, Marília Mendonça2,3 

 
1 Universidade Federal de Goiás 
2Bolsista do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal de Goiás 
3 Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (orientadora) 

 

juliabm15@hotmail.com  

 

Palavras-chave: educação alimentar e nutricional; educação em saúde; 

alimentação saudável. 

 

Introdução: Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é um campo de ação, onde 

promove-se o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos perante hábitos 

alimentares saudáveis, contribuindo para a promoção da saúde. O grupo do 

Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Nutrição (PETNUT), elaborou 

jogos didáticos, como estratégia de promoção da saúde e alimentação adequada e 

saudável. Objetivo: Relatar sobre a utilização de jogos didáticos em atividades de 

EAN desenvolvidas pelo PETNUT no ano de 2018. Metodologia: As atividades 

foram realizadas utilizando jogos educativos adaptados às fases da vida. O primeiro 

foi similar ao Twister, com adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo I e II, 

com perguntas relacionadas à doença. O participante fazia o sorteio de uma cor, 

que indicava onde deveria colocar as mãos/pés, caso acertasse a resposta. Para 

uma atividade com idosos foi desenvolvido um bingo didático, composto por cartelas 

contendo figuras de alimentos ultraprocessados, e uma caixa contendo produtos 

correspondentes. Os sorteios foram feitos com a retirada aleatória dos itens, com 

posterior discussão. Resultados: Trabalhar com adolescentes e idosos é 

desafiador, devido às especificidades dessas faixas etárias. Porém, como as 

atividades desenvolvidas tinham características didáticas e lúdicas, houve ótima 

aceitabilidade, comprovada pela grande interação, além da exposição de dúvidas 

acerca dos temas. No Twister, os participantes revelaram ter conhecimento prévio 

do assunto, uma vez que eram portadores da doença, o que favoreceu a troca de 

ideias e conhecimentos durante a ação. No bingo didático houve grande 

receptividade, compartilhamento de experiências e disposição à inserção de novos 

hábitos. Conclusão: Percebe-se que as ações realizadas propiciaram benefícios 

ao público alvo, visto que estimularam a participação e facilitaram a compreensão 

dos temas de forma horizontal.  
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA TV UFG: 

ELABORAÇÃO DE MARMITAS SAUDÁVEIS 

  

OLIVEIRA, Julia Graciela Plaza de1, SILVA, Cecília Lima da1;CHAGAS, Jordana 

de Sousa1;GARCIA, Amanda Ferreira1; MENEZES, Ida Helena Carvalho 

Francescantônio2, HADLER, Maria Claret Costa Monteiro2 

  
1Universidade Federal de Goiás 
2Faculdade de Nutrição. Universidade Federal de Goiás (orientadoras) 

  

juliagplaza1@gmail.com 

  

Palavras-chave: educação alimentar e nutricional, educação em saúde, meios de 

comunicação. 

  

Introdução: A urbanização e a industrialização aumentaram o tempo da população 

fora de casa, influenciando os hábitos alimentares, passando a ser baseados no 

maior consumo de preparações prontas. Assim, a educação alimentar e nutricional, 

através dos meios de comunicação, pode incentivar o consumo de alimentos 

regionais nutritivos, prevenindo doenças e deficiências relacionadas à alimentação 

e nutrição. Objetivo: Relatar a produção de vídeos a serem veiculados em redes 

sociais e no programa “Pitadas de Nutrição”. Metodologia: Gravação de vídeos no 

laboratório de Técnica e Dietética da Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal de Goiás (FANUT/UFG) por acadêmicos, servidor e professores do curso 

de Nutrição da UFG e colaboradores, em parceria com a equipe da TV/UFG, no ano 

de 2018. Utilizaram-se eletrodomésticos, utensílios de cozinha, produtos 

alimentícios, câmeras e iluminação apropriada.  Os vídeos serão de gênero 

culinário-educativo, de curta duração, no estilo “tastemade”. Resultados: 

Produziram-se quatro vídeos, sendo três com receitas para marmitas e um para 

orientar sobre a higienização, o acondicionamento e o transporte, porque mesmo 

com a crescente prática de optar-se por essa forma de consumo, nota-se que há 

ainda muitas dúvidas quanto a elaboração das mesmas.  Sendo assim, a realização 

dessa atividade é uma estratégia para propagar informações nutricionalmente 

adequadas, aprimorar uma prática já estabelecida e valorizar alimentos regionais. 

A avaliação dos resultados será mediante audiência do programa, curtidas, 

comentários e compartilhamentos nas redes sociais. Conclusão: O trabalho 

proporcionou maior aprendizado dentro da Educação Alimentar e Nutricional, assim 

como permitiu uma prática integralizada das diversas áreas da nutrição com a 

produção audiovisual.  
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SEMÁFORO DA ALIMENTAÇÃO: ENSINANDO CRIANÇAS A TER 

MAIS SAÚDE 

 

XAVIER, Cleili Rosa¹; FARIA, Carolina Matias Brasileiro¹; GUIMARÃES, Gabriela 

Martins¹; PILATTI, Maura Karina Amaral de Souza¹; GOMES, Nair Augusta de 

Araújo Almeida² 

  

¹Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

²Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Escola de Ciência Sociais e da Saúde. Curso 

de Nutrição. (Orientadora) 

  

cleilirosaxavier@gmail.com 

 

Palavras-chave: Reeducação alimentar, Alimentação saudável, Qualidade de vida. 

Introdução: Alimentos in natura ou minimamente processados, em grande 

variedade e predominantemente de origem vegetal, são a base para uma 

alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e 

promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. 

Objetivo: Ensinar as crianças de 3 anos a 5 anos e 11 meses, a classificarem os 

alimentos em categorias de acordo com o grau de processamento. Metodologia: 

Atividade educativa elaborada por alunas de Nutrição da PUC Goiás e realizada 

com as crianças do CMEI Primeiros Passos. Afixou-se no pátio do CMEI, banner 

intitulado Semáforo da Alimentação. As crianças sentaram-se frente a ele, uma a 

uma escolhia a gravura de um alimento e, de acordo com a frequência de seu 

próprio consumo (sempre/as vezes/nunca), colava-a no espaço com a cor que 

acreditava ser a mais adequada: vermelho (evite); amarelo (modere) e verde 

(consuma). Após, identificou-se os erros esclarecendo-os e colocando-se a imagem 

na cor devida. Realizou-se degustação de vegetais diversos. Resultados: Essa 

atividade foi bastante interativa. Todas as crianças quiseram participar selecionando 

um alimento para fixar no semáforo. Após a explicação sobre o local correto de cada 

alimento, as crianças que não haviam colado a gravura no local correspondente já 

se colocavam prontas para fazer a alteração. Mesmo após finalizar a atividade, as 

crianças continuaram na frente do banner olhando as figuras e conversando entre 

elas sobre os alimentos. Conclusão: Concluímos que é de grande importância a 

realização de atividades que informem sobre escolhas alimentares adequadas. 

Utilizar atividades que envolvam as crianças, como jogos e dinâmicas, aumenta a 

interação e intensifica os resultados. 
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BRINCANDO NA HORTA: ENSINANDO CRIANÇAS A PLANTAR 

ALIMENTOS ORGÂNICOS  
  

PILATTI, Maura Karina Amaral de Souza¹; FARIA, Carolina Matias Brasileiro de¹; 

XAVIER, Cleili Rosa¹; GUIMARÃES, Gabriela Martins¹, GOMES, Nair Augusta de 

Araújo Almeida². 

  

¹Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

²Escola de Ciências Sociais e da Saúde. Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(orientadora) 

  

maura_amaral@hotmail.com 

  

Palavras-chave: Alimentação Saudável, Saúde da criança, Educação Alimentar e 

Nutricional, Promoção da Saúde. 

  

Introdução: O incentivo da produção de alimentos sem agrotóxicos pode contribuir 

não só para melhorar a qualidade de vida, mas também para o aumento da renda 

familiar. É de suma importância a introdução de frutas, verduras e legumes na 

alimentação das crianças devido seu alto valor nutricional. Portanto, se fazem 

necessárias políticas públicas voltadas para o incentivo e implementação da 

agricultura urbana. Objetivo: Despertar o interesse das crianças de 4 anos e 5 anos 

e 11 meses para o cultivo e consumo de alimentos orgânicos. Metodologia: Em 

novembro de 2018 as autoras, acadêmicas de Nutrição da PUC Goiás, realizaram 

a atividade educativa com 10 crianças do agrupamento E/F no CMEI Primeiros 

Passos em Goiânia. Após a apresentação dos componentes do grupo, demos início 

a uma breve explicação sobre a importância do cultivo e consumo de alimentos in 

natura para a saúde. Em seguida, levamos as crianças para a horta pré-preparada, 

onde fizeram o plantio de couve, cebolinha, alface e tomate cereja. Todas elas 

participaram ativamente dessa atividade educativa. Resultados: O critério de 

avaliação utilizado foi atingido, uma vez que houve participação de todas as 

crianças do agrupamento que estavam presentes no dia. Todas tiveram interesse 

em participar no plantio das mudas de hortaliças que foram levadas, sempre 

demonstrando curiosidade e realizando perguntas sobre as plantas. Essa interação 

demonstrou que a atividade foi bastante proveitosa estimulando o interesse em 

boas escolhas alimentares. Conclusão: A atividade educativa apresentou resultado 

satisfatório. Pudemos concluir que é de suma importância o incentivo do consumo 

dos alimentos orgânicos desde a infância, estimulando a autonomia e auxiliando na 

formação de bons hábitos alimentares.  
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CONHECER PARA ENSINAR: PELA VALORIZAÇÃO DO 

CERRADO GOIANO E DOS SEUS FRUTOS TÍPICOS 
  

PILATTI, Maura Karina Amaral de Souza¹; FARIA, Carolina Matias Brasileiro de¹; 

XAVIER, Cleili Rosa¹; GUIMARÃES, Gabriela Martins¹, GOMES, Nair Augusta de 

Araújo Almeida². 

  

¹Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

²Escola de Ciências Sociais e da Saúde. Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(orientadora) 

  

maura_amaral@hotmail.com 

  

Palavras-chave: alimentação saudável, educação alimentar e nutricional, 

promoção da saúde. 

  

Introdução: O Cerrado possui grande diversidade de espécies frutíferas com 

potencial de utilização agrícola. Possuem propriedades benéficas à saúde capazes 

de estimular a indústria farmacêutica e de alimentos no desenvolvimento de novos 

produtos, promovendo crescimento sustentável. Valorizar esse bioma através da 

educação, fortalece a cultura local e a conservação de suas riquezas ambientais e 

sociais. Objetivo: Apresentar a riqueza do Cerrado e seus frutos, reforçando a 

necessidade de ensinar às crianças sobre a importância desse bioma para Goiás e 

o Brasil. Metodologia: Apresentação de banner aos educadores, coordenação e 

direção do CMEI Primeiros Passos em Goiânia, com imagens e informações sobre 

os frutos do Cerrado. Explicação sobre a importância desse bioma, sua diversidade 

e o potencial nutricional de seus frutos, bem como sobre a necessidade de ensinar 

esse tema às crianças, garantindo assim uma maior valorização e sua preservação 

no futuro. Após a explicação, houve a demonstração e degustação de algumas 

frutas típicas do Cerrado, reforçando os aspectos nutricionais de cada um deles. 

Resultados: O objetivo da atividade foi alcançado, havendo participação e 

interesse dos participantes, bem como, de outras professoras do CMEI. Todo esse 

envolvimento demonstrou que a atividade foi um sucesso. As participantes 

conheceram diversos frutos novos e versáteis, além da variabilidade de 

preparações que podem ser feitas com esses alimentos. Notou-se que a 

apresentação despertou o interesse dos participantes em degustar os alimentos 

apresentados, em especial o baru. Conclusão: A oportunidade de conhecer 

variados sabores proporciona novas experiências de consumo alimentar. A 

valorização dos frutos regionais auxilia na sua aceitação e pode despertar o 

educador a levar esse rico conhecimento para suas atividades em sala.  
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Introdução: A partir do momento em que houver um trabalho de educação 

alimentar, visando promover a conscientização sobre a riqueza nutricional dos 

resíduos de vegetais e frutas que costumam ser desprezados, o desperdício de 

alimentos diminuirá. Haverá uma maior economia doméstica, ou seja, a estes restos 

será agregado valor econômico e social, além da diminuição dos resíduos 

depositados no meio ambiente. Objetivo: Sensibilizar os pais sobre a importância 

do aproveitamento integral dos alimentos. Metodologia: Em outubro de 2018, foi 

realizada uma atividade educativa com o tema "Aproveitamento Integral dos 

Alimentos", direcionada aos pais e responsáveis das crianças do CMEI Primeiros 

Passos em Goiânia. Elaborou-se um folder explicativo sobre a importância de 

utilizar os alimentos em sua totalidade, contendo também, receitas para ilustrar o 

assunto. Na entrada do CMEI, foi montada uma mesa com as preparações contidas 

no folder, sendo oferecida degustação aos participantes após entrega do material e 

breve explicação do tema. Resultados: Apesar da abordagem ter sido feita em um 

momento de pouca disponibilidade de tempo dos pais, a grande maioria parou para 

ouvir as explicações, pegar o folder e fazer a degustação das preparações. Houve 

grande receptividade e interesse quanto ao tema, além da manifestação da vontade 

de reproduzir as preparações em casa, o que nos fez concluir que o objetivo da 

atividade proposta foi atingido. Conclusão: A realização de atividades de 

conscientização da sociedade sobre o aproveitamento integral dos alimentos, não 

só estimulam o interesse em práticas alimentares mais saudáveis, como também 

chamam a atenção para a relação entre meio ambiente e saúde. 
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Introdução: O Programa de Educação Tutorial (PET) visa promover uma formação 

ampla e de qualidade aos alunos, estimulando uma formação global, com 

desenvolvimento de atividades e pensamento crítico. Entre os objetivos estão 

discussões de temas relevantes para o desempenho profissional e construção da 

cidadania; e realização de atividades que promovam contato entre os petianos e os 

demais alunos do curso.  Objetivo: Relatar as Reuniões Científicas do grupo PET 

da Faculdade de Nutrição (PETNUT) executadas durante 2018 e 2019. 

Metodologia: As Reuniões Científicas são realizadas quinzenalmente, com a 

participação das 12 petianas, a tutora e a comunidade acadêmica. Inicialmente, 

seleciona-se um capítulo de livro, artigo ou documento para leitura individual; 

seguido pela divulgação do tema, data e local da reunião nas redes sociais 

(Instagram e Blog), a fim de oportunizar à comunidade acadêmica proximidade e 

participação nas atividades de ensino e aprendizagem do PETNUT. Posteriormente, 

têm-se a apresentação e discussão em grupo. Resultados: No segundo semestre 

de 2018, iniciou-se a leitura e discussão do livro de Nutrição Comportamental, pois, 

observou-se a necessidade da discussão desse tema com a comunidade 

acadêmica, visto que este conteúdo não faz parte da grade curricular. As discussões 

do livro se mantiveram em 2019. Já foram lidos e discutidos 15 capítulos. As 

reuniões permitiram maior proximidade do grupo PETNUT com os demais 

acadêmicos, e observou crescimento intelectual dos participantes, por meio de 

maior interação e criticidade dos comentários durante as discussões. Conclusão: 

As reuniões estão promovendo capacitação dos petianos, com a promoção de uma 

formação acadêmica e pessoal mais ampla, baseada em discussão e vivências. 
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Introdução: O Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás (PET NUT-UFG), composto por doze alunos 

bolsistas e um professor tutor, é um grupo que busca proporcionar vivências e 

atividades extracurriculares que envolvam a tríade de pesquisa, ensino e extensão. 

O programa contribui potencializando a formação acadêmica, profissional e 

pessoal, além de estimular outras competências como a responsabilidade, a 

tomada de decisões e a liderança. Objetivo: Relatar a atividade de Grupo de Estudo 

(GE) proposta pelo grupo PET NUT durante o período de suas atividades. 

Metodologia: No PET NUT, a cada três meses de atividades do grupo têm-se uma 

líder. No final de cada liderança é proposto um Grupo de Estudos (GE) acerca de 

temas relevantes para o desenvolvimento e melhoria do grupo, além de favorecer o 

crescimento pessoal e profissional dos participantes. A petiana responsável por 

essa liderança tem como função identificar e propor um tema para o grupo de 

estudo, assim como definir data, local, duração e metodologia da atividade, além de 

convidar um profissional para ministrar e participar desse momento. Dentre os 

temas abordados nos anos de 2018 e 2019 estão: “Finanças Pessoais”, “Avaliação 

de Desempenho do Trabalho” e “Inteligência Emocional”. Resultados: Durante a 

execução do GE em cada liderança, destaca-se a autonomia, criatividade e 

sensibilidade do líder durante sua gestão ao indicar temas e palestrantes de acordo 

com a sua percepção pessoal a respeito das fortalezas e fraquezas do grupo. Os 

temas trabalhados nos GE’s também contribuem para o amadurecimento dos 

integrantes frente às dificuldades que surgem na graduação e no programa, além 

de ajudar aprimorando a organização de outras atividades contidas no 

planejamento do PET NUT-UFG. Conclusão: Corroborando com os objetivos do 

programa, o GE dispõe a oportunidade de ampliar a formação acadêmica do 

graduando, além de encorajar e auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento das 

competências que compõem um petiano, e a fortalecer e aprimorar as atividades do 

grupo.  
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Projetos de Extensão 

  

Introdução: As Ligas Acadêmicas (LA) são organizações sem fins lucrativos, 

instituídas por estudantes de diferentes períodos da graduação, sob a supervisão 

de profissionais e professores. As ações da LA são norteadas por três pilares: 

Ensino, Pesquisa e Extensão, através da organização de cursos, desenvolvimento 

de projetos de pesquisa, e atividades voltadas à comunidade para promoção da 

saúde. Objetivo: Avaliar a adesão dos egressos de ligas acadêmicas de nutrição 

nos programas de mestrado e residência multiprofissional. Metodologia: Trata-se 

de um relato de experiência que foi executado por membros da Liga Acadêmica de 

Nutrição (LANUTRI) da Universidade Federal de Goiás. Foi realizada uma enquete 

em uma mídia social voltada aos egressos de ligas acadêmicas, contendo quatros 

questões objetivas. As questões abordaram os seguintes assuntos: se foram 

membros da LANUTRI; membros de outras ligas acadêmicas; se atuaram ou atuam 

como residentes e mestrandos. Além disso, foi realizado o percentual de adesão 

dos egressos da LANUTRI nos programas de residência e mestrado. Resultados: 

78 pessoas responderam à enquete. Destas, 32% afirmaram ter participado da 

LANUTRI e 67% de outras ligas. Em relação a adesão nos programas de mestrado 

e residência multiprofissional, 29% dos participantes em ligas acadêmicas 

afirmaram atuar como residentes ou mestrandos. Dos participantes da LANUTRI, 

16% afirmaram estar no mestrado e 16% na residência. Dos participantes em outras 

ligas, 13% afirmaram estar no mestrado e 15% na residência. Conclusão: As LA 

se mostraram como entidades facilitadoras no aprimoramento de conhecimentos 

obtidos na universidade e motivadoras na continuidade aprofundamento 

acadêmico, contribuindo com o direcionamento da prática profissional. 

mailto:adryellijoicy@hotmail.com
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Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública com 

alta incidência de forma secundária a algumas doenças crônicas prevalentes na 

sociedade atual. O consumo de sódio é um fator importante e que interfere no 

prognóstico da DRC e está associado ao consumo excessivo de alimentos 

industrializados. Despertar a atenção da população para este consumo elevado 

torna-se fundamental. Objetivos: Elaborar um material lúdico destinado a 

portadores de DRC quanto ao teor de sódio contido nos alimentos industrializados. 

Metodologia: O material foi desenvolvido para o projeto Educação Alimentar e 

Nutricional: promovendo alimentação saudável e adequada para portadores de 

Doença Renal Crônica com ações na sala de espera do Ambulatório de Nutrição e 

Nefrologia do Hospital das Clínicas de Goiânia (HC/UFG). Analisou-se o teor de 

sódio apresentado nos rótulos de alimentos industrializados mais consumidos pela 

população e o valor foi convertido para gramas de sal, pesado em tubetes 

transparentes de plásticos identificados. Evidenciando visualmente a presença 

exacerbada de sódio nos alimentos demonstrados. Resultados: O ambulatório 

recebe em média 3 a 7 pacientes por semana, de diversas faixas etárias e estágios 

da DRC. O material desenvolvido foi apresentado pelas extensionistas a 24 

pacientes que aceitaram participar do projeto, buscou-se uma abordagem 

pedagógica tendo em vista se tratar de um público leigo e com variados níveis de 

instrução. Observou-se que o teor de sódio de alguns alimentos surpreendeu aos 

participantes, por se tratar de alimentos com sabor adocicado e que a iniciativa foi 

bem recebida tanto pelos participantes e acompanhantes. Conclusão: O material 

é uma forma de aludir a problemática da composição dos alimentos industrializados, 

já que essa população é atingida diretamente pelo elevado teor de sódio na 

alimentação. É um facilitador na orientação e transmissão dos conhecimentos a 

população alvo.   
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Palavras-chave: Diabetes mellitus, alimentação saudável, formação profissional 

  

Introdução: O cuidado nutricional e a mudança do estilo de vida são muito 

desafiadores no tratamento de diabetes mellitus (DM). Nesse contexto, o 

profissional de saúde atua na facilitação de conhecimento, habilidade e capacidade 

para o autocuidado da doença. Assim, o estágio supervisionado é relevante para a 

formação integral do aluno, auxiliando na formação de profissionais preparados e 

com visão crítica. Objetivos: Expor a experiência com o estágio supervisionado no 

ambulatório de Nutrição e DM tipo 1 (DM1) e sua relevância na formação 

acadêmica. Metodologia: O estágio supervisionado ocorre no ambulatório de 

Nutrição e DM1, no Hospital das Clínicas de Goiás/UFG, uma vez por semana. Na 

consulta é realizada uma anamnese, para coletar informações e entender um pouco 

sobre a história do paciente; também é realizada a análise dos exames bioquímicos, 

controle glicêmico domiciliar e do consumo alimentar dos últimos três dias. Com a 

participação do paciente, é elaborado um plano alimentar com contagem de 

carboidratos e estabelecidas metas a serem seguidas para a próxima consulta. 

Resultados: Realizar as atividades no estágio supervisionado auxiliou na conquista 

de conhecimentos teóricos e práticos sobre DM1. Por ser uma experiência nova, 

trouxe desafios em relação às dificuldades relatadas por cada paciente, mas 

também gerou boa interatividade, possibilitando fornecer informações e orientações 

adequadas para melhorar a qualidade de vida do público atendido. O estágio 

proporcionou humanização da atenção à saúde; integração com outros profissionais 

da saúde, na tentativa de unir conhecimentos em busca de uma visão globalizada 

do processo saúde-doença. Conclusão: O estágio supervisionado é importante 

para a formação acadêmica, já que possibilita colocar em prática o conhecimento 

adquirido durante a graduação e oportuniza o exercício da autonomia, 

aperfeiçoando assim o crescimento profissional.  
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Introdução: A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela perda progressiva 

e irreversível das funções exócrinas e endócrinas dos rins, dentre as complicações, 

a hipovitaminose D é comumente observada, isso ocorre devido a redução da taxa 

de filtração glomerular (TFG) que leva a prejuízos na ativação do calcitriol, 

diminuição da megalina renal, além do aumento do hormônio fosfatúrico. Objetivo: 

Investigar na literatura científica os efeitos de suplementação de vitamina D sobre 

os marcadores ósseos de pacientes com doença renal crônica. Metodologia: Trata-

se de uma revisão de literatura científica realizada nas bases de dados Portal 

Periódicos Capes, Scielo, PubMed, Science Direct e Scopus, no período de 

novembro de 2017 a maio de 2018. Foram consideradas publicações como artigos 

e documentos técnico-científicos dos últimos 10 anos e no máximo 20% das 

referências poderiam ser de período anterior. Resultados: Estudos comprovam que 

os níveis séricos de vitamina D foram reestabelecidos na maioria dos pacientes 

suplementados, além de mudanças positivas relacionadas aos marcadores de 

saúde óssea como aumento do cálcio sérico, fosfato, TFG, assim como redução de 

fosfatase alcalina (ALP), fosfatase acalina óssea (BALP) e Carboxitelopeptídeo de 

ligação cruzada do colágeno tipo I (CTX). Conclusão: Houve melhora dos 

marcadores de saúde óssea na maioria dos estudos analisados. Vale salientar a 

necessidade de estudos para esclarecer ainda várias situações sobre a vitamina D 

na DRC como, por exemplo, dosagem, tempo e frequência da suplementação. 
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Introdução: A obstipação intestinal é uma complicação multifatorial comum em 

pacientes renais crônicos em hemodiálise. O baixo consumo de fibras e líquidos, e 

a inatividade física são fatores importantes que contribuem para a obstipação e, 

consequentemente, podem afetar a qualidade de vida destes pacientes. Objetivo: 

Avaliar a relação entre a obstipação intestinal e ingestão de líquidos, fibras e nível 

de atividade física em pacientes renais em hemodiálise. Metodologia: Estudo 

transversal realizado com pacientes que estavam em hemodiálise em dois centros 

de Goiânia-Goiás, em 2016-7. Foi aplicado o questionário ROME IV, referente ao 

funcionamento intestinal dos últimos três meses, em que os obstipados foram 

diagnosticados quando houve a presença em no mínimo 25% das vezes, de pelo 

menos dois dos sintomas definidos pelo questionário. Foram coletadas informações 

alimentares por meio de recordatórios de 24 horas e, posteriormente, calculado a 

ingestão de líquidos e fibras. Além disso, foi questionado quanto a atividade física 

por meio de questionário validado. Resultados: Foram inclusos 53 pacientes com 

média de idade de 49,39 anos (DP=12,84), dos quais 60,38% eram do sexo 

masculino. A verificação de obstipação intestinal através dos critérios ROME IV foi 

confirmada em 62,26% dos pacientes. Em relação ao consumo de fibras e ingestão 

hídrica, foi observado um consumo médio de 12,81g/dia (DP= 6,55) e 910,41mL/dia 

(DP= 539,41), respectivamente. Desses pacientes, 70% relataram comportamento 

sedentário. Não foi encontrado associações significativas (p <0,05) entre obstipação 

intestinal e consumo de fibras, líquidos e quanto ao nível de atividade física. 

Conclusão: Houve elevado percentual de obstipação intestinal, porém, sem 

associação ao baixo consumo de líquidos, fibras e ao sedentarismo. Mesmo com a 

ausência de associação, estes pacientes devem atentar-se aos hábitos de vida 

saudáveis. 
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Introdução: O câncer é uma doença caracterizada pela multiplicação rápida, 

incontrolável e desordenada de células, que podem invadir tecidos, órgãos e se 

espalhar por todo o corpo. A alimentação interfere no contexto biopsicossocial, logo, 

na prevenção de complicações e tratamento da doença. A educação nutricional 

orienta sobre a alimentação, beneficiando a qualidade de vida e hábitos alimentares 

do paciente. Objetivos: Promover ações de conscientização e educação alimentar 

e nutricional para pacientes com câncer e seus acompanhantes. Metodologia: As 

atividades de educação alimentar foram realizadas por alunas do curso de Nutrição 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), membro e colaboradores do Projeto de 

Extensão: sala de espera para acompanhantes de pacientes com câncer, 

orientadas por docente da instituição e nutricionista do Hospital das Clínicas da 

UFG. As atividades incluíram diálogo, folder, cartaz e roda de conversa, realizadas 

anteriormente ao atendimento no ambulatório de oncologia, com temas sugeridos 

pela equipe, como higienização de mãos e de alimentos, consumo de água e 

alimentos que amenizam sintomas da quimioterapia. Resultados: Por meio das 

discussões com os pacientes e seus acompanhantes, durante a realização da sala 

de espera, observou-se que os pacientes apresentavam dúvidas e falta de 

conhecimento a respeito da alimentação como aliada ao tratamento, tanto da 

doença, como dos sintomas, e na prevenção da piora do estado nutricional. 

Esclareceram-se dúvidas desse público a respeito da temática do dia e de outras, 

que foram levantadas no momento do diálogo, a fim de otimizar o tempo da consulta 

com a nutricionista e melhorar o conhecimento para escolha e preparo de alimentos 

de forma adequada, segura e saudável. Conclusão: Há um grande 

desconhecimento dos pacientes com câncer e de seus acompanhantes referente a 

temáticas nutricionais e alimentares, tornando-se o projeto sala de espera uma 

importante ação de propagação de conhecimento e de esclarecimento de dúvidas.  
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Introdução: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, 

caracterizada por hiperglicemia persistente, que afeta igualmente homens e 

mulheres. O adequado monitoramento glicêmico, uso correto de medicações, a 

prática de atividade física e alimentação adequada e saudável é imprescindível para 

a prevenção de consequências desfavoráveis e para a melhora da qualidade de 

vida dos portadores dessa doença. Objetivos: Apresentar a experiência com o 

estágio supervisionado no ambulatório de DM1 no âmbito da saúde e melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes. Metodologia: As consultas são realizadas toda 

segunda feira a tarde. Durante esse período realiza-se uma anamnese, para coletar 

informações e entender um pouco sobre a história do paciente; também é realizada 

a análise de exames bioquímicos, controle glicêmico e do consumo alimentar dos 

últimos três dias. É elaborado um plano alimentar com metas a serem seguidas para 

a próxima consulta. Resultados: Os pacientes receberam informações de forma 

didática, que auxiliaram no tratamento. As estratégias utilizadas, incluindo a 

educação em diabetes, foram individualizadas, envolvendo o paciente e 

acompanhantes na definição de metas e obtenção de novos comportamentos. Tais 

técnicas foram utilizadas tendo em vista a autonomia do paciente. Resultados mais 

efetivos foram observados com equipe multiprofissional, incluindo psicólogos e 

endocrinologistas. A educação em diabetes foi essencial para a promoção do 

autocuidado dos pacientes, promovendo um estilo de vida saudável e prevenção de 

complicações. Conclusão: As atividades realizadas são fundamentais para 

pessoas com DM1, pois contribuem no esclarecimento de dúvidas, auxiliam no 

controle da glicemia e na adoção de hábitos alimentares saudáveis.  

 

 

 

 


