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Programa de Educação Tutorial do Curso de Graduação
em Nutrição da UFSC: 30 anos de atuação

A graduação é um momento importante para a formação do conhecimento e da autonomia
pessoal e profissional dos estudantes, pois é nesse período que o acadêmico é estimulado a
dialogar com os diferentes saberes disciplinares com o intuito de contribuir para o
desenvolvimento social. 

O Programa de Educação Tutorial (PET), vinculado ao Ministério da Educação, criado e
modificado desde 1979, tem como base a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da
extensão, os quais compõem a tríade universitária, e envolve os participantes em um processo
de formação integral voltado para uma compreensão mais abrangente do processo de ensino-
aprendizagem. O PET valoriza ainda atividades interdisciplinares, a atuação coletiva e a
criatividade no ambiente universitário, buscando integrar a formação acadêmica com a futura
profissão dos seus membros, complementando a grade curricular dos envolvidos, ampliando e
aprofundando os conteúdos previstos na graduação. Ainda, gera aos bolsistas aprendizados
voltados para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à criatividade, versatilidade,
flexibilidade, capacidade de relacionar-se, comunicar-se e resolver problemas. 

Em todo território nacional há 842 grupos PET distribuídos em 121 Instituições de Ensino
Superior (IES). O PET Nutrição da UFSC, um dos oito vinculados a cursos de graduação em
nutrição, foi fundado em 1992 e completa, em 2022, 30 anos de existência. Desde a sua
fundação, o programa busca, entre outros objetivos, proporcionar aos acadêmicos do curso de
graduação, bolsistas ou não, condições para a realização de atividades extracurriculares, que
complementem e elevem a qualidade de sua formação acadêmica, buscando atender mais
plenamente às necessidades do curso, ao ampliar e aprofundar os objetivos e os conteúdos
programáticos que integram ou não sua matriz curricular. 

Em comemoração a essa data, o PET Nutrição da UFSC está realizando e participando de uma
série de atividades, tais como, a Semana Científica e Acadêmica do Curso, o Projeto de
Pesquisa Formação em Nutrição e a Revista do PET Nutrição da UFSC. 

Desejamos a todos uma boa leitura!
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Projeto Formação em Nutrição: trajetória de egressos
do PET Nutrição UFSC

Beatrice Orthmann ; Greta Gabriela Rychescki ; Ana Luísa Baurich Vidor ; Francilene
Kunradi Vieira . 

Acadêmicas do curso de Nutrição e bolsistas do PET;  Tutora do PET.
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 A graduação é um momento importante para a formação do conhecimento e da autonomia
pessoal e profissional dos estudantes, pois é durante esse período que o acadêmico é
estimulado a dialogar com os diferentes saberes disciplinares e a integrá-los com o intuito de
contribuir para o desenvolvimento social (LOPES; et al, 2020). Diante disso, o Programa de
Educação Tutorial (PET), vinculado ao Ministério da Educação, criado e modificado desde
1979, tem como base a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão compondo a
tríade universitária e envolve os participantes em um processo de formação integral voltado
para uma compreensão mais abrangente do processo de ensino-aprendizagem. O PET valoriza
atividades interdisciplinares, a atuação coletiva e a criatividade no ambiente universitário,
buscando integrar a formação acadêmica com a futura profissão dos seus membros,
complementando a grade curricular dos envolvidos, ampliando e aprofundando os conteúdos
previstos na graduação (BRASIL, 2005; BRASIL, 2010; BRASIL, 2013). Ainda, gera aos
bolsistas aprendizados voltados para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à
criatividade, versatilidade, flexibilidade, capacidade de relacionar-se, comunicar-se e resolver
problemas. Em todo território nacional há 842 grupos PET distribuídos em 121 Instituições de
Ensino Superior (IES) (BRASIL, 2021). O PET Nutrição da UFSC, um dos oito vinculados a
cursos de graduação em nutrição, foi fundado em 1992 e completa, em 2022, 30 anos de
existência. Desde a sua fundação, o programa busca, entre outros objetivos, proporcionar aos
acadêmicos do curso de graduação, bolsistas ou não, condições para a realização de
atividades extracurriculares, que complementem e elevem a qualidade de sua formação
acadêmica, buscando atender mais plenamente às necessidades do curso, ao ampliar e
aprofundar os objetivos e os conteúdos programáticos que integram ou não sua matriz
curricular (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2021). Em comemoração a essa
data, o PET Nutrição da UFSC está elaborando uma pesquisa sobre o perfil do egresso do PET
e a percepção do mesmo sobre a contribuição do programa na sua formação acadêmica e
atuação profissional. A pesquisa consiste no levantamento de bolsistas e voluntários egressos
do programa desde a sua criação com envio de um questionário online com perguntas
formuladas a fim de caracterizar a capacitação profissional e acadêmica, vínculo empregatício
e remuneração desses egressos, além da percepção do participante sobre o PET e perfil
pessoal. Essa pesquisa é essencial para avaliar a importância do programa para os acadêmicos
do curso e permitir que os PET sejam melhor valorizados e reconhecidos nacionalmente. Ainda,
as impressões relatadas pelos egressos poderão auxiliar no desenvolvimento de melhorias
para o PET Nutrição da UFSC.
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A LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NÃO REFRIGERADOS EM
UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, COMO FERRAMENTA DO

NÃO DESPERDÍCIO
Daise Santana Araujo¹; Hannah Michaely Oliveira¹; Maria Cristina Marcon²

Introdução: A logística e administração dos insumos necessários para a produção de refeições é
um processo dinâmico e complexo, que envolve várias etapas e um grande número de
informações e tomadas de decisões. Esta logística e administração dos suprimentos tem relação
com o planejamento de cardápios, política de compras, gestão de pessoas, entre outras
questões que interferem na administração dos insumos de uma unidade de alimentação e
nutrição. Sendo necessários sistemas operacionais complexos, padronizados e claros o
suficiente para que os manipuladores possam executá-lo de modo adequado. Objetivo:
Investigar as principais necessidades de adequação para aquisição e armazenamento de
gêneros secos frente a diminuição do número de usuários, do refeitório. Método: O trabalho foi
desenvolvido na Divisão de Nutrição e Dietética do Hospital Universitário Professor Polydoro
Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de Santa Catarina, como parte do estágio
obrigatório em Alimentação Coletiva do Curso de Nutrição da mesma Universidade. Foi realizada
consulta ao edital de compras, sendo observados quantidade de gêneros adquiridos e
periodicidade de entrega. Após foi realizada entrevista estruturada com a nutricionista chefe da
Divisão, onde buscou-se informações sobre a facilidade e dificuldades sentidas na gestão do
armazenamento dos gêneros alimentícios e no planejamento diário das atividades de produção
de refeições.Também, foi realizada entrevista ao armazenista e auxiliares, onde se buscou saber
sobre a rotina adotada no controle de qualidade dos gêneros alimentícios, desde o recebimento,
até a entrega na área de produção da unidade. Para a análise da adequação da área física e
equipamentos de armazenamento foi realizada a medição, utilizando uma trena metálica de 5
metros, dividida em centímetros e, foram consultadas bibliografias e legislações sobre o tema.
Resultados: Após a direção do hospital universitário ter redefinido o direito de acesso ao
refeitório da unidade, observou-se uma diminuição de 70% no número de comensais entre os
meses de maio e julho, o que impactou toda logística e administração dos gêneros alimentícios
na unidade. Entretanto, a política de compras não sofreu adequações decorrentes da nova
realidade. Para evitar desperdício de alimentos, há necessidade de adequação dos cardápios,
cálculo dos fatores de produção e elaboração de novas fichas técnicas das preparações
produzidas na unidade. E, um maior controle no estoque para não ocorrer desperdício de
alimentos. 

1 2Alunas egressas do Curso de Graduação em Nutrição;  Docente do curso de Nutrição.
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Com este objetivo foi elaborado um formulário onde o armazenista e auxiliares registraram o
tipo de alimento e quantidade que está próximo de alcançar a data de validade. A nutricionista a
partir destas informações realiza adequações no cardápio e toma outras providências. Assim, se
estabeleceu um fluxo de informação necessário para o planejamento das atividades de produção
de refeições. Quanto ao espaço e equipamentos necessários para o adequado armazenamento,
conclui-se que a área deve ser ampliada para 323m². Conclusão: O planejamento da produção
de refeições exige um fluxo de informações e um compartilhamento de decisões, pois decisões
aleatórias podem repercutir negativamente nas atividades da unidade de alimentação e nutrição,
possibilitando desperdícios de recursos financeiros, humanos e estruturais.
Palavras-chave: Alimentação coletiva; Políticas de compras; Unidade de alimentação e nutrição;
Gestão de armazenamento.
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AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA PARA ATLETAS E INDIVÍDUOS
FISICAMENTE ATIVOS

Luise Brandeburgo Gaio¹; Fernando José de Pinho Júnior¹; Luiza Gomes Pinto¹; Natália
Menezes Peres¹; Thiaynna Silva de Almeida¹; Beatriz Debiasi Rodrigues¹; Mariana Papini

Gabiatti  ; Larissa Schlösserm  ; Laís Smeha  ; Fernanda Hansen .

Acadêmicos do curso de Nutrição;  Discente do Programa de Pós-graduação em
Nutrição;  Nutricionista vinculada ao ambulatório;  Docente do Curso de graduação e

de Pós-Graduação em Nutrição.

Introdução: Atletas e indivíduos fisicamente ativos possuem necessidades nutricionais distintas
do público geral, como maior gasto energético e necessidade aumentada de determinados
nutrientes, a depender do tipo e nível de treinamento. Por meio da alimentação é possível
melhorar o desempenho esportivo, otimizar a recuperação muscular e, evitar o aparecimento de
lesões, contribuindo, assim, para o alcance dos objetivos individuais e promoção de saúde.
Indivíduos com uma condição socioeconômica vulnerável possuem uma necessidade ainda
maior de atendimento nutricional, visto a dificuldade no acesso desse público ao profissional
nutricionista. Objetivo: Diante disso, criou-se no âmbito do Grupo de Nutrição e Exercício Físico
(GNEF), o Ambulatório de Nutrição Esportiva, o qual tem como objetivo realizar atendimentos
nutricionais de forma gratuita para indivíduos adultos (18 a 59 anos), de ambos os sexos,
fisicamente ativos ou atletas, com prioridade para grupos de baixa renda. Método: Os
atendimentos do Ambulatório iniciaram no segundo semestre de 2021, de forma online.
Atualmente o projeto conta com a colaboração de três nutricionistas e seis estudantes do curso
de graduação em Nutrição, dois deles bolsistas de extensão (edital PROBOLSA), além da
coordenação de uma docente do Curso de graduação e de Pós-Graduação em Nutrição. A
triagem dos indivíduos é realizada a partir de um formulário divulgado na rede social Instagram
do GNEF. A seleção dos indivíduos ocorre com base no nível socioeconômico e de treinamento.
Posteriormente, realiza-se o contato via e-mail. Os atendimentos são conduzidos por um
estudante do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e são
supervisionados por um nutricionista com o Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) ativo e
cadastro no e-Nutricionista. São realizadas avaliação, diagnóstico nutricional e planejamento
dietético de acordo com o objetivo e especificidade de cada paciente. Além disso, é realizada a
elaboração de materiais auxiliares com orientações nutricionais. Cada indivíduo recebe no total
uma consulta inicial e três retornos, sendo que no último retorno é realizada uma ação de
educação nutricional com intuito de instrumentalizar o paciente quanto a suas escolhas
alimentares. Ademais, quinzenalmente são realizadas reuniões de discussão de caso com a
participação de todos estudantes e profissionais, com intuito de compartilhar as experiências e
aprimorar o conhecimento. Resultados: Até Agosto de 2022 foram realizados 52 atendimentos,
totalizando 20 pacientes, incluindo tanto a comunidade local de Florianópolis quanto indivíduos
de outras regiões do país. 

1 2

3 4
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Futuramente os atendimentos do ambulatório serão realizados de forma híbrida, ou seja,
também na forma presencial. Os integrantes estão se capacitando para o atendimento presencial
por meio de treinamento prático de medidas antropométricas. Conclusão: A partir das atividades
já realizadas, é possível identificar que os atendimentos trouxeram impactos positivos tanto na
saúde e desempenho dos atletas e praticantes de atividade física contemplados, quanto na
experiência e capacitação dos alunos e profissionais envolvidos.
Palavras-chave: Ambulatório; Nutrição esportiva; Alimentação saudável; Atividade física.
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ASSOCIAÇÃO DO ÂNGULO DE FASE COM MARCADORES INFLAMATÓRIOS E
PARÂMETROS RELACIONADOS A ADIPOSIDADE EM ADULTOS BRASILEIROS: UM

ESTUDO DE BASE POPULACIONAL

Luiza Gomes Pinto ; Mariana Papini Gabiatti ; Giana Zarbato Longo ; Fernanda Hansen .

Acadêmicos do curso de Nutrição;  Discente do Programa de Pós-graduação em
Nutrição;  Pós-Doutorado no Departamento de Ciências e Desportos da UFSC;  Docente

do Curso de graduação e de Pós-Graduação em Nutrição.

Introdução: A inflamação é caracterizada pelo aumento da concentração de marcadores
inflamatórios na circulação e faz parte da patogênese de doenças crônicas não transmissíveis,
como a obesidade. Entretanto, as desordens metabólicas relacionadas à inflamação não se
limitam apenas aos indivíduos que apresentam excesso de peso. Neste contexto, o ângulo de
fase (PhA, do inglês, phase angle), tem sido utilizado como um indicador de saúde celular. O
PhA, obtido a partir dos dados brutos (resistência e reatância capacitiva) da bioimpedância
elétrica, é capaz de refletir, tanto a distribuição dos fluidos corporais, quanto a integridade da
membrana celular, portanto, podendo estar associado com parâmetros inflamatórios visto que
estes podem promover dano celular. Objetivo: Avaliar a associação do PhA com marcadores
inflamatórios e com parâmetros relacionados à adiposidade em adultos brasileiros. Método:
Trata-se de um estudo de base populacional, com 675 indivíduos, conduzido na cidade de
Viçosa, Minas Gerais, no período de junho de 2012 até maio de 2014 e aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa em seres humanos (número de protocolo 1104521). Foram coletados: índice
de massa corporal (IMC), perímetro da cintura (PC), percentual de gordura corporal (%GC),
tempo sentado (minutos), proteína C reativa (PCR), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e as
interleucinas (IL): IL-6, IL-10, IL-1β, IL-8, IL-12p70. Também foi coletado: glicemia em jejum,
pressão arterial sistólica e diastólica, triglicerídeos e HDL-c para estratificação da amostra de
acordo com a presença de síndrome metabólica, a qual caracteriza-se pela presença de
alteração em pelo menos três destes parâmetros e/ou PC. Para análise dos dados foram
realizadas regressões multivariadas, considerando um nível de significância menor que 5%, no
software estatístico Stata®, versão 13.0. Resultados: Observou-se associação do PhA com TNF-
α (β = -0,03; R2 = 0,126; p <0,03), IL-1β (β = -0,03; R2 = 0,118; p <0,04) e IL-12p70 (β =
-0,02; R2 = 0,157; p <0,05) em indivíduos com síndrome metabólica, quando ajustado por sexo,
idade, tempo sentado e índice de massa corporal. Não observou-se associação entre PhA e
citocinas em indivíduos sem síndrome metabólica. Também observou-se associação entre PhA e
IMC (β = 0,06; R2 = 0,206; p <0,001) e PC (β = 0,01; R2 = 0,185; p <0,001) em indivíduos sem
síndrome metabólica e entre PhA e IMC (β = 0,06; R2 = 0,09; p<0,02) em indivíduos com
síndrome metabólica, quando ajustado por sexo, idade e tempo sentado. 

1 2
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Conclusão: O PhA apresenta associação direta com IMC e inversa com os marcadores
inflamatórios, apenas nos adultos com síndrome metabólica. Em indivíduos sem
síndromemetabólica, observou-se que o IMC e PC apresentaram associação inversa com o PhA.
Desta forma, sugere-se que há um potencial do PhA como marcador de inflamação em indivíduos
com síndrome metabólica, contudo são necessários mais estudos.
Palavras-chave: Ângulo de fase; Inflamação; Composição corporal; Base populacional.
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DIVULGAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENSINO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
DA UFSC: UMA PROPOSTA PARA O FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO ENSINO-

SERVIÇO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC 
Júlia Carolina Souza ; Janaina das Neves ; Francilene Gracieli Kunradi Vieira .

Acadêmica do curso de Nutrição;  Docente do curso de Nutrição.1
2

Introdução: O serviço na Atenção Básica em saúde é um espaço compartilhado de formação e
promoção de educação permanente de estudantes e trabalhadores. Nesse sentido, o Curso de
graduação em Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina busca com o atual currículo
aprimorar a interlocução entre o ensino e o serviço, e sobretudo, desenvolver práticas de ensino
mais alinhadas e comprometidas à resolubilidade das necessidades da população nos
diversificados territórios do município de Florianópolis. Dentre as atividades de ensino, pesquisa
e extensão universitária, o Curso participou de editais do Programa de Educação pelo Trabalho
para Saúde nos últimos anos. Entre os anos de 2016 e 2018 elaborou-se o “Manual de
Preceptoria Integração Ensino-Serviço do curso de Nutrição”. Em 2019, durante a participação
no edital Interprofissionalidade, o Manual de Preceptoria foi revisado e divulgado em formato
podcast a partir de uma proposta de atividade de extensão do presente trabalho. Objetivo:
construir uma estratégia de comunicação e divulgação das práticas de ensino que facilite a
integração ensino-serviço do Curso de Graduação em Nutrição na Atenção Básica. Método:
trata-se de uma proposta de atividade extensionista por meio do presente trabalho de conclusão
de curso ao edital Interprofissionalidade. Resultados: elaboração de seis episódios de podcast
identificados com duração curta a moderada de 4 a 11 minutos e do tipo informativo e/ou
descritivo referente às práticas de ensino das disciplinas da 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 10ª fase e Manual de
Preceptoria do Curso. O podcast mostrou-se uma ferramenta útil para o desempenho da
preceptoria pelos profissionais de saúde. Além disso, a redação da segunda edição do Manual,
um dos produtos deste trabalho, conta com: 1) breve histórico da reorientação da formação
profissional em saúde no contexto do Sistema Único de Saúde; 2) descrição formação do
nutricionista e a metodologia da integração ensino-serviço no Curso de graduação em Nutrição;
3) descrição da atividade para o desenvolvimento do conteúdo de apoio em formato podcast às
práticas de ensino; 4) detalhamento das práticas de ensino por fase e disciplina, acompanhadas
de episódios de podcast e indicação dos instrumentos utilizados pelos estudantes durante às
visitas aos Centros de Saúde pactuados entre Secretaria e o Curso. Conclusão: O trabalho
proporcionou maior interlocução dos atores (discentes, docentes e preceptores) para o
fortalecimento da integração ensino-serviço do Curso com os serviços da rede e gestão
municipal no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
Palavras-chave: Ciências da nutrição; Educação em saúde; Educação superior; Programa de
estímulos e incentivos; Serviços de integração docente-assistencial. 

1
2 2
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MONITORAMENTO DO DESPERDÍCIO DO CAFÉ DA MANHÃ EM UMA UNIDADE
HOTELEIRA DE FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA

Nicole Gonçalves Custódio ; Mariana Winck Spanholi ; Manuela Mika Jomori .
Acadêmica do curso de Nutrição;  Docente do curso de Nutrição.1 2

Introdução: Um dos objetivos da Agenda 2030 - Organização das Nações Unidas, é reduzir pela
metade o desperdício global de alimentos e as perdas de alimentos ao longo das cadeias de
produção e abastecimento, sendo que cerca de 14% dos alimentos do mundo são perdidos na
produção antes mesmo de chegar ao consumidor. Em Unidades de Alimentação e Nutrição, o
desperdício vai além do alimento que fica no prato do comensal, podendo ocorrer durante todo o
processo de produção das refeições (do armazenamento à distribuição), envolvendo alimentos
não utilizados, bem como preparações prontas que não são distribuídas. Em Unidades de
Alimentação e Nutrição hoteleiras, o bufê de café da manhã é um um dos motivos de escolha de
um hotel, onde ocorre desperdício de alimentos no intuito de demonstrar abundância para
agradá-lo. Objetivo: O trabalho objetivou assim, monitorar o desperdício das preparações do
café da manhã servido em uma Unidade de Alimentação e Nutrição hoteleira de Florianópolis,
Santa Catarina. Método: Foram orientadas as metodologias de pesagens dos alimentos e
registros em planilha desenvolvida (quantidade produzida, sobra e resto da preparação e
número de hóspedes) aos colaboradores da Unidade de Alimentação e Nutrição. Realizou-se a
pesagem das preparações, além das sobras e restos dessas preparações servidas no café da
manhã durante duas semanas, sendo calculado a porcentagem de desperdício. Resultados:
Avaliaram-se 39 preparações: frutas (8), produtos de panificação (15), pratos quentes (2),
embutidos (2), queijos (2), dentre outros. Verificou-se desperdício das preparações,
principalmente frios (queijos (≅ 60%) e embutidos (≅ 50%)), salsicha (≅ 70%), mamão (≅
50%), pães (≅ 50%) e pastel doce (≅ 35 %). Foram realizadas mudanças na quantidade dos
alimentos expostos no utensílio disposto no bufê (como a disposição dos frios e dos bolos),
opção por recipiente menor, padronização da quantidade das porções das preparações, além de
diálogo com os responsáveis pelas reposições das preparações no bufê. Com isso, verificou-se
uma diminuição do desperdício das seguintes preparações: frios (queijos e embutidos)
diminuindo para ≅ 10% e ≅ 20%, respectivamente, pastel doce para ≅ 10%, mamão para ≅
18% e salsicha para ≅ 25%. Foi estimado o valor da porção de cada preparação para servir de
base para a quantidade a ser produzida conforme número de hóspedes no dia. Conclusão:
Pequenas intervenções e padronizações na produção e exposição das preparações trouxeram
melhorias, visando não somente a diminuição do descarte de alimentos, mas a educação para
combate ao desperdício, bem como evitando custos excessivos para a Unidade de Alimentação e
Nutrição.
Palavras-chave: Desperdício; Café da manhã; Unidades de Alimentação e Nutrição.
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PADRONIZAÇÃO DAS RECEITAS À BASE DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DE
UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOTELEIRA DE FLORIANÓPOLIS,

SANTA CATARINA
Mariana Winck Spanholi ; Nicole Gonçalves Custódio ; Manuela Mika Jomori .

Acadêmica do curso de Nutrição;  Docente do curso de Nutrição.1 2

Introdução: Unidades de Alimentação e Nutrição hoteleiras apresentam o desafio de atrair seus
comensais pela oferta de preparações à base de frutas, legumes e verduras. Essas precisam
assim ser sensorialmente aceitas e apresentar qualidade nutricional adequada. A receita padrão
é um instrumento utilizado para produzir preparações alimentares adequadas nutricional e
sensorialmente, estabelecendo quantidades exatas dos ingredientes e sequência de passos
padronizada para a execução da preparação. Objetivo: O presente trabalho objetivou padronizar
as receitas de preparações à base de frutas, legumes e verduras de uma Unidade de
Alimentação e Nutrição hoteleira de Florianópolis, Santa Catarina. Método: Acompanharam-se o
pré-preparo e o preparo de preparações à base de frutas, legumes e verduras selecionadas do
cardápio da Unidade de Alimentação e Nutrição, aferindo-se o peso de cada ingrediente e peso
final da preparação, observando e registrando informações sobre o modo de preparo de cada
uma durante três semanas. Resultados: Foram padronizadas 19 receitas, sendo 2 frutas; 5
saladas cruas (3 simples e 2 elaboradas); 3 saladas cozidas simples; 6 acompanhamentos frios;
2 acompanhamentos quentes e 1 molho para a salada. Os dados foram inseridos em um
receituário padrão elaborado no programa Microsoft Excel, contendo fórmulas para calcular o
per capita dos ingredientes e porção das preparações. Os valores da porção de cada preparação
e o per capita de cada ingrediente em gramas foram obtidos a partir do cálculo do peso total das
preparações e dos ingredientes, respectivamente, dividido pelo número de comensais em cada
um dos dias acompanhados. Conclusão: O modelo de receituário padrão proposto estabeleceu
as quantidades dos ingredientes dessas preparações (total e per capita) e porções, bem como
padronizou o modo de preparo, contribuindo para a previsão de compra dos gêneros e
elaboração das preparações por qualquer colaborador, mantendo a qualidade nutricional e
sensorial para o comensal.
Palavras-chave: Unidade de alimentação e nutrição; Padronização; Preparação.
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PADRONIZAÇÃO DE SÉRIE AUDIOVISUAL DA TERAPIA DE ACONSELHAMENTO
NUTRICIONAL PARA MULHERES COM OBESIDADE E DEPRESSÃO

Helen Tasso Isidoro ; Bruna Cunha Mendes ; Luciana da Conceição Antunes ; Débora
Kurrle Rieger Venske  .

Acadêmicos do curso de Nutrição;  Discente do Programa de Pós-graduação em
Nutrição;  Docente do Curso de graduação em Nutrição;  Docente do curso de Pós-

Graduação em Nutrição.

Introdução: Pesquisas recentes apontam a obesidade e a depressão como doenças comórbidas,
para tratamento da obesidade são recomendadas mudanças no estilo de vida. A terapia
cognitiva-comportamental (TCC), que inclui a terapia de aconselhamento nutricional, mostra-se
uma abordagem efetiva nesse contexto. A fim de manter o rigor metodológico e evitar ao máximo
o viés de informação possível no contexto da pesquisa científica, é fundamental que as
intervenções sejam realizadas de forma uniforme entre todos os participantes. Corroborando
tanto para possíveis futuras replicações do estudo quanto para a análise dos dados e resultados
confiáveis. Objetivo: O objetivo deste estudo foi padronizar a série audiovisual da abordagem de
terapia de aconselhamento nutricional para a pesquisa em desenvolvimento da doutoranda Bruna
Mendes de tema: “Efeito da terapia de aconselhamento nutricional associada à estimulação
transcraniana por corrente contínua (ETCC) na redução do peso corporal em indivíduos com
obesidade e transtorno depressivo maior: um ensaio clínico randomizado cego em paralelo
controlado com uso simulado”. Método: Estudo descritivo para produção de conteúdos
audiovisuais da terapia de aconselhamento nutricional voltado para mulheres com diagnóstico de
obesidade e depressão. Os vídeos foram produzidos tendo como principal referência Elkfury et al.
(2020), que seguem os preceitos da terapia cognitivo comportamental (TCC). Eles foram
pensados de forma a serem reproduzidos em oito diferentes encontros presenciais e coletivos
para as participantes da amostra. Após o vídeo, o participante será convidado a executar
atividade relacionada ao tema da semana e esclarecimento de dúvidas. Para gravação dos vídeos
foi utilizado o software OBS Studio. O conteúdo visual, que foi utilizado e adaptado de Elkfury et
al. (2020), foi processado no Google Slides; já os que foram criados de forma original foram
produzidos e animados através do aplicativo Keynote. A edição dos vídeos foi realizada no
software iMovie. Toda a playlist do conteúdo audiovisual produzido foi disponibilizada no
aplicativo do YouTube de forma “não listada” com acesso restrito aos usuários que tiverem o link.
Resultados: O formato de vídeos para a terapia de aconselhamento nutricional foi o que
apresentou como a melhor opção a fim de evitar ao máximo o viés de informação possível. Foram
padronizados uma série de oito vídeos no total. Serão apresentados individualmente, um a um,
nos encontros semanais da intervenção de terapia de aconselhamento nutricional do estudo.
Alguns dos assuntos abordados foram: neurofisiologia da alimentação, atenção plena e
organização da rotina. 
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Conclusão: O formato de vídeos para a padronização de série audiovisual da abordagem de
terapia de aconselhamento nutricional foi a melhor opção a fim de evitar ao máximo o viés de
informação, para garantir o rigor metodológico, a qualidade e relevância do estudo.
Palavras-chave: Boas práticas de pesquisa; Aconselhamento nutricional; Filme e vídeo
educativo.
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PARCERIA ENTRE O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DO CURSO DE NUTRIÇÃO E
O PROJETO NUTRIÇÃO E MEMÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA

CATARINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Greta Gabriela Rychescki  ; Clara Nogueira Pacheco ; Milena Furhmann ; Vitória Tondo

Santini ; Francilene Kunradi Vieira  ; Francieli Cembranel .
Acadêmicas do curso de Nutrição;  Bolsistas do PET;  Docente do curso de Nutrição;  

Tutora do PET

1

1 2

Introdução: Até 2050, estima-se que a população idosa do mundo triplicará. O declínio cognitivo
é um dos principais desafios do envelhecimento, logo, a adoção de dietas saudáveis como forma
de prevenir ou retardar doenças neurodegenerativas torna-se importante. O padrão alimentar
mediterrâneo tem se mostrado eficiente na redução da neurodegeneração, pois é rico em
alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes que atuam sobre a neuroinflamação e o dano
oxidativo. Diante da importância do papel da nutrição no processo de envelhecimento e
neuroproteção, em 2021, o Programa de Educação Tutorial do curso de Nutrição, firmou uma
parceria com o Programa de Extensão Nutrição e Memória (N&M), coordenado pela professora
Francieli Cembranel, objetivando proporcionar as acadêmicas de graduação, bolsistas do PET, o
envolvimento em ações de ensino, pesquisa e extensão nessa área de atuação. Objetivo: Relatar
a experiência de participação do Programa de Educação Tutorial do curso de Nutrição nas ações
de ensino, pesquisa e extensão, realizadas no ano de 2021, pelo Programa de Extensão N&M.
Método: A parceria entre o PET Nutrição e o Programa Nutrição e Memória iniciou-se no
segundo semestre de 2021. Os acadêmicos do PET Nutrição acompanharam a professora
coordenadora do Programa N&M durante a ministração do Curso de Extensão online,
participaram de encontros periódicos semanais para o planejamento das ações, grupos de
estudos e redação e submissão de resumos para congressos. Resultados: O curso, que ocorreu
via Plataforma Moodle grupos, abordou assuntos relacionados à importância da alimentação
saudável para a saúde, sobretudo para a cognição, com destaque a abordagem do papel de
micronutrientes específicos da dieta na função cognitiva. As acadêmicas do PET ficaram
responsáveis pela elaboração de materiais informativos, lista de presença e auxílio dos
participantes no ingresso à plataforma virtual. O curso teve duração total de 12 semanas,
ocorrendo uma vez na semana com duração media de 1h30min. Além disso, foram realizados
grupos de estudo em relação aos temas de interesse das alunas, onde cada integrante do grupo
ficava responsável por apresentar e trazer discussões acerca de um artigo. As petianas
elaboraram e submeteram três resumos como primeiro autoras e três resumos como coautoras
no 1º Congresso Nacional de Nutrição e Longevidade e 3ª Jornada da Universidade Aberta da
Terceira Idade, que ocorreu de forma online. Os temas dos trabalhos publicados envolveram a
avaliação dos participantes do curso de extensão N&M da UFSC, quanto à sua adesão a
componentes do padrão alimentar mediterrânico. Conclusão: A parceria entre os Programas PET
e o N&M proporcionou às petianas envolvidas maior contato com ações de ensino, pesquisa e
extensão, estimulando o desenvolvimento de habilidades profissionais nesse campo de atuação.
Palavras-chaves:  ensino; pesquisa; extensão; nutrição; memória; envelhecimento.
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS DA ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO
DOS UTENSÍLIOS NA OFERTA DE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SEGURA

Paola Carolina Dutra Soligo¹; Vivian Kasénia Bomba Moreno¹; Maria Cristina Marcon²
Alunas egressas do Curso de Graduação em Nutrição;  Docente do curso de Nutrição.1 2

Introdução: A higienização dos utensílios no setor de produção de refeições é parte importante
na garantia da segurança higiênico-sanitária, pois os utensílios podem ser veículos de
contaminação dos alimentos, e acarretar em prejuízo à saúde dos colaboradores e usuários dos
serviços de alimentação. Objetivo: Analisar procedimentos operacionais e estrutura física da
área de higienização dos utensílios da produção, com vista a atualizar os Procedimentos
Operacionais Padronizados. Método: O trabalho foi desenvolvido no Restaurante Universitário da
Universidade Federal de Santa Catarina, como parte do estágio obrigatório em Alimentação
Coletiva do Curso de Nutrição da mesma Universidade. Foi utilizado check list que orientou a
observação da estrutura física; luminárias; equipamentos; instalação hidráulica; diluição dos
produtos; equipamentos de proteção individual e, descarte de resíduos. Para registro da rotina
foi utilizado caderno de campo. Os dados coletados, e os Procedimentos Operacionais
Padronizados existente no Restaurante Universitário, foram analisados para verifica adequação
com a legislação e demais referencias bibliográficos que tratam sobre o tema. Resultados:
Foram identificadas conformidades quanto à diluição de detergentes, material dos equipamentos
e o fornecimento dos equipamentos de proteção individual. Quanto aos demais quesitos, todos
apresentaram alguma inadequação. Em relação à estrutura física foi observado desgaste do
revestimento, o que indica falta de manutenção predial. Observação importante está relacionada
às grelhas que estão instaladas em desnível com o piso, favorecendo o acúmulo de água e risco
de acidentes de trabalho. As grelhas também apresentaram desgaste, o que compromete a
eficaz retenção de sujidades, observadas sobre o piso. Quanto à instalação hidráulica, o setor
não possui água quente, o que compromete a adequada higienização dos utensílios e da área. As
luminárias estão adequadas quanto sua localização, porém a falta de manutenção compromete a
iluminação do setor, o que pode prejudicar a higienização dos utensílios e condição de trabalho.
No quesito descarte dos resíduos foi observada desconformidade ao que está determinado em
legislação e bibliografia, principalmente em relação à existência de resíduos de alimentos sobre
o piso. Este fato aumenta o risco de a canalização entupir, pois os resíduos são escoados pelas
grelhas. Os Procedimentos Operacionais Padronizados para área foram revistos em sua íntegra,
e foram destacadas as inconformidades presentes, e apresentadas propostas para sua
adequação a legislação e bibliografia pertinente. Conclusão: A segurança higiênico-sanitária das
refeições produzidas é responsabilidade das unidades que oferecem alimentação. Estas devem
assegurar que em todas as etapas de produção dos alimentos as práticas adotadas não
ofereçam riscos para a saúde dos colaboradores, e não promovam a contaminação das
preparações, resultando em uma alimentação saudável e segura.
Palavras-chave: Alimentação coletiva; Inocuidade alimentar; Unidade de alimentação e nutrição;
Restaurante universitário; Segurança do trabalhador.
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PROMOVENDO HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS: ESTRUTURAÇÃO DE
UM AMBULATÓRIO DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL INFANTIL ONLINE

Vitória Tondo Santini ; Ana Luísa Baurich Vidor  ; Clara Nogueira Pacheco ; Aline Chinenye
Anyanwu  ; Beatrice Orthmann ; Wanessa Maria da Silva ; Francilene Gracieli Kunradi

Vieira  ; Daniela Barbieri Hauschild .
Acadêmicas do curso de Nutrição;  Bolsistas do PET;  Docente do curso de Nutrição;  

Tutora do PET

1

1 2

Introdução: Ao longo dos anos, existiu um aumento da incidência de sobrepeso e obesidade
entre crianças e adolescentes. Os hábitos alimentares desenvolvidos nessa faixa etária
costumam se perpetuar para vida adulta, sendo importante que o conhecimento acerca da
alimentação adequada e de qualidade chegue até as crianças e adolescentes, a fim de incentivar
a adoção de bons hábitos e reduzir a prevalência de sobrepeso e obesidade desse público. O
Ambulatório de Educação Nutricional Infantil criado pelo Programa de Educação Tutorial do
curso de nutrição tem o objetivo de promover Educação Alimentar e Nutricional para crianças e
adolescentes, evitando o surgimento da obesidade e de Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
Objetivos: Descrever o ambulatório e avaliar a adesão e viabilidade do mesmo. Métodos: Por
meio de encontros individuais e em grupo com crianças de 5 a 10 anos e adolescentes de 11 a
17 anos, trabalhou-se temas relacionados à alimentação e traçou-se metas individuais e para o
grupo. Os atendimentos foram feitos pelos alunos, com a supervisão de um professor
responsável, baseados em entrevista motivacional. Os atendimentos foram estruturados em
forma de programa de educação alimentar e nutricional de ao menos 6 semanas. Os primeiros 4
encontros quinzenalmente e 2 encontros a cada 3 meses, totalizando 6 encontros em grupo. Em
relação às consultas individuais, totalizou-se 3 momentos, sendo o primeiro antes de iniciar o
grupo, o segundo antes do quinto encontro e o terceiro antes do sexto encontro do grupo.
Todos os momentos ocorreram de forma online, pela plataforma Google Meet. Resultados: Para
o primeiro grupo do ambulatório, 80 pais ou responsáveis de crianças e adolescentes
demonstraram interesse na proposta do projeto. Desses, 6 foram recrutados e 6 confirmaram
presença no ambulatório. As consultas individuais foram realizadas em 2 períodos e cada
consulta teve a duração de 1 hora. Os encontros, de duração média de 1 hora, tiveram como
tema: alimentação saudável, ultraprocessados, autonomia e escolhas alimentares, porções e
quantidades, aspectos comportamentais e importância da alimentação saudável. No terceiro
encontro, devido à desistência de 3 participantes, crianças e adolescentes foram redistribuídos
para compor o mesmo grupo. O último encontro contou com a presença de 2 participantes.
Conclusão: O seguimento do cronograma foi executado conforme programado, entretanto
percebeu-se a taxa de desistência de 50% dos participantes por diferentes motivos. Para o
próximo grupo, algumas melhorias serão feitas para promover maior adesão, como
apresentação do cronograma de todos os encontros na primeira semana, adequação das aulas
para maior interação, orientar os pais sobre o limite de faltas.
Palavras-chave: Educação alimentar e nutricional; Hábitos alimentares; Assistência ambulatorial;
Obesidade Infantil. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS DIRECIONADOS A PERDA
DE PESO E COMPORTAMENTO ALIMENTAR

Milena Santa Anna Fuhrmann ; Talissa Dezanetti ; Beatrice Orthmann ; Greta Gabriela
Rychescki  ; Amanda Corrêa da Rosa ; Clara Nogueira Pacheco ; Vitória Tondo Santini ;

Brunna Boaventura .
Acadêmicas do curso de Nutrição;  Bolsistas do PET;  Docente do curso de Nutrição;  

Mestranda em Neurociências.

1 2

Introdução: A obesidade é considerada um dos principais problemas de saúde pública,
classificada como uma epidemia mundial com prevalência significativamente crescente nas
últimas décadas. Uma vez que o comportamento alimentar e função executiva disfuncionais
estão diretamente relacionados ao ganho de peso, os atendimentos focados no comportamento
alimentar têm importância significativa na educação alimentar e formação de novos hábitos. A
partir de estratégias cognitivo-comportamentais é possível reduzir a influência dos estímulos
alimentares e contribuir com o comportamento alimentar funcional e a redução do peso corporal
dos pacientes com excesso de peso. Objetivo: Aplicar um protocolo de atendimento nutricional
de forma remota que contemple ações de aconselhamento nutricional e técnicas cognitivo-
comportamentais para a mudança no comportamento alimentar no tratamento de pacientes
adultos com sobrepeso ou obesidade. Método: Por meio de divulgação online foram
selecionados e atendidos pacientes que se interessavam em participar do programa de
emagrecimento com base no comportamento alimentar. Dos 184 interessados cadastrados no
projeto em 2021, 13 pacientes foram contemplados com os atendimentos individuais. Para a
seleção, foram elegidos alguns critérios de inclusão como: ter entre 18 e 60 anos, ser residente
de Florianópolis, ter acesso à internet, não ter feito cirurgia bariátrica e não ter doença ou
condição clínica que necessite de atendimento nutricional especializado (ex: transtornos
alimentares, câncer, entre outras). As consultas foram estruturadas com um protocolo de
atendimento que se iniciava de maneira semanal, e com a percepção de evolução das
habilidades cognitivo-comportamentais do paciente quanto ao seu comportamento alimentar,
passava a se tornar quinzenal, mensal e por fim era dada a alta ao paciente. Deste modo, o
tempo total de tratamento era ajustado de acordo com cada caso. Durante o processo, os
participantes tiveram suporte e acompanhamento dos membros do grupo para retirada de
dúvidas e envio de materiais e orientações acordadas em consulta. Nas consultas eram
trabalhados domínios cognitivos e comportamentais que auxiliassem na implementação das
mudanças alimentares, como questões nutricionais, com elaboração de plano alimentar e metas
nutricionais individualizadas, e orientações sobre ajustes homeostáticos, tais como higiene do
sono, e ambiente alimentar. Resultados: De junho a dezembro de 2021, foram atendidos 13
pacientes de forma individual, totalizando 72 consultas no período, divididas entre os pacientes.
Dos atendidos, 3 foram desligados do programa por não se encaixarem na modalidade e não se
envolverem com todas as necessidades desse processo. 
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Além disso, por conta da educação alimentar e nutricional oferecida e técnicas cognitivo-
comportamentais, pode-se notar através de relatos e feedbacks dos pacientes melhora nas
habilidades cognitivo-comportamentais quanto ao seu comportamento alimentar e qualidade de
sua alimentação. Além disso, houve perda de peso auto relatada por parte dos pacientes
atendidos. Conclusão: O emprego de técnicas cognitivo-comportamentais na mudança de
comportamentos alimentares disfuncionais promove uma reestruturação cognitiva e, assim,
viabiliza um processo de mudança comportamental duradouro e efetivo. Logo, os atendimentos
realizados, com foco no comportamento alimentar a partir de estratégias cognitivo-
comportamentais e educação alimentar e nutricional, forneceram habilidades para gerenciar os
contextos alimentares, possibilitando uma reestruturação cognitiva e favorecendo a adesão a
uma alimentação mais consciente. 
Palavras-chave: Aconselhamento nutricional; Sobrepeso; Obesidade; Emagrecimento; Nutrição.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA POR MEIO DE LIVES NO
YOUTUBE DO PROJETO DE EXTENSÃO "CAFÉ COM CIÊNCIA"

Ana Luísa Baurich Vidor  ; Aline Chinenye Anyanwu  ; Ana Beatriz Moraes ; Greta Gabriela
Rychescki  ; Francilene Gracieli Kunradi Vieira  ; Amanda Bagolin do Nascimento ; Ana

Carolina Fernandes .
Acadêmicas do curso de Nutrição;  Bolsistas do PET;  Docente do curso de Nutrição;  

Tutora do PET

1 2

Introdução: O projeto Café com Ciência surgiu com o objetivo de instrumentalizar a população
para maior compreensão de evidências científicas nas condutas da área da saúde, com enfoque
nas condutas nutricionais. Com a pandemia de COVID-19, as atividades foram adaptadas para o
modelo remoto por meio da divulgação científica na rede social Instagram e ministração de
cursos pelos participantes do projeto, todos na modalidade on-line. Como uma nova forma de
divulgar evidências científicas sobre temas específicos da área da nutrição, criou-se o “Café com
Cientista”, iniciativa na qual um nutricionista envolvido em atividades de pesquisa concede uma
entrevista para o projeto, a qual é aberta ao público, transmitida no YouTube e divulgada para os
seguidores do projeto. Objetivo: Descrever a realização e analisar o alcance de entrevistas
realizadas com nutricionistas dentro do projeto. Método: Os temas das entrevistas foram
selecionados conforme demanda e interesse do grupo, com posterior consulta no Instagram do
Café com Ciência para identificar os temas de maior interesse entre os seguidores do projeto.
Posteriormente, foram selecionados nutricionistas especialistas no tema escolhido. Um roteiro
para a entrevista foi criado pelos participantes do projeto e a data foi agendada. A divulgação
das lives foi feita por meio da rede social do Café com Ciência, bem como pelo Fórum da
Graduação da UFSC e pelo Divulga UFSC. As lives foram transmitidas no YouTube e abertas ao
público. O alcance foi analisado por meio da verificação de quantas contas foram alcançadas
pelas postagens de divulgação no instagram e por meio das visualizações alcançadas em cada
live no canal do YouTube. Resultados:  Foram realizadas quatro lives, entre setembro de 2021 e
abril de 2022. Todos os nutricionistas entrevistados foram pós-graduandos do Programa de
Pós-Graduação em Nutrição da UFSC (PPGN-UFSC). As lives tiveram como tema e número de
visualizações: “Vitamina D e saúde mental”, 155 visualizações; “Alcoolismo e deficiências
nutricionais”, com 139 visualizações; “  Alimentação e Prevenção de Câncer”, com 175
visualizações e “Dietas ‘detox’: o que diz ciência”, com 69 visualizações. As postagens de
divulgação das lives no instagram variaram entre 520 e 687 contas alcançadas. Conclusão: com
a atividade “Café com Cientista”, foi possível realizar entrevistas com nutricionistas especialistas
em diversas temáticas da nutrição, com alcance considerado satisfatório, atendendo ao objetivo
de disseminar informações baseadas em ciência sobre alimentação, nutrição e saúde.
Palavras-chave: divulgação científica; pesquisa; entrevistas.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
DO CURSO DE NUTRIÇÃO NO PROJETO DE EXTENSÃO “COZINHANDO COM CIÊNCIA”
Danielle de Olinda Marques  ; Ana Luísa Baurich Vidor  ; Deise Rosângela Inácio ; Eduarda

Marques Luciano ; Francilene Gracieli Kunradi Vieira  ; Ana Paula Gines Geraldo .

Acadêmicas do curso de Nutrição;  Bolsistas do PET;  Docente do curso de Nutrição;  
Tutora do PET;  Nutricionista.

1 2

Introdução: O projeto de extensão Cozinhando com Ciência (CCC), coordenado pela professora
Ana Paula Gines Geraldo, do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa
Catarina, tem como objetivo elaborar e ensinar conteúdos de técnica dietética baseados em
evidências científicas, no intuito de auxiliar na promoção da autonomia culinária e alimentação
saudável da população brasileira e oportunizar aos acadêmicos de graduação o aprofundamento
na disciplina e vivência prática. Considerando a importância do conhecimento de conteúdos e
práticas de técnica dietética e de habilidades culinárias para a prática do nutricionista, o
Programa de Educação Tutorial do curso de nutrição (PET Nutrição) iniciou uma parceria com o
projeto de extensão Cozinhando com Ciência. Objetivo: Relatar a participação do PET Nutrição
no projeto de extensão Cozinhando com Ciência. Método: A parceria entre o PET Nutrição e o
projeto de extensão Cozinhando com Ciência iniciou-se no segundo semestre de 2021. Os
acadêmicos do PET Nutrição participaram de reuniões online semanais com a professora
coordenadora do projeto, para definir o cronograma de atividades a serem realizadas, dentre as
quais objetivaram a construção de um e-book informativo contendo os conteúdos abordados nas
postagens do instagram do CCC (@cozinhandocomcienciaufsc) para maior valorização e
divulgação do conteúdo elaborado. Resultados: O e-book elaborado foi dividido em duas partes.
A primeira parte, intitulada “Desenvolvendo habilidades culinárias com o Cozinhando Com
Ciência - coletânea dos melhores posts (parte 1)”, possui 86 páginas divididas em três capítulos
(Fundamentos básicos na cozinha, Armazenamento e Congelamento) que reúnem conteúdos
sobre ferramentas e etapas iniciais que facilitam o dia a dia na cozinha. Já a segunda parte,
intitulada “Desenvolvendo habilidades culinárias com o Cozinhando Com Ciência - coletânea dos
melhores posts (parte 2)”, possui 82 páginas divididas em 6 capítulos que abordam conteúdos
relacionados especificamente aos grupos de alimentos, forma de preparo de cada um, dentre
outras temáticas. Nela constam os seguintes tópicos: Frutas, verduras, legumes, temperos e
tubérculos; Cereais, leguminosas, massas e panificação; Alimentos de origem animal. Somando
as duas partes, o e-book totalizou 168 páginas e abordou assuntos das postagens de agosto de
2020 até dezembro de 2021. O material ainda está passando pela última revisão dos membros
do projeto, bem como pela professora coordenadora e pela tutora do PET Nutrição. Conclusão: A
parceria do PET Nutrição com o Projeto de Extensão Cozinhando com Ciência fez com que os
petianos pudessem ter maior proximidade com conteúdos de técnica dietética, suprindo a
demanda do grupo de integrar um projeto com essa temática no programa.
Palavras-chave: E-book; técnica dietética; extensão; alimentação saudável; PET Nutrição.

3

1,2

3

11,2

5 3,4

4 5



21

Revista
PET Nutrição UFSC

XIV Semana Científica 
da Nutrição – UFSC 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ATENDIMENTOS EM GRUPO ONLINE EM
EMAGRECIMENTO E COMPORTAMENTO ALIMENTAR

Amanda Corrêa da Rosa ; Greta Gabriela Rychescki  ; Beatrice Orthmann ; Clara Nogueira
Pacheco ; Vitória Tondo Santini ; Milena Santa Anna Fuhrmann ; Talissa Dezanetti ;

Brunna Boaventura .
Acadêmicas do curso de Nutrição;  Bolsistas do PET;  Docente do curso de Nutrição;  

Mestranda  do Programa de Pós-Graduação em Neurociências.

1 2

Introdução: A prevalência e a incidência de doenças associadas ao excesso de adiposidade,
sobrepeso e obesidade, continuam aumentando globalmente. O manejo nutricional dessas
condições está intimamente relacionado ao comportamento alimentar disfuncional e há
evidências robustas sobre o impacto de técnicas cognitivo-comportamentais na mudança desses
comportamentos, promovendo uma reestruturação cognitiva e, assim, viabilizando um processo
de mudança duradouro e efetivo. Além disto, é conhecida na literatura a efetividade de
tratamentos terapêuticos em grupo. Objetivo: Nesse cenário, um dos objetivos do projeto de
extensão NUTRI.COM é realizar ações de aconselhamento nutricional remotas e em grupo,
baseadas em técnicas cognitivo-comportamentais para o tratamento do sobrepeso e da
obesidade de indivíduos adultos. Método: Foram realizados 2 grupos terapêuticos de maneira
remota, em 2021, os quais tiveram o recrutamento e seleção de pacientes através de
formulários divulgados nas redes sociais do projeto (@nutri.com.ufsc) e por meio do informativo
interno diário, Divulga UFSC. O protocolo de atendimento em grupos elaborado foi baseado em
técnicas nutricionais e cognitivo-comportamentais. Assim, nos encontros semanais foram
trabalhadas questões nutricionais relevantes e desafios do comportamento alimentar para a
perda de peso através de apresentações, uso de ferramentas cognitivo-comportamentais e
discussão guiada pela equipe. Ainda, um diferencial da proposta foi o acompanhamento
individual das pacientes e a prescrição de planos alimentares individualizados. O primeiro grupo
foi um projeto piloto, o qual contou com a participação de 12 pacientes mulheres, teve duração
de 12 semanas, com encontros semanais de 1 hora e 30 minutos e o instrumento de análise foi
um questionário, aplicado antes e depois da intervenção. Já o segundo grupo contou com 20
participantes, teve duração de 8 semanas, com encontros semanais de 1 hora e 30 minutos, e
teve aplicação de alguns questionários validados pré e pós intervenção. Resultados: No primeiro
grupo, 7 das 12 (58,33%) pacientes iniciais finalizaram o tratamento; já no segundo grupo, 16
das 20 (80%) participantes concluíram o protocolo. Através da análise dos questionários e
relatos das pacientes, percebeu-se que elas apresentaram melhora em aspectos cognitivo-
comportamentais, demonstrando novas habilidades para lidar com diversos contextos
alimentares. Ainda, as pacientes relataram melhora de comportamento alimentar no geral e
conhecimentos relacionados à nutrição e escolhas dos alimentos, maior habilidade cognitiva em
flexibilizar os principais desafios alimentares, mais autorregulação e uma maior percepção sobre
a alimentação como um todo, incluindo saborear alimentos com atenção plena.
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Ademais, foi nítida a importância da troca de experiência entre as pacientes em cada grupo e a
sensação de reconhecimento de situações comuns entre todas, resultando em senso de
pertencimento ao grupo e um ambiente propício para reflexões e aprendizados. Conclusão:
Enquanto a educação alimentar e nutricional possibilitou a melhora dos conhecimentos
nutricionais, as técnicas cognitivo-comportamentais promoveram uma reestruturação cognitiva.
Assim, foi viabilizado um processo de mudança comportamental duradoura e efetiva, além de
estimular habilidades para gerenciar os contextos alimentares, favorecendo a adesão a uma
alimentação mais consciente. Além disso, a vivência dos grupos proporcionou um ambiente de
acolhimento e de incentivo à mudança das pacientes. 
Palavras-chave: Obesidade; Aconselhamento nutricional; Sobrepeso;  Obesidade; Grupos
terapêuticos. 
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UMA REDE SOCIAL COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM COMPORTAMENTO
ALIMENTAR E EMAGRECIMENTO

Beatrice Orthmann ; Greta Gabriela Rychescki  ; Amanda Corrêa da Rosa ; Clara Nogueira
Pacheco ; Vitória Tondo Santini ; Milena Santa Anna Fuhrmann ; Talissa Dezanetti ;

Brunna Boaventura .
Acadêmicas do curso de Nutrição;  Bolsistas do PET;  Docente do curso de Nutrição;  

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Neurociências.

1 2

Introdução: A obesidade é uma doença multifatorial que, atualmente, é um dos principais
problemas de saúde pública. O comportamento alimentar é influenciado por diversos fatores e é
um dos principais pilares de avaliação e gestão do peso em indivíduos com a doença, unido a
nutrição, atividade física e fármacos, visando um tratamento de sustentabilidade a longo prazo.
Visto isso, o Projeto NUTRI.COM foi criado em 2020 com o intuito de auxiliar estudantes de
nutrição e nutricionistas em formação a aprimorar seus conhecimentos sobre o tema, além de
conscientizar e ajudar indivíduos com sobrepeso e obesidade. Objetivo: Objetivou-se
disponibilizar informações relacionadas ao comportamento alimentar e estratégias de
emagrecimento, no intuito de contribuir para mudanças comportamentais, promover a
autonomia alimentar, auxiliar na formação de opiniões e na disseminação de informações
científicas, além de divulgar formações externas e processos seletivos realizados pelo projeto.
Método: Foi criado um perfil no instagram (@nutri.com.ufsc), que é gerenciado por alguns
membros da gestão do projeto NUTRI.COM. Através deste perfil são realizados posts, storys,
reels, IGTVs e lives. Nesse sentido, os membros são responsáveis por criar um cronograma de
postagens, confeccionar e postar, além de responder os directs, comentários e cuidar da conta.
As temáticas são relacionadas ao comportamento alimentar, livros e artigos científicos
discutidos pelo grupo. Resultados: As postagens tiveram início em fevereiro de 2021, tendo até
o momento 178 postagens sobre desafios do processo de emagrecimento, como lidar como eles,
conteúdos teóricos-científicos, estratégias para evitar o reganho de peso, divulgações de cursos,
palestras e processos seletivos, entre outros. Os posts com maiores alcances foram
“Emagrecimento é mais que só fechar a boca” (n = 12.986) e “Nosso cérebro trabalha como um
aeroporto” (n = 11.466), sendo esses mesmos os mais curtidos (280 e 274, respectivamente) e
os com maior número de salvamentos (61 e 202, respectivamente). Além dos posts, aproveitou-
se da ferramenta Reels do Instagram para produção de conteúdos relacionados aos mesmos
temas das postagens. Foram produzidos 30 Reels, sendo o de maior alcance o “Reveja sua
relação com a comida” (n = 9.344). O vídeo com maior número de curtidas e encaminhamentos
foi o “Você se prioriza?” (n = 280 e 23, respectivamente). O engajamento atingiu 3,94% e a
média de curtidas e comentários dos últimos 20 posts foi de 74 e 10 respectivamente.
Atualmente, a conta possui 2.260 seguidores, sendo que teve um aumento de 77,1% de
seguidores (934 seguidores) nos últimos 3 meses, sendo a maioria deles de Florianópolis
(37,7%), com faixa etária entre 25 e 34 anos (34,3%) e do gênero feminino (88,8%). 
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Conclusão: Considerando os resultados apresentados, o impacto e alcance das publicações
possibilitam maior acessibilidade à informação e estratégias de perda de peso, tanto para o
público em geral quanto estudantes e profissionais da saúde. Além disso, as postagens
capacitam os integrantes responsáveis pela rede que, também, obtêm conhecimento na
elaboração dos materiais. Assim, o Instagram demonstra ser uma importante ferramenta no
processo de promoção de saúde, mudanças de comportamento, autonomia alimentar e
disseminação de informações científicas relacionados à nutrição.
Palavras-chave: comportamento alimentar; mídias sociais; perda de peso.
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