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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – NUTRIÇÃO 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/yoa-ofin-eqv 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Aline Coelho Viana e Sabrina Macedo. 
 
 
1. ALTO CONSUMO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL E INCENTIVO ÀS 
PREVENÇÕES DE SUA TOXICIDADE 
 
Briana Olivia de Souza Mariano; Giovana Bertalli Afonso; Liliane Patricia Plentz; Fernanda Fumagali; 
Juliana Ferreira 
 
RESUMO 
Este trabalho tem por finalidade informar o alto volume de agrotóxicos utilizados de maneira indevida 
no Brasil, em sua maioria sendo aplicados por pessoas não capacitadas. É dever do governo informar 
sobre o uso correto dos agroquímicos, a fim de diminuir os riscos e danos que a utilização a longo prazo 
pode acarretar à população, já que os perigos de intoxicação de resíduos não atingem apenas os 
produtores rurais, que trabalham diretamente com os venenos, mas também toda a população, uma 
vez envenenado o solo, a água e o ar, consequentemente, os alimentos que chegam até a mesa dos 
consumidores. Os danos à saúde da população podem ser classificados como agudos ou crônicos. 
Nos casos de efeitos agudos, os sintomas são perceptíveis após o primeiro contato com as substâncias, 
podendo haver alergias, distúrbios gastrointestinais, entre outros. Já os efeitos crônicos são menos 
notáveis, aparecendo ao longo da vida, com maior risco a saúde, pois são resultados de uma exposição 
contínua aos agrotóxicos. Uma maneira de ajudar a minimizar a concentração dessas substâncias nos 
alimentos é lavar com água e sabão. E o mais importante é respeitar a sazonalidade dos alimentos, 
dando preferência para o consumo de produtos da época, pois para sua produção são requeridas 
quantidades menores de defensivos agrícolas. 
 
PALAVRAS-CHAVES: controle; pragas; lavoura; saúde; meio ambiente. 

 
 
2. ALIMENTAÇÃO NA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
 
Alda Urias Silva; Liliane Patricia Plentz; Fernanda Fumagali; Juliana Ferreira 
 
Resumo 
O objetivo do artigo é mostrar a importância da nutrição na melhora na qualidade de vida e dos sintomas 
de portadores de esclerose, doença degenerativa e de caráter inflamatório que prejudica o sistema 
nervoso e tem como forma de tratamento os esteroides, que debilitam o quadro geral de saúde dos 
pacientes como doenças secundárias e prejudicando o sistema imunológico. Este artigo foi realizado 
por meio da revisão bibliográfica de artigos científicos, usando a base de dados do Google Acadêmico. 
Os cuidados com a nutrição dos portadores de EM são pouco estudado, porém os estudos publicados 
mostram que uma alimentação rica em vitaminas e minerais como o Zinco, Ácidos Graxos Ômegas-3 
e Ômega-6, vitamina B12 e vitamina C, sem a restrição severa da alimentação tem se mostrado uma 
aliada para a saúde dos doentes, minimizando os efeitos colaterais, como obesidade, anemia, 
caquexia, depressão, entre outros, causados pelo uso dos esteroides. Sendo assim torna-se 
necessário desenvolver mais estudos na área de enriquecimento nutricional com vitaminas, minerais e 
baixo consumo de gorduras saturadas em portadores de EM, para que possa ser criado um protocolo 
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de dietoterapia específico para a doença auxiliando assim no tratamento dos pacientes.  
 
PALAVRA-CHAVE: sistema nervoso central; esclerose múltipla; intervenção nutricional; terapia 
nutricional; recomendações nutricionais. 

 
 
3. A INFLUÊNCIA DA ANSIEDADE NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE 
OBESOS: Uma revisão Literária 
 
Biatris Cardoso Benfica; Brenda Karoline Santos Fabrício; Alexandre Sierpien Xavier; Fernanda 
Fumagalli Camacho 
 
RESUMO 
É de extrema importância que esse estudo busca analisar os impactos da ansiedade no comportamento 
alimentar de pessoas portadoras de obesidade. Para isso foi feita uma revisão literária que visou buscar 
esclarecer as relações existentes entre obesidade e ansiedade colocando em ênfase os efeitos 
causados em decorrência da ansiedade, comprovou-se que alimentos ricos em açucares e gorduras 
aumentam os níveis de neurotransmissores responsáveis por desencadear crises mais decorrentes. O 
profissional de saúde tem propagado que mudar o estilo de vida dessas pessoas pode prevenir e 
remediar essas doenças psicológicas. Observou-se que a relação entre obesidade e ansiedade existe 
e se faz crescente em meio a tempos modernos onde os padrões de beleza impostos são sempre de 
corpos magérrimos causando assim o sentimento de rejeição em pessoas que não atendem a imagem 
corporal proposta principalmente pela mídia. O presente artigo traz uma clareza sobre as questões 
psicológicas que influenciam de forma direta nas escolhas alimentares em pessoas obesas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: ansiedade; obesidade; psicológicos; comportamento alimentar; doenças. 

 
 
4. BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS NA DEPRESSÃO 
 
Fernanda Teodosio de Gouveia; Renata Petruci Flumian 
 
RESUMO 
A depressão tem sido muito comentada pela quantidade de pessoas atingidas e pelos numerosos casos 
de suicídios ocorridos. Por ser uma doença que atinge o psicológico e emocional, muitas pessoas não 
estão dando a devida importância; mas engana-se quem acredita que o início do problema está apenas 
no cérebro, onde na verdade o princípio pode se dar no intestino pela falta ou baixa produção do 
neurotransmissor serotonina como a principal responsável pelo bom humor. Porém nos últimos tempos 
estudos têm comprovado o quanto a alimentação equilibrada rica em nutrientes necessários para a 
manutenção da saúde pode nos auxiliar a combater e reduzir significativamente os sintomas, aliado 
com tratamentos médicos com terapia medicamentosa e acompanhamento de especialista, 
possibilitando assim uma qualidade de vida e bem estar para pacientes que sofrem ou tem uma pré 
disposição a essa disfunção mental. Contudo, o que não se imagina, é que quando falamos em dieta 
equilibrada, muitos julgam ser repleta de restrições, o que se engana, pois os alimentos e nutrientes 
indicados estão a nossa disposição e realidade no dia a dia, alimentos como banana, peixes, 
castanhas, e folhas, são fontes dos principais nutrientes necessários para um funcionamento intestinal 
adequado, caracterizando um bom desempenho do organismo. 
 
PALAVRAS- CHAVES: depressão; nutrição; nutrientes; ansiedade. 
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5. A ALIMENTAÇÃO NA REDUÇÃO DOS SINTOMAS DO HIPOTIREOIDISMO 
 
Beatriz Gonçalves de Oliveira; Maria Gilvanda Oliveira Soares; Aline Coelho Viana 
 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre a influência da alimentação na 
redução dos sintomas do hipotireoidismo. O hipotireoidismo é a condição onde a tireoide inflama e para 
de sintetizar os hormônios T4 (tiroxina) e T3 (triiodotironina). Para que ocorra a síntese e a função 
adequada dos hormônios é necessário ajuda de alguns micronutrientes específicos como iodo, selênio, 
zinco e ferro, a deficiência desses micronutrientes podem ser desenvolvidas através de dietas restritivas 
ou uma alimentação desequilibrada. Quando a concentração de hormônios tireoidianos é reduzida no 
sangue, o corpo funciona mais lentamente, caracterizando o hipotireoidismo e a alimentação 
inadequada colabora com a redução desses hormônios. É recomendado um tratamento médico com 
reposição de hormônios pra quem tem esse problema mas as vezes a reposição hormonal pode não 
ser suficiente, necessitando de um acompanhamento do organismo do paciente, com isso, fazendo um 
tratamento que preconize todo o caminho dos hormônios tireoidianos, dando prioridade para uma dieta 
rica em nutrientes que auxiliem em um bom funcionamento da tireoide. 
 
PALAVRAS-CHAVE: micronutrientes associados à tireoide; deficiência de iodo; hipotireoidismo; 
hormônios da tireoide. 

 
 
6. EXCESSO DE PESO E MANEJO DIETÉTICO EM INDÍVIDUOS PORTADORES 
DE FENILCETONÚRIA 
 
Alana Lohany Ramos Pelissaro; Fernanda Fumagalli Camacho 
 
RESUMO 
A fenilcetonúria é uma doença genética recessiva e rara, que possui bom prognóstico quando detectada 
precocemente, ela é caracterizada pelo acúmulo do aminoácido fenilalanina na corrente sanguínea, 
esse acúmulo ocorre devido a impossibilidade da enzima fenilalanina hidroxilase com a ajuda de 
enzimas cofatores fazer sua conversão em tirosina, a doença é classificada conforme a quantidade de 
fenilalanina encontrada no sangue, sendo considerado o valor de referência abaixo de 4mg/dl. Sua 
prevalência mundialmente é de 1 a cada 10.000 nascidos vivos. O diagnóstico precoce é feito através 
do teste do pezinho ou tardiamente por alguns sinais e sintomas perceptíveis a partir do sexto mês de 
vida da criança. Seu tratamento é feito por uma dieta restrita em fenilalanina, que está presente nas 
principais fontes de proteínas, e também por algumas fórmulas distribuídas pelo governo, que tem a 
finalidade de suprir as necessidades proteicas desses indivíduos, sem que possa prejudicar sua saúde, 
as fórmulas são isenta do aminoácido fenilalanina e são indicadas conforme a particularidade de cada 
indivíduo. A dieta por ser hipercalórica, rica em carboidratos simples e gorduras, leva o indivíduo a ser 
suscetível ao excesso de peso e obesidade. O presente estudo foi feito por revisões bibliográficas que 
correlacionam a fenilcetonúria e o excesso de peso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fenilcetonúria; fenilalanina; excesso de peso; obesidade. 

 
 
7. DIETA RESTRITA EM FODMAPs NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO 
INTESTINO IRRITÁVEL 
 
Leandra Fabiana Garcia D’Andréa, Angelo Toyoda D’Andréa, Fernanda Fumagalli 
 
RESUMO 
A síndrome do Intestino Irritável (SII) é conhecida como um distúrbio gastrointestinal, definida por 
mudanças no trato intestinal e caracterizada por causar sintomas como dor abdominal, estufamento, 
distensão abdominal e constipação e/ou diarreia. Essa disfunção é verificada de acordo com alguns 
sintomas do trânsito intestinal e da apresentação clínica. Uma nova proposta de dieta vem sendo 
estudada e está se mostrando eficaz na melhora dos sintomas da Síndrome do Intestino Irritável e 
outros sintomas gastrointestinais, é a restrição de alimentos ricos em FODMAPs. O termo FODMAP é 
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uma sigla em inglês que se refere a uma família de carboidratos, monossacarídeos, dissacarídeos, 
oligossacarídeos e polióis fermentáveis. Estas substâncias são açúcares de cadeia curta que não são 
absorvidos no intestino delgado e que podem causar problemas digestivos para algumas pessoas. 
Essa dieta propõe reduzir e controlar a ingestão desses alimentos e desta forma evitar fermentação na 
flora intestinal.  Estes hidratos de carbono estão presentes, de forma natural, em vários alimentos. 
Alguns bem conhecidos e fazem parte de grande parte da população em geral. Estes provenientes de 
fontes naturais, tem sido consumida e apreciada desde sempre, como por exemplo, feijão, trigo, chás, 
algumas frutas e vegetais.  No entanto atualmente esses alimentos vem ganhando notoriedade por 
apresentarem em algumas pessoas distúrbios e sintomas gastrointestinais. Sendo a Síndrome do 
intestino irritável a mais comum (SII). Estudos mostram que os sintomas mais comuns são, diarreia ou 
constipação, distensão abdominal e dor abdominal, entre outros. Diante disso, pesquisas mostram 
eficácia em dietas com restrição desses alimentos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: fodmap; intestino irritável; restrição; dieta. 

 
 
8. A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO PARA A FORMAÇÃO DA 
MICROBIOTA INTESTINAL 
 
Maria das Graças Luzia Moriguti dos Santos; Renata Petruci Flumian 
 
RESUMO 
A microbiota intestinal tornou-se uma fonte de estudo extremamente importante devido a sua influência 
no estado de saúde e doença do indivíduo, pois o trato gastrointestinal é um sistema intimamente ligado 
ao sistema imunológico. Após o nascimento, bactérias colonizam o corpo do bebê e um novo 
ecossistema microbiano começa a ser estabelecido no intestino. O aleitamento materno exclusivo é, 
reconhecidamente, a melhor forma de proteger o bebê das enfermidades a curto e longo prazo. Parte 
dessa proteção, provavelmente, se deve à influência benéfica que o aleitamento materno tem sobre a 
composição da microbiota intestinal do bebê. O sistema imunológico sendo modulado adequadamente 
desde a primeira infância influencia no estado de saúde ao longo da vida. Este trabalho tem como 
objetivo relatar a importância do aleitamento materno para a formação da microbiota intestinal. Foi 
realizada uma revisão bibliográfica descritiva, com artigos publicados entres os anos de 2009 a 2019. 
 
PALAVRAS-CHAVE: microbioma humano; microbiota intestinal; aleitamento materno; sistema 
imunológico. 
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AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 2 – NUTRIÇÃO 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/xgq-afvj-utt 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Fernanda Fumagalli e Mauriceia Ferro. 
 
 
9. FORMAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES EM CRIANÇAS MENORES DE 2 
ANOS 
 
Aline do Nascimento Galves; Mirian Galanti; Aline Coelho Viana 
 
RESUMO 
A formação de hábitos alimentares inicia-se com a bagagem genética e vai sofrendo diversas 
influencias, como fatores sociais, culturais, econômicos e da mídia.  Essa conformação inicia-se no tipo 
de aleitamento materno e se estende na escolha e forma que o alimento irá ser oferecido, com respaldo 
na maturidade biológica da criança, respeitando seus limites e suas preferências. Os dois primeiros 
anos de vida de uma criança são caracterizados pelo crescimento acelerado e enormes aquisições no 
processo de desenvolvimento, fase que está se iniciando as habilidades de receber, mastigar e digerir; 
requerendo uma alimentação balanceada e hábitos alimentares saudáveis, proporcionando um bom 
desenvolvimento físico e intelectual, reduzindo os transtornos causados pelas deficiências nutricionais 
e evitando ou diminuindo o surgimento de doenças crônicas, respiratórias, infecciosas e deficiências 
nutricionais na vida atual e futura, que podem levar a óbito. A alimentação saudável está ligada aos 
benefícios de vida onde tais hábitos desenvolvidos serão consolidados na vida adulta, devido a isso a 
orientação e esclarecimento das condutas na pratica alimentar infantil é uma ferramenta importante 
para o conhecimento de pais e cuidadores, que através disso farão a tomada de decisões de forma 
consciente e responsável. Esta pesquisa tem como objetivo orientar, esclarecer e ampliar os 
conhecimentos de pais e cuidadores sobre a importância e a necessidade de desenvolver os bons 
hábitos alimentares em crianças, com o enfoque na repercussão que tais escolhas acarretarão na vida 
da criança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: nutrição infantil; lactentes; habito alimentar; guia alimentar. 

 
 
10. AS PRÁTICAS DE MARKETING NA ALIMENTAÇÃO INFANTIL E A RELAÇÃO 
COM A DECISÃO DE COMPRA DAS FAMÍLIAS 
 
Steffani da Silva; Thaís Bacron Da Silva; Aline Coelho Viana 
 
RESUMO 
Este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica com o objetivo voltado em alertar os pais sobre os 
perigos e consequências causados pela influência do marketing veiculado ás escolhas alimentares das 
crianças, influenciando maus hábitos que podem ser fator determinante a complicações na saúde dos 
pequenos, tanto na infância como na fase adulta. A infância é o período em que todos os hábitos de 
uma criança são desenvolvidos, incluindo os alimentares, sendo assim os meios de comunicação tem 
grande influência em relação à alimentação, pois, os produtos mais anunciados pela mídia são os do 
ramo alimentício, geralmente industrializados com alto teor de gordura e açúcar e de baixo valor 
nutricional, normalmente os produtos mais chamativos para as crianças são os mais prejudiciais à 
saúde. O marketing voltado para crianças é uma forma de conquistar os pais e transformar essa criança 
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em um futuro consumidor fiel. Portanto, mudanças no comportamento alimentar são essenciais e 
possíveis, mas para isso é necessário haver uma mudança nos padrões de oferta e procura dos 
alimentos, isto tem que partir dos pais que devem se atentar mais ao estado nutricional dos seus filhos, 
estimulando as crianças a terem bons hábitos alimentares na infância possivelmente elas 
desenvolverão bons hábitos que levarão para toda a vida.  
 
PALAVRAS-CHAVE: marketing alimentar; influência da mídia; alimentação infantil; doenças na 
infância; compra familiar.  

 
 
11. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E ANTOPOMÉTRICA DE ATLETAS E 
PRATICANTES DE ESPORTES 
 
Priscila Rodrigues Herculano; Mariana Ferreira Andrade; Renata Petruci Flumian 
 
RESUMO 
Uma alimentação balanceada é necessária para manter a boa saúde de uma população geral e 
indispensável para determinados indivíduos, entre estes os atletas e praticantes de esportes. A nutrição 
para o esporte tem dado suporte importante para a melhora do rendimento físico trazendo benefícios 
importantes para a saúde orgânica do atleta, diminuindo as possibilidades de doenças que possam 
afetar seu corpo físico. No entanto, o presente artigo tem como objetivo geral apresentar a avaliação 
nutricional e antropométrica como medidas essenciais nas condições físicas de um atleta. Assim, os 
objetivos específicos são: contextualizar referente a nutrição na vida do ser humano, descrever as 
sequelas pela falta de um acompanhamento profissional na vida de um atleta e indicar o profissional 
nutricionista como indispensável na melhoria no condicionamento físico do indivíduo. Diante disso, a 
pesquisa bibliográfica consiste em responder o seguinte questionamento: Qual a importância do 
profissional nutricionista para o acompanhamento dos atletas ou praticantes de esporte? Para 
responder a problemática, foi utilizado o mecanismo de pesquisa Google Acadêmico e foram 
selecionados trabalhos recentes em que aborda a presente temática. Contudo, conclui-se que para um 
bom desempenho do aspecto físico do atleta, é necessário um acompanhamento de um profissional 
nutricionista, contribuindo com sua saúde e bem-estar.  
 
PALAVRAS-CHAVE: avaliação nutricional; avaliação antropométrica; atletas, esporte. 

 
 
12. O COMER CONSCIENTE NO TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR E 
NA PERDA DE PESO 
 
Débora Cristina Nogueira Segantini; Renata Petruci Flumian 
 
RESUMO 
O Transtorno de Compulsão Alimentar se caracteriza pelo consumo alimentar desregrado onde o 
indivíduo perde o controle sobre o ato de comer vindo a sentir-se envergonhado e culpado, esses 
episódios ocorrem ao menos uma vez por semana, num período de até duas horas, dentro de três 
meses. Esses episódios ocasionam sérios riscos à saúde, desde problemas psicológicos levando a 
exclusão social até obesidade grave e síndrome metabólica que por sua vez desencadeia outros 
problemas como: doenças cardiovasculares. Como estratégia terapêutica a Terapia Cognitivo-
Comportamental tem sido a mais usada como tratamento do Transtorno de Compulsão Alimentar, 
obesidade e comorbidades associadas, dentro dessa terapia muito tem se destacado nos últimos anos 
o Comer Consciente baseado em Mindfullness, no qual exerce grande potencial sobre as compulsões 
alimentares e os problemas psicológicos que englobam o transtorno. O Comer Consciente ajuda o 
indivíduo sem a pressão de dietas e a desenvolver habilidades fundamentais na percepção das 
sensações internas, definição da fome física e emocional e ter atenção plena sobre o que come. Pois 
é percebidos que a prática do comer consciente em indivíduos que sofrem com o transtorno de 
compulsão alimentar, mostram melhorias significativas, na percepção da saciedade, diminuição da 
alimentação impulsiva e escolhas alimentares mais saudáveis, maior conscientização, autocontrole 
sobre os gatilhos ativadores da compulsão alimentar, resultando consequentemente na perda de peso 
e melhora na qualidade de vida. 
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PALAVRAS-CHAVE: transtorno; compulsão alimentar; comer consciente; autocontrole; qualidade de 
vida. 

 
 
13. CREATINA COMO RECURSO ERGOGÊNICO NO MEIO DESPORTIVO: 
Revisão da Literatura 
 
Keviny Rodrigues Fontes; Viviane Moreira Cardoso; Sabrina Macedo de Souza 
 
RESUMO 
Fisiologicamente, os rins, pâncreas e fígado sintetizam a creatina, em uma taxa de ~1-2 g/dia, por meio 
de duas reações bioquímicas enzimáticas, transamidificação da glicina e da arginina para produção do 
ácido guanidinoacético e adição do radical metila no grupo α-amino do resíduo de glicina para formação 
da creatina. O organismo humano excreta cerca de 2% das reservas corpóreas de fosfocreatina na 
forma de creatinina. Estudos mostram que cerca de 99% da creatina monoidratada é aproveitada pelos 
tecidos de maior requerimento de energia e não é degradada no estômago, sendo absorvida de forma 
intacta no lúmen intestinal. O único efeito colateral da creatina comprovado na literatura em indivíduos 
saudáveis é o ganho de peso, em detrimento da retenção hídrica, ou seja, o aumento do volume de 
água intracelular temporário, que acontece principalmente na fase de saturação de creatina.  O 
aumento da procura pela suplementação de creatina, tem sido muito visada por atletas de alto 
rendimento, e praticantes ocasionais que buscam desempenho. O objetivo desta revisão foi descrever 
a eficácia da suplementação da creatina como agente ergogênico indutor da hipertrofia muscular, 
aumento de força, potência, seu mecanismo de ação e possíveis efeitos adversos. Diante do que foi 
apresentado sobre a suplementação de creatina, percebe-se que sua aplicabilidade pode causar tanto 
efeitos ergogênicos, quanto ergolíticos. No meio esportivo, os maiores beneficiados da suplementação 
de creatina, serão atletas em treinamentos de alta intensidade e curta duração. 
 
PALAVRAS-CHAVE: creatina; creatina quinase; suplementação; recurso ergogênico; esporte.  

 
 
14. SUPORTE NUTRICIONAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS EM CUIDADOS 
PALIATIVOS: Revisão Bibliográfica  
 
Daysi Braga Mera de Assis; Jacieli Fonceca; Sabrina Macedo de Souza 
 
RESUMO  
As mudanças na sociedade são constantes, cada vez mais rápidas, com grandes e difíceis demandas 
de algumas doenças mais cautelosas, como o câncer, uma moléstia na qual ocorre o crescimento 
desordenado das células, que podem espalhar-se para outros tecidos e órgãos, resultando em 
metástase e/ou transtornos funcionais. Diante disso, considera-se a possibilidade da participação de 
diferentes especialidades profissionais. Neste esforço, entram áreas como a medicina, a nutrição, a 
enfermagem, a psicologia entre outras, a qual denomina-se Cuidados Paliativos. Nesta área, a nutrição 
tem grande importância para contribuir com o conforto e satisfação do paciente. O suporte nutricional 
garante ao paciente ferramentas para melhorar a qualidade de vida, uma vez que, nos pacientes em 
cuidados paliativos, este apoio, garante conforto e aconchego em casos onde não há mais resposta 
nos tratamentos curativos. Na fase terminal, em que o paciente tem pouco tempo de vida, o tratamento 
paliativo se torna prioritário para garantir qualidade de vida, conforto e dignidade. Desse modo, a partir 
de uma revisão bibliográfica, o artigo divide-se em cinco seções. Descreve-se algumas peculiaridades 
sobre o que é o câncer, a atuação da equipe multidisciplinar nesta patologia, discorre-se sobre os 
cuidados paliativos, é detalhada a intervenção nutricional em pacientes oncológicos e tudo o que 
constitui este ambiente, e as considerações finais, na última parte. Posto isto, o artigo visa contribuir 
com questionamentos pertinentes e ilimitados nesta área. Portanto, este estudo tem por objetivo, 
mostrar a transcendência desses cuidados em pacientes oncológicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: câncer, qualidade de vida, cuidados paliativos, assistência nutricional. 
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15. TÉCNICAS DIETÉTICAS E GASTRONÔMICAS: Estratégia para Melhora da 
Aceitabilidade de Alimentos e Prevenção de Doenças Crônicas e Obesidade 
 
Giullia Giovanna Henrique Leão Volpato, Fernanda Fumagalli 
 
RESUMO 
A técnica dietética é uma área da graduação do curso de Nutrição ao qual, com a ajuda das ciências 
exatas, busca operações que submetem os alimentos após seleção e higienização, observando as 
modificações que os alimentos sofrem ao decorrer da preparação, além de melhorar a aparência e 
auxiliar no seu sabor. A prática dessa área pode facilitar a aceitação aos alimentos e o desempenho 
do paciente na busca pela qualidade de vida, se realizada corretamente e com acompanhamento de 
um profissional nutricionista. O propósito da pesquisa é demonstrar como o uso da técnica, juntamente 
com a gastronomia, de maneira correta auxilia na aceitação de alimentos, promovendo benefícios 
alimentares, melhorando a qualidade de vida e minimizando risco de desenvolvimento de doenças. 
Através da pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, os dados levantados denotam crescente 
aumento das doenças crônicas não transmissíveis, o que reflete em baixa qualidade de vida. A 
promoção do bem-estar, focando em saúde, provém de um conjunto de fatores, como alimentação 
adequada, exercício físico, horas de lazer, estado emocional, mudanças na rotina são fundamentais 
para promoção de saúde. E alimentar-se bem, acompanhado de um nutricionista são fundamentais 
para o sucesso da melhoria do estilo de vida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: técnica dietética; aceitabilidade; técnica gastronômica; alimentação; doenças 
crônicas não-transmissíveis. 

 
 
 


