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indivíduos e coletividades

Equipe
Adriana Lúcia Meireles
(Coordenadora), Waléria de Paula,
Bruna Carolina Rafael Barbosa,
Raquel de Deus Mendonça, Julia
Cardoso Carraro, Mariana
Carvalho de Menezes, Glenda
Nicioli da Silva, Renata Cristina
Rezende Macedo do Nascimento.
Isis Eloah Machado
(coordenadora), Adriana Lúcia
Meireles, Mariana Carvalho de
Adriana
Lúcia
Meireles
(viceMenezes;
Eliseu
Verly Junior;
coordenadora);
ProfDeborah
George de
Lins
Mariana Felisbino;
Machado
(coordenador);
Júlia
Carvalho Malta
Cristina Cardoso Carraro; Raquel
de Deus Mendonça; mariana
Carvalho Menezes

Nome do Projeto de Pesquisa

Objetivo Geral

Avaliar a influência da pandemia de Covid-19 na
Efeito da pandemia do COVID-19 na saúde mental
ocorrência de sintomas de transtorno de
e nutricional e no ambiente alimentar domiciliar da
ansiedade e depressão (STAD) e de excesso de
comunidade acadêmica: avaliação longitudinal –
peso na comunidade acadêmica, bem como sua
PADu-COVID
relação com o perfil nutricional
Impactos financeiros e à saúde devidos à
alimentação inadequada e ao excesso de peso no
Brasil e Unidades Federativas
Vigilância epidemiologica da COVID-19 na região
dos Inconfidentes: COVID-Inconfidentes

Instagram
e-mail*

Vinculado ao
laboratório

@gpenscufop

2020-atual

Lamusc

Estimar a carga DCNT e os custos financeiros
@gpenscufop
para o Sistema Único de Saúde (SUS)
relacionados
à alimentação
inadequada
e ao do
Conhecer,
monitorar
e acompanhar
a situação
excesso
de peso na
população
adulta
para odos
novo
coronavírus
em
municípios
da região
Brasil e Unidades
Federativas
Inconfidentes
e seus
efeitos socioeconômicos e
na saúde, por meio de inquérito
@gpenscufop
soroepidemiológico de base populacional,
telemonitoramento e análise de dados
secundários.

2019-atual

Lamusc

2020-atual

Lamusc

2018-atual

Lamusc

Saúde e Nutrição em
indivíduos e coletividades

Adriana Lúcia Meireles
(Coordenadora), Aline Dayrell
Ferreira, Eulilian Freitas, Elaine
Leandro Machado, Waléria de
Paula, Bruna Carolina Rafael
Barbosa, Clareci Silva Cardoso,
Sintomas de transtorno de ansiedade e depressão
Marina Bandeira, Helian Nunes,
em universitários de Minas Gerais - PADu
Dário Alves, Sabrina Barroso, Lívia
Garcia, Isadora Dantas Sakr
Khouri, Mariana Cassemira
Aparecida Vidigal, Mayra
Cysneiros Landim Valença.

Conhecer a prevalência de sintomas de
transtornos de Ansiedade e de Depressão, bem
como seus fatores associados entre estudantes
universitários de Minas Gerais.

Saúde e Nutrição em
indivíduos e coletividades

Élido Bonomo (coordenador);
Anabele Pires Santos, Marisa
Singulano; Maurício Leonardi,
Maria Cristina

Um panorama da agricultura familiar: um recorte
da produção familiar de alimentos orgânicos e de
base agroecológica como potencial produtivo nos
municípios de Ouro Preto e Mariana/MG

Realizar um levantamento do potencial
produtivo e das condições socioeconômicas da
agricultura familiar orgânica e de base
ebonomo@ufop.edu.br
agroecológica nos municípios de Mariana e Ouro
Preto.

Anelise Andrade de Souza
(coordenadora), Erika Cardoso dos
Reis, Isabela Neves de Almeida,
Cláudia Martins Carneiro

PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO
TRANSGÊNERO DOS MUNICÍPIOS DE MARIANA E
OURO PRETO - MINAS GERAIS: UM PROJETO DE
PESQUISA E EXTENSÃO

Alimentação, Nutrição e
Promoção da Saúde

Início-Término

Este projeto de pesquisa e extensão espera
identificar as condições de saúde e de nutrição
da população trans, residente nos municípios de
Mariana e Ouro Preto - Minas Gerais, bem como
outros fatores que possam interferir no seu bem
estar, a fim de caracterizar as necessidades
específicas para embasar a formulação de
políticas públicas locais e protocolos específicos
para o melhor atendimento desta população.
Além disso, espera-se construir um local
permanente, coordenado pela equipe da Escola
de Nutrição (ENUT), da Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP), em colaboração à Unidade

@padufederais

anelise.souza@ufop.edu.br

2020-2022

2022-2023

Ambulatório e
Laboratório de
AN

Departamento de Nutrição Clínica e Social
Linha de Pesquisa

Equipe

Nome do Projeto de Pesquisa

Objetivo Geral

Instagram
e-mail*

Início-Término

Vinculado ao
laboratório

Alimentação, Nutrição e
Promoção da Saúde

Erika Cardoso dos Reis
(Coordenadora), Anelise Andrade
Aprimoramento da atenção à saúde de adultos
de Souza, Phillipe Augusto Ferreira
com obesidade no âmbito da Atenção Primária à
Rodrigues, Elma Lúcia de Freitas
Saúde no Sistema Único de Saúde
Monteiro; Ana Claudia Morito
Neves, Tatiane Eleuterio

Este projeto tem como objetivo realizar
pesquisas sobre estratégias que podem
obesidade.ufop@gmail.com;
aprimorar o cuidado das pessoas com obesidade
erika.reis@ufop.edu.br
na Atenção Primária em Saúde, considerando sua
importância na coordenação do cuidado.

2021-atual

Alimentação, Nutrição e
Promoção da Saúde

Erika Cardoso dos Reis
(Coordenadora), Anelise Andrade
de Souza, Phillipe Augusto Ferreira
Rodrigues, Elma Lúcia de Freitas
Monteiro; Ricardo Ansaloni
(UFTM)

Desenvolvimento de um aplicativo móvel para
autogerenciamento do peso corporal, promoção
da alimentação saudável e prática de atividades
físicas a partir da abordagem centrada no usuário

Desenvolver um aplicativo móvel para
autogerenciamento do peso corporal, promoção
da alimentação saudável e prática de atividades
físicas a partir da abordagem centrada no
usuário.

obesidade.ufop@gmail.com;
erika.reis@ufop.edu.br

2021-atual

Alimentação, Nutrição e
Promoção da Saúde

Erika Cardoso dos Reis
(Coordenadora), Anelise Andrade Adaptação transcultural de ferramentas para a
de Souza, Phillipe Augusto Ferreira classificação da gravidade da obesidade e
Rodrigues, Elma Lúcia de Freitas
abordagem no cuidado de adultos com obesidade
Monteiro

Adaptar transculturalmente as ferramentas: The
Edmonton Obesity Staging System (EOSS) e 5As
of obesity management (5As): versão para o
português brasileiro.

obesidade.ufop@gmail.com;
erika.reis@ufop.edu.br

2021-atual

Alimentação, Nutrição e
Promoção da Saúde

Erika Cardoso dos Reis
(Coordenadora), Anelise Andrade
de Souza, Phillipe Augusto Ferreira
Rodrigues, Elma Lúcia de Freitas
Monteiro; Ana Claudia Morito
Neves, Tatiane Eleuterio

Avaliar a eficácia das intervenções mediadas ou
não por tecnologias no cuidado de adultos com
sobrepeso ou obesidade na Atenção Primária à
Saúde.

obesidade.ufop@gmail.com;
erika.reis@ufop.edu.br

2022-atual

Alimentação, Nutrição e
Promoção da Saúde

Erika Cardoso dos Reis
(Coordenadora), Anelise Andrade
Avaliação dos arranjos organizacionais para
de Souza, Phillipe Augusto Ferreira
cuidado das pessoas com obesidade no Brasil.
Rodrigues, Elma Lúcia de Freitas
Monteiro

Analisar os arranjos organizacionais para o
cuidado da pessoa com obesidade no Brasil.

obesidade.ufop@gmail.com;
erika.reis@ufop.edu.br

2022-atual

Metabolismo e Genômica
Nutricional dos Efeitos de
Compostos Bioativos

Joana Ferreira do Amaral
(Coordenadora), Luís Carlos
Crocco Afonso, Simone de
Vasconcelos Generoso, Flaviano
dos Santos Martins

Esse projeto pretende avaliar o papel de dois
fatores dietéticos distintos na imunomodulação
da mucosite, induzida por 5FU em camundongos,
Efeito imunomodulador da dieta na mucosite: o
papel do consumo de açaí (Euterpe Oleracea mart.) a saber: 1- a retirada de componente antigênico joana@ufop.edu.br
da dieta (proteínas integras) e 2 - o consumo de
e da retirada da estimulação antigênica da dieta
alimentos com compostos capazes de provocar a
alterações no balanço inflamatório,como o açaí.

2015-atual

Bionut

Metabolismo e Genômica
Nutricional dos Efeitos de
Compostos Bioativos

Joana Ferreira do Amaral

Estudo in vivo do efeito da infecção por
Toxoplasma gondii sobre a Disbiose Intestinal
induzida por dieta high fat ou rica em frutose em
camundongos C57Bl/6.

2021-2024

Bionut

Eficácia das intervenções
mediadas ou não por tecnologias no cuidado de
adultos com sobrepeso ou obesidade na Atenção
Primária à Saúde: Um ensaio comunitário
randomizado

Avaliar se a disbiose causada pela alteração da
dieta é capaz de influenciar a ileíte causada pelo
Toxoplasma gondii.

joana@ufop.edu.br/
@bionut_ufop

Departamento de Nutrição Clínica e Social
Linha de Pesquisa
Metabolismo e Genômica
Nutricional dos Efeitos de
Compostos Bioativos

Equipe

Nome do Projeto de Pesquisa

Objetivo Geral

Instagram
e-mail*

Início-Término

Vinculado ao
laboratório

Joana Ferreira do Amaral

Avaliação do efeito anti-inflamatório do consumo
de açaí em modelos murinos de inflamação
induzido por carragenina

Avaliar o impacto do efeito antinflamatório do
consumo de açaí nos processos inflamatórios

joana@ufop.edu.br/
@bionut_ufop

2021-2024

Bionut

Alimentação, Nutrição e
Promoção da Saúde

Joana Ferreira do Amaral

Projeto HipertenSUS - impacto da intervenção
nutricional em marcadores bioquímicos e
inflamatórios de pacientes hipertensos

Avaliar o impacto da intervenção nutricional
motivacional x convencional em marcadores
bioquímicos e inflamatórios de pacientes
hipertensos

joana@ufop.edu.br/
@bionut_ufop

2021-2023

Bionut

Saúde e Nutrição em
indivíduos e coletividades

Júlia Cristina Cardoso Carraro
(coordenadora institucional);
Raquel De Deus Mendonça;
Adriana Lúcia Meireles; Profa.
Josefina Bressan (UFV coordenadora); Helen Hermana
Miranda Hermsdorff (UFV coordenadora); Adriano Marçal
Pimenta (UFPR - coordenador);
Ana Paula Boroni Moreira (UFJF);
Túlio da Silva Junqueira (UFLA);
Fernanda de Carvalho Vidigal
(UNIFAL); Luciana Neri Nobre
(UFVJM)

Projeto CUME

Avaliar as condições de saúde de egressos de
universidades Mineiras e suas condições
associadas

@projeto_cume

2016-atual

Lamusc

Maria Cristina Passos
Processamento do leite humano em Bancos de
(Coordenadora), Camila Carvalho
Leite: impacto sobre os teores de compostos
Menezes, Janaina Aparecida Vieira
bioativos e capacidade antioxidante in vitro
Nogueira

O objetivo dessa investigação é avaliar a
interferência das etapas do processamento do
leite humano adotadas pelo Banco de Leite
Humano da Santa Casa da Misericórdia de Ouro
Preto sobre seus teores de compostos bioativos
e capacidade antioxidante in vitro. Para tal, serão
determinados os teores de vitaminas E, C e βcarotenos, compostos fenólicos totais, e avaliada
a capacidade antioxidante pelos métodos de
crispassos@ufop.edu.br
sequestro do radical 2,2-azinobis(3etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS), de
sequestro do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil
(DPPH) e capacidade de redução do íon férrico
(FRAP ? FerricReducingAntioxidant Power). Essas
dosagens serão realizadas em amostras obtidas
em quatro momentos distintos: imediatamente
após a ordenha, após 7 e 15 dias de
armazenamento em congelador doméstico e
após a pasteurização.

2015-atual

Departamento de Nutrição Clínica e Social
Linha de Pesquisa

Saúde e Nutrição em
indivíduos e coletividades

Saúde e Nutrição em
indivíduos e coletividades

Saúde e Nutrição em
indivíduos e coletividades

Equipe
Mariana Carvalho de Menezes
(Coordenadora), Adriana Lúcia
Meireles, George Luiz Lins
Machado Coelho, Julia Cardoso
Carraro, Karina Barbosa de
Queiroz, Luiz Antônio Alves de
Menezes Júnior, Thaís da Silva
Sabião, Samara Silva de Moura,
Ana Maria Sampaio Rocha, Aline
Priscila Batista
Mariana Carvalho de Menezes
(coordenadora) Adriana Lúcia
Meireles, Hillary Nascimento
Coletro, Irene Carolina Sousa
Justiniano,
Milena de
Martins
de
Mariana Carvalho
Menezes
Oliveira
(coordenadora), Raquel de Deus
Mendonça, Irene Carolina Sousa
Justiniano, Matheus Santos
Cordeiro

Nome do Projeto de Pesquisa

Objetivo Geral

Instagram
e-mail*

Início-Término

Vinculado ao
laboratório

O objetivo do estudo será avaliar a associação da
vitamina D (consumo, exposição solar, níveis
séricos e polimorfismo do VDR) com a qualidade
Associação da vitamina D com a qualidade do sono do sono e a presença de sintomas de transtorno
de ansiedade e de depressão em residentes da
@gpenscufop
e sintomas de transtorno de ansiedade e
região dos Inconfidentes (municípios de Mariana
depressão durante a pandemia de COVID-19
e Ouro Preto) durante a pandemia da COVID-19.
Trata-se de um estudo transversal composto por
inquérito soroepidemiológico domiciliar.

2021-atual

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E
SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO DURANTE
A PANDEMIA DE COVID-19 NA REGIÃO DOS
INCONFIDENTES, MINAS GERAIS

avaliar alterações do consumo alimentar e
sintomas de ansiedade e depressão em
@gpenscufop
indivíduos contaminados ou não pelo vírus SARSCoV-2, na região dos Inconfidentes, Minas Gerais

2021-atual

Lamusc

AMBIENTE ALIMENTAR DOMÉSTICO E PERCEBIDO
ENTRE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
COM DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO – PROJETO
HIPERTENSUS

avaliar o ambiente alimentar doméstico e
percebido dos usuários da Atenção Primária a
@gpenscufop
Saúde (APS) de Ouro Preto (MG) com diagnóstico
de hipertensão.

2022-atual

Lamusc

PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM POPULAÇÕES
ATINGIDAS PELA MINERAÇÃO EM MARIANA E
OURO PRETO EM TEMPOS DE COVID-19

Realizar ações de promoção da saúde e da SAN, com
marilia@ufop.edu.br
AF residentes em território impactado pela mineração, especificamente pel

Saúde e Nutrição em
indivíduos e coletividades

Marília A. O. Sírio (UFOP), Silvia
Priore (Coordenadora da UFV),
Thaís de Mérice (UFMG), Anelise
Andrade (UFOP), Érica Costa
Rodrigues(UFOP), Maria Cristina
Passos (UFOP), Raquel e Deus
Mendoçca (UFOP)

Saúde e Nutrição em
indivíduos e coletividades

Marília Alfenas de Oliveira Sírio
(Coordenadora), Amanda Miranda Perfil epidemiológico de mortalidade materna em
Ouro Preto - MG, no período de 2010 a 2020
Matos Teixeira, Raquel de Deus
Mendonça, Victor Diniz Pinto

marilia@ufop.edu.br

2021-atual

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Marília Alfenas de Oliveira Sírio
(Coordenadora), Bruna Eugênia
Ferreira, Tabata Rayssa Alves
Motta, Raissa Marina de Freitras
Rodrigues

Um dedo de prosa com as gestantes do SUS

marilia@ufop.edu.br

2019-atual

Nutrição Clínica

Mayla Cardoso Fernandes Toffolo
(Coordenadora), Milena Souza
Viana de Oliveira

Análise de sinais e sintomas sugestivos de disbiose
intestinal e síndrome do intestino permeável em
adultos e idosos usuários de polifarmácia

mayla.toffolo@ufop.edu.br

2021-atual

Investigar a prevalência de sinais e sintomas
sugestivos de disbiose e hiperpermeabilidade
intestinal em indivíduos adultos e idosos,
usuários de polifarmácia

Departamento de Nutrição Clínica e Social
Linha de Pesquisa

Equipe

Nome do Projeto de Pesquisa

Objetivo Geral

Nutrição Clínica

Mayla Cardoso Fernandes Toffolo
(Coordenadora), Magda
Castellano

O uso de probióticos na gestação-Quando Indicar
Uma revisão integrativa:

Realizar revisão integrativa sobre evidências
publicadas do uso de probióticos na gestação e
delinear as indicações para suplementação.

Saúde e Nutrição em
indivíduos e coletividades

Raquel de Deus Mendonça
(coordenação), Adriana Meireles,
HipertenSUS: Efetividade de intervenção
Anabele Pires, Júlia Carraro, Joana
nutricional para controle da Hipertensão Arterial
Amaral, Renata Vieira, Silvana
Sistêmica na Atenção Primária à Saúde
Ribeiro, Mariana Menezes.
Parceria UFMG, UEMG

Saúde e Nutrição em
indivíduos e coletividades

Raquel de Deus Mendonça
(Coordenadora), Mariana Carvalho
Menezes, Adriana Lúcia Meireles,
Natália Caldeira, Érica Costa
Rodrigues, Priscila Pena Camargo,
Chrislaina Corraide Dias dos
Santos

ESANP: Avaliação da segurança alimentar e
nutricional e do ambiente alimentar nos domicílios
dos alunos das escolas municipais de Mariana e
Ouro Preto - Minas Gerais na pandemia de Covid19

Nutrição Clínica

Renata Adrielle Lima Vieira
(coordenação) (Parceria UFMA)

Aspectos clínicos, nutricionais e sociodemográficos Avaliar Aspectos clínicos, nutricionais e
associados com mortalidade em pacientes com
sociodemográficos associados com mortalidade
covid-19 no Maranhão
em pacientes com covid-19 no Maranhão

Nutrição Clínica

Renata Adrielle Lima Vieira
(Coordenadora), Marília Sírio
(colaboradora), Maria Emília
(colaboradora), Natália de Freitas
Tavares (discente), Maria
fernanda Nunes Pinheiro
(discente)

Efeito do reiki no estresse, ansiedade e relação
mãe-feto em gestantes do município de Ouro
Preto

Instagram
e-mail*

Início-Término

Vinculado ao
laboratório

mayla.toffolo@ufop.edu.br

2021-atual

Avaliar a efetividade de uma intervenção
nutricional pautada na entrevista motivacional e
no Guia Alimentar da População Brasileira em
comparação à intervenção dietoterápica
tradicional no controle da Hipertensão Arterial
de indivíduos atendidos pela Atenção Básica de
Saúde do município de Ouro Preto

@gpenscufop /
projetohipertensus.enut@ufop.
edu.br

2021-atual

Lamusc

Estudo Longitudinal com objetivo de analisar a
segurança alimentar e nutricional, a
disponibilidade de alimentos e o ambiente
alimentar nos domicílios dos alunos da rede
municipal de ensino de Mariana e Ouro Preto
durante a pandemia da COVID-19.

@gpenscufop / projetoescolas.
enut@ufop.edu.br

2020-atual

Lamusc

renata.lima@ufop.edu.br

2020-2022

O Objetivo do trabalho é avaliar efeito do reiki no
estresse, ansiedade e relação mãe-feto em
renata.lima@ufop.edu.br
gestantes

2020-atual

Nutrição Clínica

Renata Adrielle Lima Vieira
Consumo alimentar, atividade física e sono:
(Coordenadora), Natália de Freitas
avaliação na síndrome do ovário policístico
Tavares (discente)

Trata-se de uma pequisa realizada por meio de
formulário on-line, que tem por objetivo é
analisar Consumo alimentar, atividade física e
sono em mulheres com SOP e comparar com
mulheres sem SOP

renata.lima@ufop.edu.br

2021-atual

Nutrição Clínica

Renata Adrielle Lima Vieira
(Coordenadora), Laryssa Miranda
(discente)

Trata-se de uma pequisa realizada por meio de
formulário on-line, que tem por objetivo é
renata.lima@ufop.edu.br
identificar o perfil de crononutrição entre adultos
e associar com estado nutricional

2021-atual

Perfil de crononutrição e estado nutricional em
adultos

Departamento de Nutrição Clínica e Social
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Equipe

Nome do Projeto de Pesquisa

Objetivo Geral

Instagram
e-mail*

Nutrição Clínica

Renata Adrielle Lima Vieira
(Coordenadora), Cristiane Maria
Araújo Tavares de Sá, Maria
Goretti Pessoa de Araújo Burgos
(Parceria UFPE)

Este trabalho trata-se de um estudo
longitudinal, com pacientes acompanhados no
ambulatório do Programa de Cirurgia Bariátrica
do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, com
objetivo de conhecer de maneira comparativa as
repercussões do Bypass gástrico em Y de Roux e
da gastrectomia vertical sobre o tecido adiposo
visceral, regressão da doença hepática gordurosa
Aspectos nutricionais, metabólicos e risco
não alcoólica, medidas antropométricas e de
cardiovascular após bypass gástrico em Y de Roux e
renata.lima@ufop.edu.br
composição corporal, perfil bioquímico,
gastrectomia vertical
resistência à insulina, risco cardiovascular,
incidência de colelitíase, consumo alimentar,
adesão a dietoterapia, aversões e intolerâncias
alimentares, manifestações clínicas, deficiências
nutricionais e reganho de peso ao longo de 2
anos, além de suas inter-relações, uma vez que
alguns desses dados são escassos ou inexistentes
na literatura.

Nutrição Clínica

Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro (
coordenadora); Luiz Antônio Alves
de Menezes Júnior ( colaborador);
Wandeir Wagner de Oliveira (
colaborador); André Talvani (
colaborador)

Análise do perfil clínico nutricional e
epidemiológico dos pacientes que desenvolveram
Lesão por Pressão em uma Unidade de Terapia
Intensiva

Início-Término

2017-atual

Analisar o perfil nutricional e epidemiológico do
paciente internado na UTI, que desenvolveu
lesão por pressão (LP).

silvanamara.turbino@gmail.com 2020-2022

Nutrição Clínica

Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro (
coordenadora); Luiz Antônio Alves
Precisão diagnóstica da Escala de Braden na
de Menezes Júnior ( colaborador);
detecção do risco de Lesão por Pressão em
Wandeir Wagner de Oliveira (
pacientes de Unidade de Terapia Intensiva
colaborador); André Talvani (
colaborador)

Avaliar a precisão diagnóstica da Escala de
Braden na detecção do risco para desenvolver a
lesão por pressão.

silvanamara.turbino@gmail.com 2020-2022

Nutrição Clínica

Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro
(coordenadora); Luiz Antônio
Alves de Menezes Júnior (
Avaliação de um novo índice quantitativo para
colaborador); Wandeir Wagner de avaliar o risco de lesão por pressão em pacientes
Oliveira ( colaborador); André
de terapia intensiva.
Talvani ( colaborador); Felipe Reis
Stavaux Baudson (discente).

Avaliar um novo índice quantitativo para avaliar
o risco de desenvolvimento da lesão por pressão, silvanamara.turbino@gmail.com 2020-2022
baseado nas escalas de avaliação já existentes.

Vinculado ao
laboratório
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Nutrição Clínica

Equipe

Nome do Projeto de Pesquisa

Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro (
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