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Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

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.

Efeito da pandemia do COVID-19 na saúde mental 
e nutricional e no ambiente alimentar domiciliar da 
comunidade acadêmica: avaliação longitudinal – 
PADu-COVID

Avaliar a influência da pandemia de Covid-19 na 
ocorrência de sintomas de transtorno de 
ansiedade e depressão (STAD) e de excesso de 
peso na comunidade acadêmica, bem como sua 
relação com o perfil nutricional

@gpenscufop 2020-atual Lamusc

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Isis Eloah Machado 
(coordenadora), Adriana Lúcia 
Meireles, Mariana Carvalho de 
Menezes; Eliseu Verly Junior; 
Mariana Felisbino; Deborah de 
Carvalho Malta

Impactos financeiros e à saúde devidos à 
alimentação inadequada e ao excesso de peso no 
Brasil e Unidades Federativas

Estimar a carga DCNT e os custos financeiros 
para o Sistema Único de Saúde (SUS) 
relacionados à alimentação inadequada e ao 
excesso de peso na população adulta para o 
Brasil e Unidades Federativas

@gpenscufop 2019-atual Lamusc

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Adriana Lúcia Meireles (vice-
coordenadora); Prof George Luiz 
Lins Machado Coelho 
(coordenador); Júlia Cristina 
Cardoso Carraro; Raquel de Deus 
Mendonça; Mariana Carvalho 
Menezes

Vigilância epidemiologica da COVID-19 na região 
dos Inconfidentes: COVID-Inconfidentes

Conhecer, monitorar e acompanhar a situação do 
novo coronavírus em municípios da região dos 
Inconfidentes e seus efeitos socioeconômicos e 
na saúde, por meio de inquérito 
soroepidemiológico de base populacional, 
telemonitoramento e análise de dados 
secundários.

@gpenscufop 2020-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, 
Marina Bandeira, Helian Nunes, 
Dário Alves, Sabrina Barroso, Lívia 
Garcia, Isadora Dantas Sakr 
Khouri, Mariana Cassemira 
Aparecida Vidigal, Mayra 
Cysneiros Landim Valença.

Sintomas de transtorno de ansiedade e depressão 
em universitários de Minas Gerais - PADu 

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

@padufederais 2018-atual Lamusc

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Maria Cristina Passos 
(Coordenadora), Erika Cardoso 
dos Reis, Aniele Mágata Pinheiro

Avaliação da Política Nacional de Aleitamento 
Materno no Estado de Minas Gerais

crispassos@gmail.com 2023 - atual

Alimentação, Nutrição e 
Promoção da Saúde

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

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 
de Saúde de referência do Campus da UFOP, de 
atendimento nutricional para esta população.

anelise.souza@ufop.edu.br 2022-atual
Ambulatório e 
Laboratório de 

AN
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Políticas de Saúde e 
Proteção Social

Anelise Andrade de Souza 
(coordenadora), restante da 
equipe externa a UFOP 
(IRR/Fiocruz Minas)

Alcance das políticas de proteção social e de saúde 
do município de Belo Horizonte para a população 
em situação de rua frente à pandemia da Covid-19 
(IRR/FIOCRUZ MINAS/INOVA) 

Analisar a efetividade das ações de proteção 
social e cuidado em saúde para a PSR no 
município de BH, Minas Gerais, durante a 
pandemia da Covid-19, bem como compreender 
as estratégias de rede desenvolvidas 
incorporando a sociedade civil e movimentos 
sociais, além das estratégias de sobrevivência 
desenvolvidas por essa população.

2022-atual 

Alimentação, Nutrição e 
Promoção da Saúde

Erika Cardoso dos Reis 
(Coordenadora), 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 
de Souza, Phillipe Augusto Ferreira 
Rodrigues, Elma Lúcia de Freitas 
Monteiro (UFTM)

Adaptação e validação de conteúdo complementar 
da ferramenta Edmonton Obesity Staging System: 
Versão para o português brasileiro

Adaptar transculturalmente a ferramenta The 
Edmonton Obesity Staging System (EOSS): 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 (UFTM)

Adaptação transcultural da ferramenta 5As of 
obesity management: Versão para o português 
brasileiro

Adaptar transculturalmente a  ferramenta 5As of 
obesity managemen: 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), Ana Claudia 
Morito Neves, Phillipe Augusto 
Ferreira Rodrigues, Elma Lúcia de 
Freitas Monteiro (UFTM); Tatiane 
Eleuterio

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 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), Phillipe Augusto 
Ferreira Rodrigues, Elma Lúcia de 
Freitas Monteiro (UFTM)

Avaliação dos arranjos organizacionais para 
cuidado das pessoas com obesidade no Brasil.

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

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

2022-atual

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Maria Cristina Passos 
(coordenadora), Ana Facury, 
Wagner Magiolo de Almeida

Estudo para implantação de POP para redução da 
taxa de desperdício do lactário

crispassos@ufop.edu.br

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.

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

2021-2024 Bionut
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Metabolismo e Genômica 
Nutricional dos Efeitos de 
Compostos Bioativos

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

Pesquisa qualitativa em 
saúde e nutrição

Maria Cristina Passos 
(Coordenadora), Mayla Cardoso 
Fernandes Toffolo, Valdene 
Crystina da Silva

Percepção de puérperas sobre o processo de 
doação de leite humano

Avaliar as percepções de puérperas de uma 
maternidade pública de Belo Horizonte em 
relação ao processo de doação de leite humano e 
sua influência na adesão à doação

crispassos@ufop.edu.br 2022 - atual

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Maria Cristina Passos 
(Coordenadora), Marisa Alice 
Singulano, Camila Blanco 
Cangussu 

Percepções dos pais e cuidadores sobre as escolhas 
alimentares das crianças com fatores de risco 
cardiovasculares.

Compreender o processo de escolhas 
alimentares dos pais e cuidadores de crianças 
com fatores de risco cardiovascular

crispassos@ufop.edu.br 2022 - atual Lamusc

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

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

Associação da vitamina D com a qualidade do sono 
e sintomas de transtorno de ansiedade e 
depressão durante a pandemia de COVID-19

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

@gpenscufop 2021-atual Lamusc
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Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Mariana Carvalho de Menezes 
(coordenadora), Raquel de Deus 
Mendonça,  Irene Carolina Sousa 
Justiniano, Matheus Santos 
Cordeiro

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 
Saúde (APS) de Ouro Preto (MG) com diagnóstico 
de hipertensão. 

@gpenscufop 2022-atual Lamusc

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)

 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 AF residentes em território impactado pela 
mineração, especificamente pelo rompimento da 
barragem de Fundão nos municípios de 
Mariana/MG e Ouro Preto/MG, a partir das 
necessidades apresentadas pela população alvo, 
levando em consideração a atual pandemia por 
COVID-19, de forma a contribuir para o alcance 
dos ODS, por meio de suas metas relacionadas à 
saúde.

marilia@ufop.edu.br

Saúde e Nutrição em indivíduos e coletividadesMarília Alfenas de Oliveira Sírio 
(Coordenadora)

(In)segurança alimentar entre gestantes residentes 
em um município de Minas Gerais.

Conhecer a situação de (in)segurança alimentar 
nos domicílios de gestantes que fazem o pré-
natal no âmbito do SUS, no município de Ouro 
Preto, MG, e averiguar determinantes da 
insegurança alimentar no grupo estudado.

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Marília Alfenas de Oliveira Sírio 
(Coordenadora)

 Depressão na gestação e pós-parto, e consumo de 
alimentos ultraprocessados.

Estimar a frequência de sintomas depressivos 
(SD) em gestantes  e mulheres pós-parto, 
residentes no município de Ouro Preto, MG, e 
averiguar associação dos SD com o consumo de 
alimentos ultraprocessados.

2022-2023

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 

Investigar a prevalência de sinais e sintomas 
sugestivos de disbiose e hiperpermeabilidade 

intestinal em indivíduos adultos e idosos, 
usuários de polifarmácia

mayla.toffolo@ufop.edu.br 2021-atual

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.
mayla.toffolo@ufop.edu.br 2021-atual

Mayla Cardoso Fernandes Toffolo 
(Coordenadora),

Risco cardiometabólico, Padrão Alimentar,
Capacidade antioxidante Total da dieta, hábitos de 
vida e estado nutricional de bombeiros militares do 
Município de Ouro Preto e Mariana-MG. 

Mayla Cardoso Fernandes Toffolo 
(Coordenadora),

Sinais e sintomas sugestivos de disbiose e 
hiperpermeabilidade intestinal em adultos e idosos 
usuários de polifarmácia. 
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Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Raquel de Deus Mendonça 
(coordenação), Adriana Meireles, 
Anabele Pires, Júlia Carraro,  Joana 
Amaral, Renata Vieira, Silvana 
Ribeiro, Mariana Menezes. 
Parceria UFMG, UEMG

HipertenSUS: Efetividade de intervenção 
nutricional para controle da Hipertensão Arterial 
Sistêmica na Atenção Primária à Saúde

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

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 Covid-
19

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

Nutrição Clínica

Renata Adrielle Lima Vieira 
(Coordenadora), Marília Sírio 
(colaboradora), Maria Emília 
(colaboradora), Natália de Freitas 
Tavares (discente), Julia Salles 
(discente)

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

O Objetivo do trabalho é avaliar efeito do reiki no 
estresse, ansiedade e relação mãe-feto em 
gestantes 

renata.lima@ufop.edu.br 2020-atual

Nutrição Clínica
Renata Adrielle Lima Vieira 
(Coordenadora)

Consumo alimentar, atividade física e sono: 
avaliação na síndrome do ovário policístico

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), Silvia Fernandes 
Mauricio

Perfil de crononutrição e estado nutricional em 
adultos

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

renata.lima@ufop.edu.br 2021-atual

Nutrição Clínica
Renata Adrielle Lima Vieira 
(Coordenadora), SIlvia Fernandes 
Mauricio

Perfil dos sobreviventes que desenvolveram 
síndrome pós-covid

Avaliar sintomas, comorbidades, estado 
nutricional em indivíduos com síndrome pós-
covid

renata.lima@ufop.edu.br 2021-atual

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

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

silvana.ribeiro@ufop.edu.br 2020-2025
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Nutrição Clínica

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

Precisão diagnóstica da Escala de Braden na 
detecção do risco de Lesão por Pressão em 
pacientes de Unidade de Terapia Intensiva

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

silvana.ribeiro@ufop.edu.br 2020-atual

Nutrição Clínica

Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro 
(coordenadora); Luiz Antônio 
Alves de Menezes Júnior ( 
colaborador); Wandeir Wagner de 
Oliveira ( colaborador); André 
Talvani ( colaborador); Felipe Reis 
Stavaux Baudson (discente).

Estudo da efetividade de indicadores como sexo, 
suporte nutricional, uso de ventilação mecânica e 
sedativos, para avaliação do risco da Lesão por 
Pressão em pacientes de Terapia Intensiva.

Avaliar um novo índice quantitativo para avaliar 
o risco de desenvolvimento da lesão por pressão, 
baseado nas escalas de avaliação já existentes.

silvana.ribeiro@ufop.edu.br 2023-2024

Nutrição Clínica

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

Efeito do uso da noradrenalina sobre o índice de 
Massa Corporal e o desenvolvimento da Lesão por 
Pressão, em pacientes internados em uma Unidade 
de Terapia Intensiva

Avaliar o efeito do uso da noradrenalina sobre o 
Índice de Massa Corporal e o desenvolvimento 
da Lesão por Pressão, em pacientes internados 
em uma Unidade de Terapia Intensiva

silvana.ribeiro@ufop.edu.br 2023-atual

Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro 
(Coordenadora ), Aída Ceribeli 
Silva Coelho, Luiz Antônio Alves de 
Menezes Júnior, Wandeir Wagner 
de Oliveira, Andre Talvani

Crononutrição e Síndrome Metabólica em 
trabalhadores de turno em uma empresa de 
mineração na região dos Inconfidentes /MG.

Avaliar a associação dos horários das refeições 
de trabalhadores de turnos alternantes da região 
dos Inconfidentes, Minas Gerais,  com os 
componentes da síndrome metabólica. 

silvana.ribeiro@ufop.edu.br 2019-atual

Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro 
(Coordenadora )

Consumo Alimentar X Indicadores Cardiovasculares 
em Trabalhadores de Turno de Mineradoras.

Avaliar a relação entre consumo alimentar e 
indicadores cardiovasculares em trabalhadores 
de turno em mineradoras.

silvana.ribeiro@ufop.edu.br 2023-2024

Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro 
(Coordenadora )

Hipovitaminose D e Risco Cardiovascular em 
Trabalhadores de Turnos Alternantes.

Avaliar a presença de hipovitaminose D e sua 
associação com o risco cardiovascular em 
trabalhadores de turnos alternantes.

silvana.ribeiro@ufop.edu.br 2023-2024

Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro 
(Coordenadora )

Associação do Fenótipo Cintura 
Hipertrigligliceridêmica com Hipertensão Arterial 
em Trabalhadores de Turno Alternantes.

Analisar a associação do FCEH com HAS, em 
trabalhadores de turnos alternantes. silvana.ribeiro@ufop.edu.br 2023-2024

Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro 
(Coordenadora )

 Grupo de Estudos em Nutrição Clínica. 
Desenvolver estudos relacionados com o estado 
nutricional e sua associação com doenças 
crônicas e cicatrização de feridas.

silvana.ribeiro@ufop.edu.br 2019-atual

Nutrição Clínica
Sílvia Fernandes Maurício 
(coordenadora), Juliana Costa 
Liboredo

Hábitos alimentares, estilo de vida e 
comportamento alimentar durante a pandemia de 
COVID-19 em indivíduos brasileiros

Verificar modificações no estilo de vida, hábitos 
alimentares, comportamento alimentar e 
estresse percebido de adultos brasileiros dois 
anos após o início da pandemia de COVID-19.

silvia.mauricio@ufop.edu.br 2022- 2023
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Nutrição clínica
Silvia Fernandes Mauricio 
(coordenadora)

Valor prognóstico do GLIM em pacientes com 
câncer de cólon e pulmão.

Avaliar o valor prognóstico do GLIM para 
desfechos clínicos em pacientes ambulatoriais 
com câncer de pulmão e cólon

silvia.mauricio@ufop.edu.br 2022-2024

Nutrição Clínica
Silvia Fernandes Mauricio 
(coordenadora), Mayla Cardoso 
Fernandes Toffolo

Uso da dieta neutropênica em pacientes 
pediátricos com neutropenia grave

Realizar um mapeamento científico acerca das 
indicações de uso da dieta neutropênica em 
pacientes pediátricos com neutropenia grave por 
meio de uma revisão de escopo.

silvia.mauricio@ufop.edu.br 2022-2023

Nutrição Clínica
Silvia Fernandes Mauricio 
(coordenadora), Renata Adrielle 
Lima Vieira

Aplicação dos critérios GLIM para diagnóstico de 
desnutrição em pacientes oncológicos

Avaliar a prevalência de desnutrição em 
pacientes oncológicos por meio do critério GLIM.

silvia.mauricio@ufop.edu.br 2021- 2023


