
17 
Observatório de Divulgação Científica 

 
Projeto de Extensão do Ambulatório de Nutrição da UNIPAMPA- Campus de Itaqui,  

in: CienciAção V, ano 0, 01 de julho de 2020 
Disponível em: https://sites.unipampa.edu.br/cienciacao/2020/06/30/projeto-de-extensao-do-ambulatorio-de-nutricao-da-

unipampa-campus-de-itaqui/ 

Projeto de Extensão do Ambulatório de Nutrição da UNIPAMPA- 

Campus de Itaqui 

 

 

 

 

 

 

Por Graciéle Sousa. 

Iniciado no ano de 2014, o projeto está vinculado ao Curso de Nutrição da 

Universidade Federal do Pampa no Campus de Itaqui, sendo coordenado pela 

Nutricionista, Mestre e Doutora em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, Karina 

Sanchez Machado D’Almeida.  

O Ambulatório oferta atendimento de forma gratuita para comunidade itaquiense 

e região. O objetivo é a promoção da saúde com foco na prevenção e tratamento das 

doenças crônicas não transmissíveis como: hipertensão arterial (pressão alta), 

diabetes (glicose alta), ambas de alta incidência na população brasileira; 

consideradas relevante problema de saúde pública no Brasil. Essas doenças 

apresentam aspectos em comum, tais como a origem, os fatores de risco, as 

complicações e as formas de tratamento.  

Assume importância o atendimento especializado por profissionais da área de 

nutrição, pois essas enfermidades estão fortemente associadas ao estilo de vida, 

maus hábitos alimentares, sedentarismo, excesso de peso e o acúmulo de gordura 

abdominal – fatores esses que desencadeiam uma das principais causa das doenças: 

a obesidade. Os médicos relacionam a gordura abdominal com a síndrome 

metabólica. Essa síndrome é um conjunto que envolve hipertensão, excesso de 

triglicérides, baixo nível de colesterol bom, além do abdômen saliente. Nesse 

contexto, orientações sobre uma alimentação saudável é fundamental. Um cardápio 

variado e adequado para cada quadro clínico aumenta a imunidade e auxilia no 

controle de muitas patologias. 

Uma alimentação saudável e um planejamento dietoterápico específico se 

tornam um diferencial no tratamento dessas enfermidades e leva à melhora do quadro 

de pacientes que são encaminhados ao atendimento dos docentes e estudantes de 
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nutrição. As patologias devem ser acompanhadas por uma dieta diferenciada, visando 

e respeitando as necessidades nutricionais de cada paciente. 

Com o intuito de promover a saúde e de prevenir doenças a partir da ciência da 

nutrição, este projeto foi constituído, disponibilizando informações por profissionais 

qualificados. Segundo Karina D’Almeida, a coordenadora do projeto, “este espaço, 

além de prestar um retorno à comunidade, atuando diretamente na saúde e no bem-

estar de seus usuários, também permite que os acadêmicos do Curso desenvolvam 

o aspecto humanístico e comunitário, os quais são de suma importância para futuros 

profissionais da área da saúde”. A participação da ação extensionista possibilita uma 

qualificação do processo de formação ao desenvolver a capacidade de 

relacionamento profissional-paciente. 

O desenvolvimento deste projeto, inicialmente realizado junto ao hospital São 

Patrício, atualmente promove os atendimentos na unidade de saúde central junto à 

Secretaria de Saúde do município. Durante o ano de 2014, foram realizados cerca de 

300 atendimentos ambulatoriais, beneficiando 137 pessoas; em 2015 foram 153 

primeiras consultas e 292 atendimentos de retorno. Em 2016 e 2017 foram realizados, 

respectivamente, 313 e 371 atendimentos. Em 2018 foram 124 atendimentos entre 

janeiro e maio, ao passo que em 2019, em torno de 250 atendimentos foram 

realizados. 

O projeto efetiva a divulgação pelas rádios locais, visando dar conhecimento do 

serviço disponibilizado e explicitar conceitos importantes sobre a importância de 

orientação adequada sobre a alimentação.  

Maiores informações, consulte o instagram: @ambulatoriadenutricao. 
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https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2003000700004&lng=pt&tlng=pt.  

 

Reportagem de Graciéle Sousa, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em 
Ciência e Tecnologia e membro do Projeto de leitura e escrita: Jornal Interdisciplinar 
em Ciência e Tecnologia.  

 

Revisão de Walker Douglas Pincerati. 
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