Fortaleza -CE, 30 de Julho de 2021.
EVENTO NA ÁREA DA SAÚDE

“ I Jornada acadêmica do PRONUTRA”
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA- PRONUTRA:
O PRONUTRA é um programa de extensão universitária fundado em 2005 pelo curso de Nutrição
da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Suas atividades acontecem no Serviço de Nutrição e de
Psicologia Aplicada (SPA) do Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI) às segundas, quartas e
quintas- feiras à tarde (13:30 – 17:00).
Destina-se ao cuidado ambulatorial interdisciplinar de pessoas que apresentem transtornos
alimentares (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Transtorno da Compulsão Alimentar, Transtorno
Alimentar Restritivo Evitativo e Outros Transtornos Alimentares Específicados. Realiza também
atendimento em grupo para mulheres com obesidade através do grupo intitulado “Para além do
peso”. Sua equipe é composta por Nutricionistas, Psicólogos, Médicos e estudantes das respectivas
áreas.
A população é atendida através do SUS e podem ser acompanhados pacientes de todo o Estado.
OBJETIVO:
− Fornecer atendimento ambulatorial de qualidade a pacientes portadores de transtornos
alimentares.
− Qualificar profissionais no manejo desses pacientes.
− Incentivar a produção científica neste tema.
RESULTADOS OBTIDOS:
− Diminuição e/ou remissão dos episódios de restrição alimentar, compulsão alimentar e
utilização de métodos inadequados para perda ou manutenção do peso corporal.
− Melhora na forma de vivenciar os alimentos e as emoções.
− Melhora da qualidade de vida.
− Capacitação de profissionais das três especialidades (Nutrição, Psicologia e Psiquiatria).

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:
1. TÍTULO:

“ I Jornada acadêmica do PRONUTRA”
2. OBJETIVOS:
-Apresentar os trabalhos científicos desenvolvidos no PRONUTRA;
- Divulgar o programa no ambiente acadêmico aos estudantes e docentes da Unifor e ao público
acadêmico de outras Universidades;
- Informar e conscientizar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos alimentares.
3. PERÍODO -

Dia 23 de Agosto (Segunda-feira)
HORÁRIO: 13:30 às 20:30
4. LOCAL:
on line através da plataforma google meet
5. REALIZAÇÃO:
- Coordenação do Pronutra: Ana Paula Queirós (Nutricionista/ UNIFOR), Raquel Barsi
(Psicóloga/ UNIFOR) e David Martins (Psiquiatra/ Preceptor residência- HSMPFP)
6. APOIO:
- Coordenação do curso de Nutrição UNIFOR
- Coordenação do curso de Psicologia UNIFOR
7. PÚBLICO ALVO:
- Alunos da Unifor, principalmente dos cursos de Nutrição, Psicologia e Medicina;
- Alunos da área de saúde de outras Universidades;
- Profissionais da área da saúde.
8. INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas pelo site da Unifor no link abaixo:
Certificados através do site da Unifor

9. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------►ABERTURA: Apresentação do PRONUTRA
13:30- 13:50 horas (20 minutos)
Coordenadores do PRONUTRA:
Esp. Ana Paula Queirós (nutricionista)
Esp. David Martins (psiquiatra)
Esp. Raquel Barsi (psicóloga)

►1a MESA REDONDA – Pesquisas sobre transtornos alimentares e obesidade no
PRONUTRA
13:50- 14:50 horas (1 hora) - Mediador: David Martins
Mesa composta por:
13:50 - 14:10 (20 minutos) Ana Janaina Gradvohl (Nutricionista) e David Alves de A. Filho
(Psiquiatra): Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo: Perfil Epidemiológico Em Um Centro De Estudo
14:10 - 14:20 (10 minutos) Debate
14:20 - 14:40 (20 minutos) Regia Rebouças (Nutricionista) e Thais Pires Bezerra (Nutricionista)Vivências de um grupo psicoeducativo interdisciplinar “ Para além do peso” de mulheres com obesidade
14:40 - 14:50 (10 minutos) Debate
14:50 - 15:00 INTERVALO: 10 MINUTOS

►2a MESA REDONDA – Família e transtornos alimentares
15:00-16:00 horas (1 hora) - Profa. Aline Lira
Mesa composta por:

15:00- 15:20 (20 minutos) Alcyanne Gouveia (Psicóloga)- Marcas que se repetem: investigando a
transgeracionalidade nos transtornos alimentares
15:20 - 15:30 (10 minutos) Debate
15:30 - 15:50 (20 minutos) Ms. Lucas Campos (Psicólogo)-"Zona de perigo, eles vão te fazer comer" :
narrativas de pacientes sobre parentalidade e transtornos alimentares do PRONUTRA
15:50- 16:00 (10 minutos) Debate

►3a MESA REDONDA – Comportamento Alimentar e transtornos alimentares: múltiplos
olhares
16:00- 17:00 horas ( 1 hora) - Mediadora: Ana Paula Queirós
Mesa composta por:
16:00 - 16:20 horas (20 minutos) Amanda Almeida (Nutricionista) e Whyllane Pinheiro (Nutricionista)“Comportamento alimentar dos familiares de pacientes diagnosticados com transtornos alimentares”
16:20 - 16:30 (10 minutos) Debate
16:30 - 16:50 horas (20 minutos) Marina Lira (graduanda em Psicologia) Por Que Você Come O Que
Você Come?: Um Estudo Sobre Motivação Alimentar E Transtornos Alimentares
16:50 - 17:00 (10 minutos) Debate
17:00 - 17:30 horas INTERVALO: 30 MINUTOS

►4a MESA REDONDA – Atuação da Psicologia nos transtornos alimentares
17:30-18:50 horas (1 hora 20 minutos ) - Mediadora: Raquel Barsi
17:30 - 17:50 (20 minutos) Ana Gabriella Magalhães (graduanda em Psicologia) “Transtornos
alimentares como ajustamento criativo: à ótica de gestalt-terapeutas”
17:50-18:10 (20 minutos) Dhebora Fonseca (graduanda em Psicologia) Contribuição da terapia
cognitivo-comportamental no tratamento de pacientes obesos com transtorno de compulsão alimentar
18:10 - 18:30 (20 minutos) Ms. João Roberto Lopes (Psicólogo)- Transtorno da compulsão alimentar em
homens: um estudo de caso

18:30 - 18:50 (20 minutos) Debate
►5a MESA REDONDA – Fenomenologia clínica dos transtornos alimentares
19:00- 20:30 horas (1 hora 30 minutos)- Mediador: Prof. Dr. Lucas Bloc (APHETO/UNIFOR)
19:00 - 19:20 (20 minutos) Elvira Madeira (graduanda em Psicologia APHETO/UNIFOR): “A
fenomenologia do corpo vivido na Bulimia Nervosa: um estudo de caso”

19:20 - 19:40 (20 minutos) Brenda Caracas (graduanda em Psicologia APHETO/UNIFOR)
(graduanda em Psicologia)- “A experiência vivida de hiperfagia na bulimia nervosa e na compulsão
alimentar: um estudo fenomenológico”

19:40 - 20:00 (20 minutos) Natalia Feitosa (graduanda em Psicologia)- A experiência de ansiedade
vivida por pacientes com compulsão alimentar
20:00 - 20:20 ( 20 minutos) Debate

►Sorteio e encerramento
20:20- 20:30 (10 minutos)

