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Resumo:
A Universidade se evidencia como um local privilegiado, devendo
proporcionar atividades dinâmicas a partir de novos cenários de prática.
Espera-se que esses cenários desafiem todas as potencialidades do aluno,
de forma que ele possa desenvolver habilidades de raciocínio e relações
interpessoais, contribuindo de modo amplo com a formação acadêmica
e humanística. Portanto, proporcionar o trabalho multiprofissional e a
interdisciplinaridade desde a academia estimula a interlocução entre as
disciplinas, envolvendo os discentes em níveis variados de complexidades,
determinados pelas competências e habilidades adquiridas por meio dos
componentes curriculares realizados. Sendo assim, este projeto desenvolveu
novos cenários em sala de aula, com foco na interdisciplinaridade na
assistência à saúde, com ênfase na compreensão da importância e
funcionamento da prática multiprofissional, a partir dos seguintes temas:
fatores condicionantes e determinantes de práticas alimentares, crenças
e tabus; avaliação antropométrica; propostas para uma dieta de melhor
qualidade; programas de orientação e educação em saúde, visando a
compreensão dos mecanismos de homeostasia, de modo a garantir a
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manutenção da saúde e oferecer aos envolvidos cuidados
para a compreensão da fisiologia humana. Assim, as
atividades de monitoria desenvolvidas neste projeto
propiciaram a integração entre discentes, docentes e
monitores que promoveram juntos atividades de ensinoaprendizagem com base em diferentes olhares. Dessa
forma, propicia aos discentes metodologias alternativas
de ensino, de modo a gerar incentivo quanto à atividade
da docência em paralelo à implementação de inovações
metodológicas quanto aos modelos tradicionais de aula.
Palavras-chave: Nutrição. Medicina. Interdisciplinaridade. Educação. Saúde.

Introdução
Segundo dados da IDF (2015), cerca de 1 em cada
11 adultos no mundo tem diabetes, sendo a doença
responsável por mais de 10% dos gastos relacionados
à saúde em todo o planeta. Quanto à obesidade e ao
sobrepeso, segundo dados da OMS (2016), cerca de 40%
da população mundial encontra-se acima do peso, dos
quais aproximadamente 13% já são obesos.
Doenças como a obesidade e o diabetes fazem parte
do cotidiano de todo e qualquer profissional da saúde
devido à alta prevalência e pela crescente incidência, de
modo que, por estarem intimamente relacionadas aos
hábitos de vida, como a dieta e a prática de atividades
físicas, carecem de atenção dobrada por parte de
profissionais médicos e nutricionistas, a fim de que
possam ser prevenidas ou tratadas.
Não somente atentando ao diabetes e à obesidade,
mas entrando nos diversos aspectos que relacionam
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a nutrição e a medicina, como dietas para pacientes com doenças
específicas ou carências nutricionais, por exemplo, o conhecimento
do processo de nutrição se mostra de importância ímpar na formação
do profissional médico, algo que não deve ser visto como acessório, e
sim como fundamento, para o desenvolvimento de profissionais que
compreendam a doença e os pacientes de forma holística, bem como o
papel do nutricionista no processo saúde-doença.

Materiais e Métodos
As atividades desenvolvidas pelos monitores, sob orientação da professora
orientadora, foram todas programadas com antecedência, com base em um
cronograma pré-estabelecido que determinava o roteiro do que seria discutido
nas aulas teóricas, ao longo do semestre, com as devidas intercalações das
atividades práticas, tendo como base a disposição da matéria discutida em sala
de aula, como forma de otimizar o aprendizado dos alunos a partir do foco dado
ao conteúdo que já havia sido dado e que ainda viria a ser abordado.
As atividades práticas foram divididas num total de três encontros, sendo
todos relacionadas entre si, de forma que o segundo encontro tornava
necessário a conclusão da atividade executada no primeiro e o terceiro a
conclusão da atividade do segundo, sendo uma atividade prática por unidade:
Figura 1 – Atividades desenvolvidas ao longo do semestre
Unidade I
Avaliação
Antropométrica
Unidade II
Anamnese
Alimentar
Unidade III
Orientação
Nutricional

Fonte: Autoria própria.
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Avaliação antropométrica
Logo no início do semestre são abordados nas
primeiras aulas: a introdução à nutrição, fornecendo
uma visão do que faz o nutricionista e da importância de
compreender o processo de nutrição como profissionais
da área da saúde; fisiologia digestiva e metabolismo
energético, revisando conceitos de fisiologia tratados
nos períodos anteriores ao mesmo tempo em que novos
conhecimentos são adquiridos; e a avaliação nutricional,
processo do qual faz parte a avaliação antropométrica,
primeira atividade prática do período, de modo que esta
avaliação é conduzida após um aporte teórico básico que
acaba contribuindo com a fixação do conteúdo ao longo
das etapas executadas nas unidades seguintes, com base
na progressão do conteúdo trabalhado em sala de aula.
A avaliação antropométrica consiste na medida de
parâmetros como peso, altura, circunferências e dobras
cutâneas, por exemplo, a fim de se estabelecer um
diagnóstico nutricional do indivíduo avaliado, com base
em suas medidas corporais, podendo essas medidas
associadas ao diagnóstico nutricional, por exemplo, se
correlacionar com o risco relacionado ao desenvolvimento
de doenças metabólicas como o diabetes e a obesidade
(DOS SANTOS; GUIMARÃES, 2002).
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Figura 2 – Aula prática sobre avaliação antropométrica
Aferição
da altura

Circunferência
abdominal

Pesagem

Análise de
Impedância
Bioelétrica(BIA)

Fonte: Autoria própria.

A atividade prática foi realizada em duplas, de forma que, inicialmente,
um aluno iria executar a função do profissional de saúde, coletando os
dados pessoais e antropométricos do paciente (o outro aluno da dupla),
devendo ao final da atividade ser estabelecido um diagnóstico nutricional
com base no IMC e no percentual de gordura corporal aferidos, devendo
neste momento a dupla inverter as atividades, sendo agora o avaliador da
etapa anterior o paciente, enquanto que o aluno que era paciente sendo
agora avaliador.
A abordagem do primeiro encontro teve como objetivo principal suscitar
a curiosidade e o interesse do estudante de medicina à nutrição e ao
trabalho do nutricionista, possibilitando a compreensão da importância
do profissional na área da saúde, fazendo um paralelo ainda com a
importância de se colocar tanto no lugar do profissional da saúde como no
lugar do paciente, conhecendo ferramentas que podem e devem auxiliar o
profissional médico na sua prática clínica, assim como trabalhando a ideia
da importância do diálogo com o profissional da nutrição, como forma de
ser realizado um atendimento integral ao paciente.
Visando trabalhar de forma básica o entendimento acerca do papel
de outros profissionais na atenção integral ao paciente, é possível
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compreender a exigência das equipes multiprofissionais e
metodologias que perpassem entre diferentes esferas do
conhecimento no âmbito da saúde, de modo a favorecer
novas abordagens de trabalho, visando romper com
estruturas que foram construídas ao longo do tempo
(FERIOTTI, 2009), mas que com o passar dos anos se
mostraram ultrapassadas e carentes de inovações.

Anamnese alimentar
A anamnese alimentar objetiva colher informações
acerca dos hábitos alimentares de determinado indivíduo,
permitindo que o profissional forneça orientações
com base nas particularidades de cada pessoa, com a
finalidade de promover saúde, prevenir intercorrências
e adequar o estado nutricional do paciente (FISBERG;
MARCHIONI; COLUCCI, 2009).
Nesta segunda etapa, os alunos permaneceram
divididos nas mesmas duplas da atividade anterior, sendo
o objetivo agora a coleta de informações acerca da dieta
do seu parceiro de atividade, com base no número de
refeições realizadas por dia e nos alimentos ingeridos.
Com auxílio dos monitores e de materiais de orientação,
como guias de orientação nutricional (com especificidades
para a quantidade de porções diárias necessárias para
cada tipo de macronutriente, por exemplo) e a Tabela
Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), os
alunos foram capazes de trabalhar habilidades como a
comunicação com o paciente e a coleta da anamnese
(importantes processos na prática médica), ao mesmo
tempo em que refletiam acerca dos próprios hábitos
alimentares, possuindo referências que acabavam por
promover questionamentos acerca da qualidade da dieta
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de cada um, tanto quanto enfatizavam a importância do conhecimento dos
alimentos e dos hábitos alimentares na prática de todo profissional da área
da saúde.

Orientação nutricional
Tendo sido já abordada a maioria dos conteúdos do semestre, juntamente
aos temas da terceira unidade (noções de dietoterapia e aplicações práticas
no contexto de doenças como diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia e
hipertensão), os alunos podem resgatar toda a bagagem teórica até então
discutida no semestre, como forma de aplicar de forma prática na execução
da terceira etapa do projeto.
Na terceira etapa do projeto, os alunos devem executar uma orientação
nutricional para o paciente (colega de dupla), com base nas etapas
anteriores, isto é, o estado nutricional associado à anamnese alimentar
colhida, como forma de atender as necessidades nutricionais, propiciando
bem-estar e saúde ao paciente, ao mesmo tempo em que, em virtude da
atividade ser executada por cada aluno de duas formas (como paciente e
como profissional), os discentes acabam por analisar criticamente os seus
hábitos alimentares, compreendendo a necessidade de modificações, ao
mesmo tempo em que recebe as orientações de outrem, com base nos
estudos realizados anteriormente às atividades (considerando o conteúdo
abordado na disciplina).
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Figura 3 – Orientação nutricional
Assuntos da unidade III
(Dietoterapia):
•Diabetes
•Obesidade
•Dislipidemia
•Hipertensão

Prática de
avalição
antropométrica

Assustos das
Unidades I e II:
•Avaliação nutricional
•Composição alimentar
•Guias Alimentares
•Alimentação e fases
da vida

Orientação
nutricional

Prática de
anamnese
alimentar

Fonte: Autoria própria.

Esta etapa é de grande importância na consolidação do
projeto da disciplina e da monitoria em si, já que parte da
intenção do docente e dos monitores é justamente gerar
senso crítico, por parte dos alunos, quanto à importância
do conhecimento acerca da alimentação, assim como
proporcionar que, com base no conteúdo trabalhado e no
aprendizado adquirido, os alunos terminem a disciplina
aplicando a teoria tanto na prática clínica quanto nas
suzas próprias vidas, compreendendo que tudo o que foi
adquirido pode ser inserido no cotidiano para a melhoria
da saúde não somente dos pacientes, mas de todo e
qualquer ser humano, inclusive eles próprios.

Resultados e Discussão
Ao término das atividades, foram obtidos como resultado
tanto excelentes aproveitamentos nas atividades avaliativas,
por parte dos alunos, como também o reconhecimento da
importância do conteúdo abordado na disciplina no contexto
atenção integral em saúde, assim como do conhecimento
básico em nutrição na formação médica.
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Quanto aos monitores, também deve ser relatado a importância do
projeto na formação destes alunos, tanto pelo conhecimento técnico
adquirido acerca de dietas, processos bioquímicos relacionados
à nutrição e a importância da alimentação no contexto da prática
em saúde, assim como a interação e o trabalho multiprofissional,
rompendo a barreira da formação profissional puramente tecnicista,
a partir da união entre o conhecimento científico ao trabalho em grupo
realizado entre discentes e docentes de cursos distintos em busca de
capacitação e formação humanística.
Segundo Adams et al. (2010), médicos, em geral, não se sentem
confortáveis ou confiantes para prover conselhos relacionados à alimentação
dos pacientes, o que pode ser justificado pela falta de conhecimento
relacionado à área da nutrição no geral, ou ainda de carência relacionada
à compreensão da importância das intervenções dietéticas no processo
saúde-doença, o que suscita a necessidade de intervenções relacionadas ao
conhecimento da prática nutricional no contexto da educação médica, como
forma de fortalecer o processo de formação profissional com conteúdos
que, apesar da enorme importância, são, por vezes, subvalorizados, sendo
o ensino da nutrição no currículo médico descrito como “inadequado” pela
maioria dos estudantes de medicina (ADAMS et al., 2008).
A disciplina de nutrição para os alunos do curso de medicina se põe
como indispensável no contexto da formação médica, com base na
importância das práticas alimentares para que seja atingido um nível ótimo
de estado de saúde, formando o alicerce do conhecimento quanto às
medidas preventivas relacionadas a doenças crônicas como o diabetes,
a obesidade, a hipertensão e o infarto do miocárdio, que se relacionam
fortemente devido aos fatores de risco que apresentam em comum
(SICHIERI et al., 2000).
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Considerações Finais
A qualificação da informação na atenção integral
à saúde e dietética se demonstra como habilidade
indispensável na formação do currículo médico, bem
como de todo e qualquer profissional da área da saúde,
como forma de compreender de modo universal o paciente
e a sua doença, assim como de possibilitar a tomada de
medidas objetivando a prevenção de doenças crônicas e
a melhoria da qualidade de vida de quem consulta e de
quem é consultado, sendo a monitoria das atividades
relacionadas à disciplina uma oportunidade a mais de
enriquecimento da prática dos conhecimentos da nutrição
tanto para os discentes assistidos pelas atividades quanto
para os monitores.
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