
Título do Projeto Objetivo do Projeto Coordenador(a) e Equipe Parceiros Início Status

Alimentação no primeiro ano de vida: 

uma coorte de nascimentos em Juiz de 

Fora

Acompanhar o aleitamento materno e a 

alimentação no primeiro ano de vida e fatores 

associados

Ana Paula Carlos Cândido Mendes, Michele 

Pereira Netto, Renata Maria Souza Oliveira e 

Silva,  Eliane Rodrigues de Faria

2021 Em andamento

Ambiente alimentar de adolescentes 

com obesidade de Juiz de Fora, Minas 

Gerais

Comparar o ambiente alimentar residencial e 

escolar de adolescentes obesos e eutróficos 

de Juiz de Fora, Minas Gerais.

Ana Paula Carlos Candido Mendes, Priscila 

Moreira de Lima Pereira
2019 Em andamento

Análise das ações de prevenção da 

obesidade infantil do Programa Saúde 

na Escola, em Minas Gerais

Descrever as ações de prevenção da 

obesidade infantil do Programa Saúde na 

Escola, em Minas Gerais, no períodode 2014 a 

2020.

Michele Pereira Netto (Coordenação), Renata 

Maria Souza Oliveira e Silva, Ana Paula 

Carlos Cândido Mendes, Eliane Rodrigues de 

Faria

2021 Em andamento

Avaliação composicional, de 

propriedades físico-químicas e 

estabilidade protéica em bebidas 

lácteas com alto teor teor de proteínas

Identificar as características da matriz 

alimentar das bebidas lácteas high protein  

(HP) relacionando com propriedades que 

influenciam na estabilidade durante o período 

de estocagem.

Paulo Henrique Fonseca da Silva (Coord); 

Letícia de Souza Scherrer; Raíssa Pires da 

Silva

2019 Em andamento

Avaliação da correlação do risco 

nutricional com parâmetros clínicos e 

nutricionais de pacientes internados no 

Hospital Universitário-UFJF/Ebserh

Avaliar a correlação do risco nutricional com 

parâmetros clínicos e nutricionais de pacientes 

internados no HU-UFJF/EBSERH

Sheila Cristina Potente Dutra Luquetti

HU-

UFJF/EBS

ERH

2021 Em andamento

Avaliação das alterações imunológicas, 

metabólicas e hormonais em obesos

Avaliar, de forma comparativa, o grau de 

inflamação celular em portadores de 

obesidade e sobrepeso, buscando estudar as 

possíveis diferenças geradas por diferentes 

percentuais de ganho de peso; bem como as 

alterações hormonais advindas desta 

inflamação.

Nathércia Percegoni

Jacy 

Gameiro 

Eugênio 

Hottz

2019 Em andamento



Avaliação das bases genéticas e vias de 

sinalização envolvidas com a obesidade

- Avaliar as bases genéticas e vias de 

sinalização na obesidade; - Avaliar a 

associação de polimorfismos em genes 

candidatos nas vias de sinalização do cortisol 

envolvidos com a obesidade infantil. _ Avaliar 

os polimorfismos do gene dos receptores da 

S1P na obesidade, resistência à insulina e no 

desenvolvimento da Doença Hepática 

Gordurosa não Alcóolica. _ Avaliar os 

polimorfismos relacionados com Doença 

Hepática Gordurosa não Alcóolica. _ Avaliar a 

associação dos polimorfismos do gene da 

adiponectina com as concentrações 

plasmáticas de adiponectina total (APN) e sua 

isoforma de alto peso molecular (HMW-APN) e 

o mecanismo de ação da adiponectina sobre o 

metabolismo dos esfingolipídeos. 

Carla Marcia Moreira lanna (coordenador) 

José Eduardo Tanus dos Santos, Riccardo 

Lacchini, José Eduardo Tannus dos Santos, 

Vanessa de Almeida Belo, Nathércia 

Percegoni 

2021 Em andamento

Avaliação das bases genéticas e vias de 

sinalização envolvidas com a 

obesidade.

Mapear genes envolvidos com os processos 

de saciedade na obesidade.
Carla Moreira Lanna

Nathércia 

Percegoni
2020 Em andamento

Avaliação do perfil nutricional e da 

microbiota intestinal de fibrocísticos 

atendidos no ambulatório de fibrose 

cística do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Juiz de Fora.

Avaliar o perfil nutricional e da microbiota 

intestinal de fibrocísticos atendidos no 

ambulatório de fibrose cística do  HU-UFJF

Sheila Cristina Potente Dutra Luquetti HU-UFJF 2019 Em andamento

Avaliação dos efeitos do consumo 

materno de kefir na lactação sobre a 

microbiota intestinal, parâmetros 

metabólicos, inflamatórios e 

susceptibilidade à carcinogênese 

colorretal na progênie adulta de ratos 

Avaliar os efeitos do consumo de kefir na 

lactação sobre a microbiota intestinal, 

parâmetros inflamatórios, metabólicos e 

suscetibilidade à carcinogênese colorretal na 

progênie adulta de ratos superalimentados no 

período neonatal.

Sheila Cristina Potente Dutra Luquetti 2019 Em andamento



Avaliação dos efeitos quimiopreventivos 

do consumo de kefir no início da vida 

sobre a carcinogênese colorretal em 

ratos programados pela 

superalimentação neonatal: foco na 

microbiota do leite materno e 

metabólitos da microbiota intestinal, 

resposta antioxidante e expressão 

gênica.

Investigar os efeitos do consumo de kefir 

durante a lactação e a puberdade sobre a 

microbiota do leite materno, metabólitos da 

microbiota intestinal, resposta antioxidante e 

expressão gênica de ratos Wistar 

programados pela superalimentação neonatal 

e induzidos ao câncer colorretal. 

Sheila Cristina Potente Dutra Luquetti 2021 Em andamento

Comportamento alimentar, autoestima e 

estilo de vida de discentes, docentes e 

técnicos administrativos da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, 

durante a pandemia da COVID-19.

Investigar o comportamento alimentar, 

autoestima, qualidade do sono, saúde mental 

e estilo de vida de discentes, docentes e 

técnicos administrativos da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, em três momentos 

(antes, durante e após a pandemia da COVID-

19).

Coordenadora: Profa. Eliane Rodrigues de 

Faria

Equipe:

Profa. Ana Paula C. Cândido Mendes; 

Profa. Ana Vládia Bandeira Moreira; Profa. 

Michele Pereira Netto; Profa. Renata Maria 

Souza Oliveira e Silva; Prof. Luiz Carlos 

Gomes Júnior; Alan Roger José Maria; Ana 

Clara Lovizaro; Izabela dos Santos Almeida; 

Victor Hugo de Castro Guimarães

UFJF 2020 Em andamento

Condições de Saúde e Nutrição de 

Crianças e Adolescentes do Programa 

Saúde na Escola (PSE).*

Avaliar os fatores associados aos hábitos 

alimentares inadequados, segundo o sexo, em 

crianças e adolescentes do município de Juiz 

de Fora - MG.

Coord.: Profa. Eliane Rodrigues de Faria

Equipe:

Profa. Ana Paula C. Cândido Mendes; Profa. 

Ana Vládia Bandeira Moreira; Profa. Michele 

Pereira Netto; Profa. Renata Maria Souza 

Oliveira e Silva; Alan Roger José Maria – 

Nutricionista, Doutorando Saúde Coletiva 

UFJF 

Mônica Silveira Cacilhas – Nutricionista

Secretaria 

Municipal 

de 

Educação 

/ PJF

2020 Em andamento



Estudo EVA-JF (Estilo de vida na 

adolescência- Juiz de Fora, MG)

Investigar excesso de peso e aspectos 

socioeconômicos, comportamentais, clínicos e 

bioquímicos em adolescentes entre 14 e 19 

anos do município de Juiz de Fora/MG.

Ana Paula Carlos Candido Mendes, Felipe 

Silva Neves
2018 Em andamento

Fatores associados à insatisfação 

corporal e à triagem positiva de 

transtornos alimentares em 

adolescentes.**

Avaliar os fatores associados à insatisfação 

corporal e triagem positiva de transtornos 

alimentares, segundo o sexo e fase da 

adolescência, em adolescentes de Juiz de 

Fora-MG.

Coordenadora: Profa. Eliane Rodrigues de 

Faria; Profa. Ana Paula C. Cândido Mendes; 

Profa. Michele Pereira Netto; Profa. Renata 

Maria Souza Oliveira e Silva; Alan Roger José 

Maria

Secretaria 

de 

Educação 

de Juiz de 

Fora / PJF

2019 Em andamento

Hábitos alimentares de pais e o estado 

nutricional e de saúde de crianças de 

escolas públicas de Juiz de Fora, MG

Identificar a qualidade da alimentação, a 

maneira como os alimentos são consumidos, 

preparados/planejados pelos pais e se os 

filhos já seguem alguns desses 

comportamentos (modelagem parental) com 

alteração de seu estado nutricional.

Ana Paula Carlos Candido Mendes, Adriana 

Soares Torres Melo, Felipe Silva Neves, 

Vanessa Sequeira Fontes, Kamila Tiemann 

Gabe, Michele Pereira Netto, Renata Maria 

Souza Oliveira e Silva, Eliane Rodrigues de 

Faria

2020 Em andamento

Lácteos: impactos na saúde e na 

atividade física***

Avaliar e verificar os efeitos da ingestão de 

lácteos na dieta, bem como sua promoção na 

saúde e na atividade física e analisar os 

benefícios de sua utilização em praticantes de 

atividade física.

Paulo Henrique Fonseca da Silva (Coord); 

Luisa Cordeiro de Oliveira.
2021 Em andamento

Marco de Referência da Federação 

Internacional do Leite no Brasil***

Paulo Henrique Fonseca da Silva (Coord); 

Isabele Torres Arguello Silva. 
2020 Em andamento

Nutrição e tabagismo – o papel do 

nutricionista no projeto: “Livres do 

tabaco/UFJF”

Avaliar o papel da orientação Alimentar e 

Nutricional, na decisão de parada de fumar, 

principalmente na fase I da abstinência 

tabágica.

Arise Galil

Nathércia 

Percegoni, 

Aline Silva 

Aguiar

2021 Em andamento



Pandemia de COVID-19: impactos na 

Segurança Alimentar e Nutricional de 

adolescentes de Juiz de Fora, Minas 

Gerais, Brasil

Avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 

sobre a Segurança Alimentar e Nutricional de 

adolescentes matriculados em escolas 

públicas da zona urbana do município de Juiz 

de Fora, MG.

Michele Pereira Netto (Coordenador), Renata 

Maria Souza Oliveira e Silva, Ana Paula 

Carlos Cândido Mendes, Eliane Rodrigues de 

Faria

2021 Em andamento

*Trata-se de estudo transversal, realizado com 21 escolas municipais e estaduais participantes do Programa Saúde na Escola (PSE), em convênio com as Secretarias de 

Saúde e Educação, com objetivo de avaliar os fatores associados aos hábitos alimentares inadequados, segundo o sexo, em crianças e adolescentes do município de Juiz de 

Fora - MG. São coletados dados clínicos, composição corporal, hábitos alimentares e consumo alimentar, estilo de vida, condições socioeconômicas, imagem corporal e 

triagem de transtornos alimentares em aproximadamente 408 crianças e adolescentes de 02 a 17 anos. Espera-se com este estudo melhora dos hábitos alimentares, 

estabelecer diagnóstico de estilo de vida, além de investigar problemas nutricionais nos escolares, afim de promover a redução dos riscos à saúde na vida atual e futura e 

contribuir para o avanço de pesquisas na área, proporcionando melhor entendimento sobre motivo dos hábitos alimentares irregulares e os problemas de saúde que ocorrem 

em crianças e adolescentes do município de Juiz de Fora, MG.

**Estudo transversal, com adolescentes de escolas públicas de Juiz de Fora/MG no ano de 2018-2019, participantes do Estudo do Estilo de Vida na Adolescência – Juiz de 

Fora (Estudo EVA-JF). Foram aplicados questionários com questões referentes aos aspectos socioeconômicos,  estilo de vida, qualidade do sono, satisfação corporal e 

triagem de transtornos alimentares (bulimia e anorexia nervosa). 

***Mestrado profissional em MSc Profissional em C&T Leite e Derivados) - Universidade Federal de Juiz de Fora


