
RESUMO DO CURRÍCULO 

 

Formação 

 

2017 – 2017 

Curso de certificação internacional em cineantropometria ISAK nível 1 (avaliação de  

composição corporal). 

Medsize. 

 

2016 – 2017  

Especialização em Intolerâncias e alergias alimentares  

Faculdade Unyleya. 

 

2011 – 2012 Formação em estética corporal - nível técnico  

Escola de Estética Facial e Corporal Bel' Art,  

  

2011 - 2011   

Ensino Profissional de nível técnico em gastronomia.  

Escola de Gastronomia Aires Scavone, EGAS. 

 

2009 - 2010   

Especialização em Nutrição Clínica com ênfase em diabetes, obesidade e doenças 

cardiovasculares.  

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. 

  

2004 - 2008   

Graduação em Nutrição.  

Centro Universitário Metodista IPA. 

  

Atuação profissional:  

 Atendimento em 2 clínicas, consultório particular e 6 anos de experiência hospitalar 

desde a formação. 

 

Experiência profissional: 

 

2017 – Atual 

Atendimento em consultório como nutricionista. 

 

2017 – 2018 

Centro de Estudo e Desenvolvimento Infanto-Juvenil  

Atendimento em consultório como nutricionista (equipe interdisciplinar). 

 

2012 - 2017  

Complexo Hospitalar Santa Casa  

Atuação como nutricionista na clínica adulto e pediatria (atendimento em ambulatório, palestras, 

treinamentos, assistência nutricional nos andares e nas UTIs, participação em rounds 

multidisciplinares, supervisão de residentes e estagiários, gerenciamento de funcionários...). 

 

2012-2012  

Centro Dermatológico e de Medicina Estética Bellsner 

Atendimento em consultório como nutricionista. 

 

2010 - 2011 



Maclam Saúde e Bem Estar  

Atendimento em consultório como nutricionista (equipe multiprofissional).  

 

2009 - 2010 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre  

Capacitação e aperfeiçoamento em nutrição clínica (apresentação de artigos em seminários; 

atendimento como nutricionista no andar, nas UTIs e ambulatórios). 

 

ATENDIMENTO NUTRICIONAL 

- Anamnese completa (motivo da consulta, hábitos de vida, hábitos alimentares, doenças prévias, 

medicações em uso, acompanhamento com outros profissionais, etc); 

- Avaliação antropométrica (peso e altura + medidas de composição corporal - opcional) 

- Prescrição de plano alimentar e/ou orientações nutricionais. 

- Prescrição de suplementos conforme avaliação, se necessário. 

- Entrega do material impresso (mediante marcação de reconsulta) ou envio por e-mail (sem 

custo). 

- Utilização de aplicativo, liberado gratuitamente para o paciente, com todo o material nutricional 

(receitas, plano alimentar e orientações) e onde pode ser realizado um diário alimentar para 

posterior avaliação. 

- Reconsultas serão agendadas conforme a necessidade, de acordo com cada caso (semanal, 

quinzenal ou mensal). 

 

NUTRIÇÃO 

 

 Você sabe o segredo para uma vida longa e saudável? Com certeza a nutrição 

é um dos fatores para atingir tal objetivo. É a área da saúde especializada no estudo da 

anatomia humana e da composição dos alimentos. Levando em consideração que o 

alimento é o combustível do corpo, a qualidade da sua alimentação impactará 

diretamente no funcionamento do seu organismo. A questão do tempo, ou melhor, da 

falta dele, parece ser uma condição inegociável da vida corrida e moderna. Reflita se 

você está dando a devida importância para a sua saúde e autoestima.  

 Saiba que o papel do nutricionista é contribuir para a prevenção, promoção, 

manutenção e recuperação da sua saúde. Vai muito além da simples prescrição de um 

plano alimentar, envolve o despertar de uma mudança de comportamento alimentar, 

levando em consideração todo o seu histórico e os seus hábitos. Saiba que a mudança 

de hábitos alimentares contribui para o bem estar em qualquer idade. Tenha uma dieta 

saborosa e nutritiva! 

 

 


