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A Universidade Federal do Amazonas é uma instituição mantida pelo governo federal, sendo a primeira 

Universidade a ser criada na cidade de Manaus, permanecendo ainda nos dias atuais como Instituição 

de Ensino Superior. Em 1977 o Curso de Enfermagem foi inserido entre os Cursos Superiores da UFAM, 

pois, anteriormente a Fundação Serviço de Saúde Pública era a instituição que administrava toda a 

atividade da Escola de Enfermagem de Manaus, no Ministério da Saúde. A área da pesquisa é na Área da 

Saúde. 

Ariinete Véras Fontes Esteves - Professora Adjunto da Universidade Federal do Amazonas. Especialista 

em Educação na área da Saúde: Enfermagem. Mestra em Ciências do Alimento e Doutora em Psicologia 

pela Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto. 



 

 

I- Avaliação nutricional de crianças 

institucionalizadas em uma creche filantrópica na 

cidade de Manaus 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 

Conhecimento
1
 

Ex: Saúde 
Área de 

Atuação
2
 

Nutrição 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 12meses 
( ) ( ) (X) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

OBJETIVOS - Objetivo Geral: Identificar a prevalência da desnutrição energética 

protéica em crianças que freqüentam uma creche pública. Objetivos Específicos: 

Identificar os fatores de risco para o aparecimento da desnutrição energética protéica 

de crianças institucionalizadas em uma creche filantrópica de Manaus; Listar os 

principais tipos de desnutrição grave; Identificar a importância da creche no apoio 

nutricional de crianças ali institucionalizadas.  

 (Informar o objetivo geral e os específicos no mesmo texto) 

Atividades  

A atividade já foi iniciada com a elaboração do projeto, pois este foi elaborado para ser um 

Trabalho Final de Curso, mas a acadêmica desistiu devido a não obrigatoriedade da atividade 

no curso. Foi feito todo o contato com a instituição (Creche Filantrópica na Cidade de Manaus, 

Aprovação no CEP da Universidade Federal do Amazonas, e logo após sua aprovação 

iniciamos a aplicação de TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) pelos 

responsáveis das crianças. Como a acadêmica formou o trabalho ficou parado, aguardando 

oportunidade para termos uma bolsista e continuar a pesquisa. 

(Informar, de maneira sucinta, as ações realizadas, em caso de projeto em andamento ou 

finalizado, ou a serem realizadas). 

Inovação (Caso o projeto reflita em inovação, informá-las) 

EQUIPE 

Líder Arinete Véras Fontes Esteves 

                                                           
1
 Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; Saúde; 

Agrárias; Sociais Aplicadas; Humanas; Linguística, Letras e Artes; ou Outros, especificando-o.  
2
 Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; microeletrônica; 

processo produtivo; serviços científicos e tecnológicos; formação de RH (Ensino); capacitação de RH; 
desenvolvimento energético; televisão digital; ou Outros, especificando-o. 



 

(92) 81591868 (e-mail) arineteveras@bol.com.br 

Parcerias 

Institucionais
3
 

Universidade Federal do Amazonas/Escola de Enfermagem de Manaus. 

 

                                                           
3
Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidades pertencentes a mesma instituição, 

em caso de terem sido credenciadas individualmente. 


