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O nutricionista é o profissional responsável pelo desenvolvimento do plano alimentar 

adequado do ponto de vista nutricional, que preze pelas características dos pacientes, tais 

como atividade ocupacional, cultura local, hábitos alimentares e idade. A elaboração do 

plano alimentar deve atender a proporção, a variedade e a moderação dos alimentos 

oferecidos. O presente estudo teve como objetivo avaliar a curto prazo o impacto da 

intervenção nutricional no manejo da glicemia de um paciente com de DM tipo 2 por 

meio do auto monitoramento glicêmico. Para isto, realizou-se um estudo de caso de caso 

clínico,  em consultório de nutrição particular localizado no município de Japeri, Baixada 

Fluminense - Estado do Rio de Janeiro no ano de 2022. Os aspectos positivos foram 

considerados a melhoria dos dados antropométrios do paciente, assim como  

determinados marcadores bioquímicos do paciente , oferta através do plano alimentar de 

alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais para que pudesse atender as necessidades 

nutricionais do paciente. Já em relação aos aspectos negativos, o trabalho foi realizado 

em curto período de tempo para que pudesse avaliar com maior profundidade os dados 

do paciente. 
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