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INTRODUÇÃO
A introdução de alimentos bioforticados como o feijão com maior teor de ferro na alimentação é uma ferramenta útil na prevenção 
de doenças como a anemia. A biofortificação visa atingir a raiz do problema da desnutrição, tem como alvo a população mais 
necessitada, utiliza mecanismos de distribuição incorporados, é cientificamente viável e efetiva em termos de custos, além de 
complementar outras intervenções em andamento para o controle da deficiência em micronutrientes. Desta forma a medida da 
absorção de minerais é fundamental para viabilizar o uso de alimentos biofortificados

OBJETIVOS
O presente estudo avaliou a biodisponibilidade do ferro em variedades de feijão comum BRS Estilo e biofortificado BRS Pontal 
no homem por meio de análise isotópica, técnica fidedigna e ainda não utilizada no Brasil. O feijão utilizado foi produzido pela 
EMBRAPA/Agroindústria de Alimentos

METODOLOGIA
Participaram do estudo 29 voluntários adultos jovens divididos em 2 grupos Grupo CB (13 indivíduos) receberam 100g de feijão 
comum (BRSEstilo) cozido e o Grupo BB (16 indivíduos) receberam 100g de feijão alvo para biofortificação BRS Pontal, cozido, 
após o consumo foi conduzida a avaliação isotópica de ferro, para a medida da incorporação de ferro no eritrócito

RESULTADOS
A diferença da absorção de ferro entre os dois grupos estudados CB e BB foi realizada pelo test t. Os resultados foram considerados 
significantes para p<.05. Os grupos CB e BB não foram diferentes para as concentrações de hemoglobina e ferritina sérica. Todos 
os participantes eram saudáveis,  não anemicos. A absorção de ferro não foi diferente entre os dois grupos. A media da razão 
isotopica da incorporação  de ferro a partir da porção  com feijão comum  foi 0,409% (±0,040%) e a média da razão isotópica da 
incorporação de ferro da porção de feijão com maior cconcentração de ferro foi  0,407% (±0,038%).

CONCLUSÃO
Foi avaliado a absorção de ferro de uma única refeição de feijão em voluntários saudáveis (não anêmicos). A taxa de absorção de 
ferro do feijão comum e feijão alvo para biofortificação não foi significativamente diferente. A concentração de ferro do feijão alvo 
para biofortificação foi 31% maior do que a concentração de ferro do feijão comum, provavelmente não suficiente para aumentar 
a biodisponibilidade. Desta forma é necessário avaliar a absorção em cultivares de feijão com maior concentração de ferro do que 
a avaliada neste estudo e a associação do feijão em uma refeição completa para garantir a prevenção da deficiência de ferro no 
Brasil.
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INTRODUÇÃO
O TDAH  acomete  5% da população brasileira infanto juvenil. Caracteriza-se por sintomas de desatenção, hiperatividade e 
impilsividade. Em relação ao Estado nutricional há escasses de estudos. Mas demonstram excesso de peso nessa população

OBJETIVOS
Avaliar a composição corporal de crianças e adolescentes diagnosticados com TDAH e verificar se há correlação entre a 
composição corporal e o uso do psicoestimulante

METODOLOGIA
Estudo transversal, com indivíduos entre 6 e 18 anos de idade. O diagnóstico de TDAH através do Manual Diagnóstico em Saúde 
Mental-IV. O peso, estatura, dobra cutânea do tríceps (DCT), circunferência abdominal (CA) e bioimpedância elétrica seguiram o 
padrão preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).Os escores-z do índice de massa corporal para a idade (IMC/I) 
e de estatura para idade (E/I) foram calculados a partir do software WHO Anthro Plus® (World Health Organization, 2009), e 
classificados pela OMS, 2007. Considerou-se como excesso de peso (EP), tanto o sobrepeso como a obesidade. Os valores 
da DCT, obtidas em milímetros,classificadas, segundo proposto por Frisancho, 1999. A CA foi mensurada em centímetros e 
categorizada por Taylor et al., 2000. A composição corporal foi aferida por meio da bioimpedância (BIA) tetrapolar, modelo 310e, 
conforme preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, 2009. Os dados relativos à porcentagem de gordura da BIA foram 
classificados em percentis conforme proposto por MacCarthy et al., 2006,sendo que os percentis 2 e acima do 85 definem os 
pontos de corte para redução e excesso de gordura corporal

RESULTADOS
A mediana de idade foi de 12 anos (min: 6 e máx: 18), O subtipo combinado de TDAH foi predominante em 43%. A mediana de 
escore-z de E/I: -0,24 (mín: -1,77;  máx: 2,39),encontrou-se 60% de excesso de peso pelo escore-z do IMC/I e mediana de 0,68 
(mín: -1,9;  máx: 4,93), 65% de obesidade pela DCT, 42% com excesso de adiposidade central pela CA e 50% com excesso de 
adiposidade pela BIA. Não se observou correlação entre o uso do psicoestimulante e os escores-z de IMC/I e de E/I pela regressão 
linear simples (p=0,59) e múltipla (p=0,24). Não houve diferença significativa entre os métodos BIA e o escore-z do IMC/I para 
avaliar o EP (p>0,05)

CONCLUSÃO
As crianças e adolescentes com TDAH apresentaram excesso de peso e adiposidade sem alteração na estatura. Ressalta-se ainda 
que o uso do psicoestimulante não se correlacionou ao estado nutricional e estatural.
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INTRODUÇÃO
A calorimetria indireta (CI) é um método referência para mensuração do gasto energético de repouso (GER), mas de difícil 
aplicação. Assim, o GER é frequentemente estimado por fórmulas de predição e se desconhece a adequação das principais 
equações de predição aplicadas na prática clínica quando empregadas à população brasileira.

OBJETIVOS
Avaliar a acurácia das equações de predição mais usuais de GER quando aplicadas a brasileiros adultos saudáveis estratificados 
pelo índice de massa corporal (IMC).

METODOLOGIA
Obtenção de peso, altura, composição corporal por bioimpedância elétrica multifrequencial por espectroscopia (BCM, Fresenius 
Medical Care), GER medido (GERm) por CI (VO2000, Inbrasport) e predito (GERp) pelas equações de: Harris-Benedict (HARRIS 
e BENEDICT., 1918), Mifflin-St Jeor (MIFFLIN et al., 1990), Owens (OWEN et al., 1986 e 1987), Frankenfield (FRANKENFIELD., 
2013), Schofield (SCHOFIELD., 1985), FAO/WHO/ONU (FAO/WHO/ONU., 1985), Henry-Rees (HENRY e REES., 1991), Ireton-
Jones (IRETON-JONES., 1989), Muller (MULLER et al., 2004) e Livingston-Kohlstadt (LIVINGSTON e KOHLSTADT., 2005). Os 
dados analisados apresentam-se em média, desvio-padrão, porcentagem, mínimo e máximo. Aplicou-se o teste ANOVA para 
comparação entre os grupos estratificados pelo IMC (WHO., 1996). O GERp foi considerado acurado quando entre ±10% do 
GERm. Empregou-se o coeficiente de correlação de Pearson para análise de correlação entre GERp e GERm (p<0,05).

RESULTADOS
Dos 367 brasileiros de 20 a 40 anos de idade avaliados, 53% eram mulheres. A média e o desvio-padrão da idade e do IMC 
para a amostra total foi de 29 anos (±4,5) e 27 kg/m2 (±5,6), respectivamente. Os subgrupos estratificados pelo IMC foram 
diferentes entre si para peso, massa gorda e GERm, cujas médias aumentaram com a maior classificação pelo IMC. Já o GERm/
peso apresentou comportamento inverso. Owens e Ireton-Jones foram as equações com a melhor e a pior taxa de acurácia, 
respectivamente. No entanto, todas as fórmulas avaliadas, em todos os subgrupos, predisseram menos da metade da amostra 
dentro dos limites de adequação: as equações, em geral, tenderam a superestimar os valores de GER em 50% ou mais da amostra 
e subestimativas ocorreram em menos de 10%. Os coeficientes de correlação entre GERm e GERp apresentaram valores entre 
0,20 e 0,65.

CONCLUSÃO
Nenhuma das equações de predição analisadas pelo presente trabalho foi capaz de estimar acuradamente o GER em brasileiros 
adultos saudáveis e a correlação entre GERp e GERm é, em geral, mediana.

voltar ao índice
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INTRODUÇÃO
A parcela de idosos hospitalizados aumenta na proporção que se eleva o envelhecimento populacional. Durante o período de 
internação a desnutrição e a perda ponderal de reserva corporal contribuem para um prognóstico desfavorável para o paciente, o 
que faz aumentar o tempo de hospitalização e os custos hospitalares. Uma medida que pode ser útil na avaliação antropométrica 
do estado nutricional é a espessura do músculo adutor do polegar (EMAP), pois permite a avaliação de um segmento muscular 
periférico e que é preditor de desfechos negativos para os pacientes tanto na clínica quanto na cirurgia.

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional e a espessura do músculo adutor do polegar de idosos hospitalizados.

METODOLOGIA
Estudo realizado num hospital de grande porte na cidade de Santos-SP. Idosos recem admitidos foram submetidos a miniavaliação 
nutricional (MAN) para categorização do estado nutricional (GSR = grupo sem risco;  GRD = grupo risco desnutrição;  GDN = 
grupo desnutrido);  aferição de peso e estatura, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC);  medidas das circunferências de Braço 
(CB) e de panturrilha (CP), da dobra cutânea triciptal (DCT) e cálculo da circunferência muscular do braço (CMB) e medidas da 
espessura do músculo adutor do polegar (EMAP) de ambas as mãos. Correlação de Pearson e teste de comparações múltiplas 
(ANOVA) foram utilizados para análise das medidas antropométricas e diferenças das EMAPs entre os grupos, respectivamente. 
Nível de significância adotado 5%.

RESULTADOS
Dos 70 idosos, 46 eram mulheres (65,71%) e 24 homens (34,28%). Pela ANOVA, as medidas antropométricas entre os grupos 
(GSR n=29;  GRD n=27;  GDN n=14) foram diferentes, sendo que o GDN apresentou todos os valores bem abaixo dos outros 
dois grupos (GSR e GRD);  os valores das EMAPs da mão direita e esquerda, respectivamente, apresentaram diferenças entre os 
grupos (p<0,05): 15,14 mm e 14,58 mm para GSR;  11,92 mm e 11,80 mm para GRD, e;  8,38 mm e 8,96 mm para GDN. A 
média das EMAPs se mostrou positivamente correlacionada com as medidas IMC (r=0,514;  p<0,01), CB (r=0,423;  p<0,01), 
DCT (r=0,425;  p<0,01), CP (r=0,443;  p<0,01) e CMB (r=0,307;  p<0,05).

CONCLUSÃO
As EMAPs foram concordantes com as medidas antropométricas e acompanharam o perfil de déficits antropométricos observados 
nos desnutridos, demonstrando ser um parâmetro de medida de reserva nutricional bastante promissor. Mais estudos são 
necessários para estabelecer pontos de corte e classificação do estado nutricional da população idosa em unidades hospitalares.
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INTRODUÇÃO
A adoção de dietas baseadas no aumento do consumo de vegetais tem sido indicada, em diretrizes oficiais, para conter o avanço 
da obesidade e doenças associadas. Estudos clínicos e epidemiológicos também evidenciam a importância da dieta vegetariana 
no controle do peso e na medida da circunferência da cintura. Além disso, a medida da circunferência da cintura é uma ferramenta 
importante para verificar o excesso de peso e obesidade, constituindo-se em um fator de risco para o desenvolvimento de 
complicações metabólicas e cardiovasculares.

OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa é investigar o estado nutricional de indivíduos adultos vegetarianos em comparação a onívoros.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal com um total de 96 indivíduos (56 vegetarianos e 40 onívoros). Foi aplicado um questionário 
semi-estruturado para coletar dados sociodemográficos (sexo, idade), de estilo de vida (hábito de fumar, prática de atividade física 
e uso de suplemento) e realizada avaliação do estado nutricional (peso, circunferência da cintura e Índice de Massa Corporal – 
IMC). Os dados foram analisados no Statistical Software Package versão 18.0 e apresentados como média ± desvio padrão. Para 
análise de normalidade das variáveis foi realizado o teste de Kolmogorov–Smirnov. Para as variáveis paramétricas independentes 
foi realizado o teste t para comparar as diferenças entre os grupos;  o teste do χ² foi usado para as variáveis categóricas e o 
coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para analisar a relação entre os dois grupos. O nível de significância estatística 
foi p < 0,05.

RESULTADOS
Para as variáveis idade, sexo e prática de fumar, não foram encontrados resultados estatisticamente significativos entre vegetarianos 
e onívoros. Os indivíduos vegetarianos têm menor peso corporal (63,9 ± 10,4kg vs 69,4 ± 14,6kg, p=0,032), menor IMC (22,5 
± 2,6kg/m2 vs 25,0 ± 3,9kg/m2, p=0,001) e circunferência da cintura menor (81,8 ± 8,2cm vs 87,8 ± 10,9cm, p = 0,003) 
quando comparados aos indivíduos onívoros. Em relação ao estilo de vida, os vegetarianos têm uma tendência maior a praticar 
atividade física (64,3% vs 42,5%, p = 0,056) e ingerem mais suplementos (48,1% vs 20,5%, p=0,012) em relação aos onívoros, 
apontando uma melhor consciência em relação à saúde.

CONCLUSÃO
Os dados sugerem que a dieta vegetariana é mais efetiva para o controle de peso quando comparada a onívora, o que se traduz 
em menor risco para o desenvolvimento de doenças associadas à obesidade.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, a maioria dos medicamentos com ácido fólico (AF) é produzida na dose de 5mg e é utilizada no tratamento de anemias 
hemolíticas, no período periconcepcional e início da gestação. Estudos têm sugerido que altas doses de AF podem interferir na 
resposta imune. No entanto, as consequências sobre a imunidade e o catabolismo do triptofano (Trp) não estão completamente 
elucidadas em seres humanos.
Concentrações de neopterina (Neo) e razão quinurenina (Kyn): Trp (KTR) elevadas sugerem aumento da ativação do sistema 
imune, já que a produção de Neo e Kyn é estimulada por IFN-γ e TNF-α.

OBJETIVOS
Avaliar o efeito da intervenção com 5mg/dia de AF em indivíduos saudáveis nos marcadores de ativação da resposta imune Neo, 
KTR, IFN-γ e TNF-α.

METODOLOGIA
Foram recrutados 30 indivíduos saudáveis, sendo 15 homens, para intervenção com 5mg/dia de AF. Amostras de sangue periférico 
foram coletadas no início (baseline) e após 45 e 90 dias de intervenção. O folato sérico foi determinado por método microbiológico. 
As concentrações séricas de Neo, Trp e Kyn foram obtidas por LC-MS/MS. KTR foi obtida pela razão entre Kyn e Trp. A expressão 
de RNAm de IFN-γ e TNF-α foi avaliada em leucócitos mononucleares por Real Time-PCR. As concentrações séricas de IFN-γ e 
TNF-α foram obtidas pelo kit MILLIPLEX MAP-HSTCMAG-28SK (Millipore).
Foram utilizados 3 modelos de regressão linear múltipla referentes ao baseline (M1) e após 45 (M2) e 90 dias de intervenção (M3), 
sendo a variável dependente log da Neo. As variáveis independentes foram: folato, IFN-γ e TNF-α séricos.

RESULTADOS
As concentrações de TNF-α e IFN-γ, KTR e a expressão de RNAm de IFN-γ foram semelhantes no baseline e após 45 e 90 dias 
(P>0,05). A expressão de RNAm de TNF-α e as concentrações de Neo foram maiores após 45 (P<0,001) e 90 dias P=0,001) 
do que no baseline.
O folato sérico foi negativamente associado à Neo (β=-0,009, erro padrão=0,003), explicando 22,2% da variabilidade, já o TNF-α 
sérico foi associado positivamente (β=0,125, erro padrão=0,018), explicando 64,5% da variabilidade no baseline (M1). Após 45 
e 90 dias, apenas o TNF-α foi positivamente associado (M2: β=0,126, erro padrão=0,028;  M3: β=0,096, erro padrão=0,016), 
explicando respectivamente 47,7% e 58,2% da variabilidade da Neo.

CONCLUSÃO
O uso de 5mg/dia de AF por indivíduos saudáveis pode levar ao aumento da Neo sérica e da expressão de RNAm de TNF-α. No 
baseline, o folato sérico apresenta relação inversa com a Neo, sugerindo efeito protetor, que não se mantém após o uso diário de 
altas doses de AF.
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INTRODUÇÃO
A calorimetria indireta (CI) é uma técnica acurada para a mensuração do gasto energético de repouso (GER). O questionário de 
atividade física habitual de Baecke (QAFHB) (BAECKE et al., 1982) é uma ferramenta que avalia a atividade física habitual dos 
últimos 12 meses. A bioimpedância elétrica multifrequencial por espectroscopia (BIS), por sua vez, é uma metodologia validada e 
conveniente na estimação da composição corporal.

OBJETIVOS
Avaliar a capacidade do QAFHB em distinguir entre indivíduos com composição corporal e GER distintos.

METODOLOGIA
Obtenção de peso, altura, composição corporal por BIS (BCM, Fresenius Medical Care) e GER por CI (Inbrasport, VO2000). 
Aplicação do QAFHB para avaliação da atividade física habitual do último ano e estratificação da amostra em tercis dos valores 
obtidos. Aplicação do teste de Mann-Whitney para comparação entre as médias dos grupos do tercil mais ativo versus o tercil 
menos ativo (p<0,05).

RESULTADOS
Foram avaliados 319 indivíduos de 20 a 40 anos de idade dos quais 54% eram mulheres. A média e o desvio padrão da idade 
(anos), do peso (kg), do IMC (kg/m2) e da massa gorda (%) na amostra total foi de 29±4,3;  79±16,8;  27±5,1 e 33±11,1. 
A média de pontuação do QAFHB no tercil mais ativo foi de 9,85 e no menos ativo de 6,70. Na comparação entre tercil mais 
ativo versus menos ativo não houve diferença para a média da idade (anos) (28±4,2 versus 29±4,4), do peso (kg) (78,1±15 
versus 79,9±20,3), do índice de massa corporal (kg/m2) (26,4±4,3 versus 27,7±5,9) e do GER (kcal) (1391±280 versus 
1323±358). Para o grupo mais ativo foram significativamente maiores as médias de água corporal total (L) (40,1±8,2 versus 
36,3±8,5), massa livre de gordura (kg e %) (49,3±13,5 e 63,9±15,6 versus 40,2±11,3 e 51,4±12,4), massa celular corporal 
(kg) (28,6±9,0 versus 22,3±7,3) e GER/peso corporal total (kcal/kg) (17,5±4,4 versus 16,8±3,4). Já para o grupo menos ativo, 
foi significativamente maior a média da massa gorda (kg e %) (29,8±12,5 e 36,5±9,1 versus 22,0±11,2 e 27,6±11,3).

CONCLUSÃO
Os indivíduos fisicamente mais ativos, frente aos menos ativos, possuíram melhor composição corporal e maior GER/peso 
corporal total. O QAFHB demonstrou ser uma ferramenta capaz de distinguir entre indivíduos com diferentes quantidades, totais 
e relativas, de massas metabolicamente mais ativas, como a massa livre de gordura e a massa celular corporal, e entre aqueles 
com maior GER/peso corporal total.
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INTRODUÇÃO
O ácido fólico participa de várias vias metabólicas incluindo o controle da síntese e degradação da homocisteína e fornece 
grupos metil para as reações de metilação, particularmente aquelas associadas à regulação epigenética. Portanto, o ácido fólico 
pode influenciar significativamente o grau de reprogramação da metilação gênica durante o período embrionário e pode levar ao 
desenvolvimento de doenças crônicas como, por exemplo, doenças cardiovasculares.

OBJETIVOS
O presente estudo investigou os efeitos da suplementação de ácido fólico na dieta materna  sobre os padrões de expressão e 
metilação dos genes ApoB e Lipc  na prole de ratas.

METODOLOGIA
Os padrões de expressão  e metilação dos genes ApoB e Lipc foram investigados por PCR em tempo real em aparelho 7500 
Fast (Applied Biosystems). Foram analisados 10 filhotes (5 machos e 5 fêmeas) do grupo controle, cujas mães receberam 
dieta com 2,0 mg de ácido fólico / kg de ração e mais 10 filhotes (5 machos e 5 fêmeas) do grupo suplementado, cujas mães 
receberam dieta com 8,0 mg de ácido fólico / kg de ração, ambos os grupos foram submetidos a 4 meses de tratamento, incluindo 
período gestacional e lactação.  RNAms e DNAs foram extraídos dos fígados desses filhotes para os estudos de expressão e 
metilação, respectivamente. Os resultados de expressão de RNAms foram analisados no programa ExpressionSuite Software V1.1 
(ThermoFisher Scientific) e os resultados de metilação dos DNAs foram analisados no programa High Resolution Melting (HRM) 
Software V3.1 (ThermoFisher Scientific). 

RESULTADOS
Os RESULTADOS mostraram diferença estatisticamente significativa na expressão dos genes ApoB e Lipc apenas nos filhotes 
fêmeas (p<0,05). No estudo de metilação, houve diferença estatisticamente significativa apenas para o gene Lipc, quando o 
grupo controle foi comparado ao grupo suplementado (p<0,05). 

CONCLUSÃO
A suplementação de ácido fólico na dieta materna tem efeito sobre o padrão de expressão dos genes ApoB e Lipc e sobre o padrão de 
metilação do gene Lipc. Os resultados do presente estudo podem fornecer um melhor entendimento dos mecanismos moleculares 
envolvidos na reprogramação epigenética embrionária/fetal de genes envolvidos com doença cardiovascular demonstrando a 
importância da adequada suplementação de ácido fólico durante este período do desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
Aterosclerose é a principal causa de doenças cardiovasculares (DCV). Já foi demonstrado o papel da vitamina E (alfa-tocoferol) 
e vitamina A (retinol) na redução do risco de DCV e aterosclerose. Foi relatado que a vitamina E modula a expressão de proteínas 
envolvidas na degradação de lipídios aterogênicos e o baixo teor de retinol como uma característica de placa instável. O estudo das 
“ômicas” vêm contribuindo para melhor compreensão dos mecanismos moleculares por trás das DCV. Em um estudo de expressão 
gênica realizado pelo nosso grupo de pesquisa, identificamos 13 genes cujos padrões de expressão foram significativamente 
diferentes após a síndrome coronariana aguda, sugerindo que esses genes podem ser prováveis biomarcadores moleculares 
úteis no diagnóstico/prognóstico das DCV. Nenhum estudo foi desenvolvido até agora que relacionasse o estado das vitaminas e 
a expressão desses genes, em situações de diferentes graus de lesão aterosclerótica.

OBJETIVOS
Investigar se as concentrações séricas de tocoferol e retinol e a expressão gênica de potenciais biomarcadores cardíacos estão 
associados com a extensão da lesão coronariana.

METODOLOGIA
Foram selecionados pacientes com DAC (n=177), idade entre 30 a 74 anos e submetidos a cinecoronariografia. A extensão da 
lesão coronariana foi avaliada utilizando o índice Friesinger (FI) e esse índice varia de 0 a 15. Para esta análise, o FI foi dividido 
em três categorias: 0-4, 5-9 e 10-15. O alfa-tocoferol e o retinol sérico foram determinados por HPLC. A expressão de genes foi 
analisada por PCR.

RESULTADOS
Os níveis de alfa-tocoferol foram aumentados de acordo com a extensão da lesão coronária (p=0,035) e correlacionados com 
a expressão do BCL2A1, COX7B e ECHDC3. A expressão de AREG, BCL2A1, COX7B, IL18R1 e TREML4 foi aumentada em 
pacientes do grupo 10-15 em comparação com o grupo 0-4 (p<0,05). Além disso, a expressão de BCL2A1, BCL2L1 e MYL4 foi 
aumentada em pacientes do grupo de 5-9 do que no grupo 0-4 (p<0,05). Por outro lado, a expressão de ECDHC3 diminuiu de 
acordo com a lesão aterosclerótica ao comparar o grupo 10-15 com 0-4 (p<0,05). Não encontramos diferença na concentração 
de retinol entre grupos e sem associação com a expressão de genes.

CONCLUSÃO
O envolvimento do alfa-tocoferol com a extensão da lesão coronariana e com os genes abre novas possibilidades a fim de 
entender este metabolismo vitamínico nas DCV e avaliar a aplicabilidade desses genes como biomarcadores da expressão gênica 
na aterosclerose e conseqüentemente nas DCV.
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INTRODUÇÃO
Recentes estudos têm mostrado que o consumo de leucina está associado com maiores valores de glicemia, resistência à 
insulina, além de, possivelmente, estarem envolvidos com o aumento do risco de diabetes mellitus tipo 2. Entretanto, pouco se 
sabe se mudanças no consumo de leucina podem estar associadas com alterações da glicemia em mulheres pós-menopausadas 
que realizam exercício físico.

OBJETIVOS
Correlacionar as modificações da ingestão de leucina com alterações de glicemia jejum (GJ) e hemoglobina glicada (HbA1C) de 
mulheres pós-menopausadas que realizaram protocolo de exercício físico.

METODOLOGIA
Trinta e quatro mulheres pós-menopausadas (48-81 anos) foram incluídas no estudo. As voluntárias foram submetidas a 
um programa de treinamento físico (treinamento de força associado a treinamento aeróbio ou treinamento intervalado de alta 
intensidade – HIIT) durante 12 semanas. A avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio de 3 recordatórios alimentares 
de 24h nos momentos pré e pós intervenção, totalizando seis recordatórios. Como parâmetros glicêmicos, foram avaliadas a GJ e 
HbA1C nos momentos pré e pós. Foi calculado o Δ (valor final - valor inicial) da ingestão de leucina, assim como dos parâmetros 
glicêmicos. Realizou-se a correlação de Pearson do consumo de leucina e parâmetros glicêmicos no momento inicial e com o 
Δ das variáveis. Adicionalmente, realizou-se a correlação parcial de Pearson, ajustada pela quantidade de gordura corporal total.

RESULTADOS
Não foram encontradas correlações significativas entre o consumo de leucina e GJ (r=-0,011, p=0,950) e HbA1C (r=0,069, 
p=0,696) no momento inicial. Além disso, o Δ do consumo de leucina não foi correlacionado com o Δ dos parâmetros glicêmicos 
(GJ: r=-0,090, p=0,610 e HbA1C: r=0,049, p=0782), mesmo após ajuste para gordura corporal total (kg) (GJ: r=-0,083, 
p=0,644;  HbA1C: r=0,056, p=0,755).

CONCLUSÃO
A ingestão de leucina não se correlacionou com a GJ e HbA1C em mulheres pós-menopausadas que realizaram protocolo de 
exercício físico.
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INTRODUÇÃO
A composição dietética e as recomendações nutricionais tem influência direta no desempenho esportivo para atletas de diversas 
modalidades. 

OBJETIVOS
Avaliar a influência da dieta sobre a composição corporal de atletas de jiu-jitsu e triatlo em fase de pré-competição juntamente com 
a avaliação do grau de qualidade de vida. 

METODOLOGIA
Estudo longitudinal, prospectivo, descritivo e com abordagem quantitativa com amostra composta por atletas homens com a faixa 
etária de 18 a 40 anos, das modalidades de jiu-jitsu e triatlo na categoria amador, residentes em Curitiba e/ou região metropolitana. 
O recrutamento foi feito em redes sociais e a coleta de dados foi realizada pelos pesquisadores no local da prática esportiva 
habitual do atleta. Foram aplicados questionários sobre classe econômica (ABEP, 2015), conhecimento nutricional (GUADAGNIN et 
al, 2010), qualidade de vida (OMS,1998), overtraining (BARA FILHO, et al., 2010), recordatório alimentar e dados antropométricos 
(PETROSKI, 2007). A coleta dos dados se deu em três tempos (30 dias, 10 dias e 3 dias prévio as competições). Os dados foram 
tabulados no software Excel® e as variáveis categóricas foram expressas em frequência, já as contínuas em média e desvio 
padrão. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob nº 1.593.442/2016). 

RESULTADOS
Inicialmente foram avaliados 21 atletas, porém ao final do estudo nove participantes (6 lutadores e 3 triatletas) concluíram as 
avaliações, sendo que 77,8% não tinham acompanhamento nutricional, 77,8% eram da classe econômica alta e 66,7% tinham 
nível de conhecimento alto. Os questionários de qualidade de vida mostraram nível muito satisfatório, com redução dos sintomas 
de overtraining, conforme aproximação da competição. Houve redução gradativa do peso dos atletas de jiu-jitsu e o inverso foi 
observado para atletas de triatlo. Quando avaliada a ingestão calórica, ambas modalidades permaneceram abaixo do recomendado 
em todas as etapas, com redução maior próximo às competições. No entanto o não acompanhamento nutricional mostrou 
influencia o consumo inadequado de macro nutrientes com o excesso de proteínas e a deficiência de carboidratos na dieta.

CONCLUSÃO
Por meio das análises realizadas, ficou constatado que os atletas têm um consumo alimentar inferior a estimativa de gasto 
energético, apesar de não sofreram redução no grau de satisfação de qualidade de vida e nem o aumento dos sintomas da 
síndrome de overtraining. 
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OR-15
AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RETINOL EM FÍGADO DE GALINHA SUBMETIDO À DIFERENTES CONDIÇÕES 
TÉRMICAS 
Autores: EDUARDO PAIXÃO SILVA; AMANDA VANESSA FERNANDES FREIRE; RODRIGO ALBERT BARACHO RÜEGG; ROBERTO 
DIMENSTEIN 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Área: ALIMENTOS E GASTRONOMIA 
Sessão: APRESENTAÇÃO ORAL 
Data: 30/08/2017 - Sala: RIO DE JANEIRO - Horário: 09:50-10:00:00 
Forma de Apresentação: APRESENTAÇÃO ORAL 
 

INTRODUÇÃO
No Brasil, a indústria de aves corresponde a uma atividade econômica em ascensão, no qual os miúdos de galinhas, em especial 
o fígado tem representado um importante alimento da dieta humana, sendo reconhecido como fonte de vitamina A. A deficiência 
desse micronutriente é considerada um problema de saúde pública em países em desenvolvimento. Entretanto, a concentração 
dessa vitamina pode variar de acordo com o método de conservação empregado.

OBJETIVOS
Avaliar a concentração de vitamina A em fígados de galinhas de granja em função de diferentes condições térmicas.

METODOLOGIA
A extração e análise da vitamina A foram realizadas de acordo o método adaptado de Hosotani & Kitawaga (2003). A dosagem de 
retinol foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Foram adquiridos 4kg de fígado de galinha, destinando-se 
1kg para cada processo térmico (cru sob temperatura de refrigeração, cozido por 40 minutos e assado em forno por 35 minutos 
a 200 °C). Posteriormente, as amostras foram analisadas em triplicatas, comparando-se com o fígado de galinha cru analisado. 
Foram realizadas análises estatísticas descritivas e as diferenças na concentração de retinol entre as amostras se deu através do 
teste ANOVA, seguido do teste Tukey, considerando o nível de significância inferior a 0,05.

RESULTADOS
Os valores das médias de retinol em fígado de galinha cru sob refrigeração, cozido e assado foram de 11,510.6 ± 245.7, 10,802.9 
± 881.2 e 6915,8 ± 818,2 µg/100g, respectivamente. Foi observado que o assamento em forno por 35 minutos a 200 °C 
ocasionou perdas significativas de 39,9% (p<0,05). Os dados obtidos demonstraram que o armazenamento sob refrigeração não 
foi capaz de provocar diminuições significativas na concentração de retinol no fígado, assim como o cozimento, assegurando seu 
aporte adequado. Por outro lado, a temperatura do forno convencional influenciou na concentração da vitamina, proporcionado 
diminuições na sua biodisponibilidade.

CONCLUSÃO
Apesar da perda significativa em um dos processos térmicos comumente utilizados no preparo de alimentos, a ingestão de uma 
porção média de 88g de fígado assado é capaz de atingir a Recommended Dietary Allowance para homens e mulheres saudáveis 
acima de 14 anos, correspondente a 900µg e 700µg, respectivamente, sendo então considerado uma excelente fonte de vitamina 
A, podendo auxiliar no combate à DVA, por ser um alimento de baixo custo e fácil acessibilidade.
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OR-16
CHOCOLATE DIET EM BARRA: VIABILIDADE DE ENTEROCOCCUS FAECIUM CRL 183 NO PRODUTO E SUA 
RESISTÊNCIA SOB CONDIÇÕES GASTROINTESTINAIS SIMULADAS IN VITRO 
Autores: IZABELA S. C. COZENTINO; ROSELY APARECIDA PINTO; GRACIELA FONT VALDEZ; DANIELA C. U. CAVALLINI 
Instituição: UNESP/FCF/ARARAQUARA 
Área: ALIMENTOS E GASTRONOMIA 
Sessão: APRESENTAÇÃO ORAL 
Data: 30/08/2017 - Sala: RIO DE JANEIRO - Horário: 10:00-10:10:00 
Forma de Apresentação: APRESENTAÇÃO ORAL 

INTRODUÇÃO
Atualmente, existe um grande interesse no consumo de alimentos probióticos, resultando em uma tendência de diversificação 
desse segmento de mercado. No entanto, a maior dificuldade encontrada para incorporação de probióticos em diferentes matrizes 
alimentares está relacionada à capacidade de sobrevivência dos microrganismos durante o processamento e armazenamento do 
produto e a resistência à passagem pelo trato gastrointestinal. Nesse sentido, a técnica de microencapsulação tem sido utilizada 
como uma alternativa para manter a viabilidade das cepas probióticas incorporadas em produtos alimentares armazenados à 
temperatura ambiente. 

OBJETIVOS
Avaliar a viabilidade celular e a resistência gastrointestinal in vitro do microrganismo probiótico Enterococcus faecium CRL 183 
nas formas livre e microencapsulada, incorporado em uma matriz de chocolate diet. 

METODOLOGIA
Os chocolates foram processados segundo métodos convencionais em dois tratamentos: CPL - chocolate em barra com adição 
da cultura probiótica livre e liofilizada e CLM - chocolate em barra com adição da cultura probiótica microencapsulada pela 
técnica de coacervação complexa, seguida de liofilização. Os chocolates foram mantidos à temperatura de 25ºC e a viabilidade do 
probiótico foi acompanhada durante 180 dias.Testes in vitro foram realizados para avaliar a resistência do probiótico a um fluido 
gástrico simulado (FGS), durante 120 minutos e a um fluido intestinal simulado I e II (FIS), durante 240 minutos a 37 °C. 

RESULTADOS
A cepa probiótica na forma livre liofilizada e microencapsulada e liofilizada apresentou elevada viabilidade no produto (7 - 8 log 
UFC.g-1), não sendo observada alteração logarítmica em relação à população inicial de microrganismos, durante o período de 
estocagem. Após o contato com o FGS e FIS, as células de E. faecium na forma livre liofilizada sofreram redução de três ciclos 
logarítmicos (8,55±0,09 a 5,54±0,02 log UFC.g-1), enquanto a mesma cepa microencapsulada e liofilizada se mostrou mais 
resistente, com redução de apenas 1,8 ciclos logarítmicos (7,66±0,05 a 5,85±0,03 log UFC.g-1).

CONCLUSÃO
Os dois produtos avaliados (CPL e o CLM) apresentaram elevada viabilidade e estabilidade por 180 dias a 25°C, independentemente 
da forma do probiótico que foi adicionada. A técnica de microencapsulação associada à liofilização preservou a viabilidade do 
probiótico adicionado ao chocolate durante a passagem pelo ambiente gastrointestinal, sendo a mais indicada para o produto em 
questão.
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OR-17
MACRÓFAGOS RAG2-/-IL10-/- (KO) COMPROVAM QUE A GLUTAMINA É DEPENDENTE DE IL-10 PARA MODULAR A 
EXPRESSÃO DE GENES INFLAMATÓRIOS 
Autores: DALILA CUNHA DE OLIVEIRA; BRUCE HAROLD HORWITZ; RICARDO AMBRÓSIO FOCK 
Instituição: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, USP 
Área: NUTRIÇÃO EXPERIMENTAL 
Sessão: APRESENTAÇÃO ORAL 
Data: 30/08/2017 - Sala: RIO DE JANEIRO - Horário: 10:10-10:20:00 
Forma de Apresentação: APRESENTAÇÃO ORAL 
 

INTRODUÇÃO
Os macrófago, células do sistema imune, exercem funções fundamentais na resposta imunológica, produzindo mediadores como 
citocinas pró-inflamatórias (TNFα, IL-1 e IL-12) e citocinas regulatórias como a IL-10 que atua regulando o grau e a duração 
da inflamação. A glutamina (GLN) é o amino ácido mais abundante no organismo, possui um papel na modulação de algumas 
funções de macrófagos,  influenciando a produção citocinas. 

OBJETIVOS
Considerando que a GLN é um importante imuno nutriente, utilizamos camundongos Rag2−/−(WT) 129 SvEv e knockout 
Rag2−/−Il10−/−(KO) 129 SvEv para avaliar os efeitos da GLN na expressão de RNAm de Tnfα, Il12, Cxcl2, Ifnb1 e Il10 em 
macrófagos derivados da medula estimulados com LPS, bem como avaliamos os efeitos da GLN (in vitro) na expressão de fatores 
de transcrição envolvidos na regulação da produção de citocinas inflamatórias e regulatórias.

METODOLOGIA
A expressão de RNAm foi determinada em relação ao gene endógeno (GAPDH), os valores representam a média da expressão 
do RNAm e o erro padrão, comparando a ausência e a suplementação com 10mM de GLN.  Nas análise das vias de sinalização 
avaliamos os fatores de transcrição NFκB e STAT-3 e suas porções fosforiladas, calculando-se a relação pNFκB/NFκB e pSTAT3/
STAT3, também foi avaliado o fator IRF3. A expressão de proteínas foi normalizada pela proteína endógena β-actina ou GAPDH. As 
análises estatísticas foram calculadas empregando-se TWO-way ANOVA e realizadas no GraphPad Prisma 5.

RESULTADOS
A suplementação com GLN modifica a expressão das citocinas pró inflamatórias, e leva a uma regulação positiva do RNAm de 
Il10(23,7±8 e 77,7± 25) e Ifnb1(18,3±8 e 142,9±69). Os resultados ainda revelaram que a GLN inibe a expressão de pNFkB/
NFkB(4,2 e 1,5U/A, redução de 63%), um fator de transcrição ligado a indução de citocinas inflamatórias. A GLN levou a um 
aumento da expressão de pSTAT3/STAT3(1,8 e 2,6U/A, aumento de 44%) um relevante fator de transcrição ativado pela IL-10. 
Ainda observamos aumento da expressão de IRF3(2,4 e 3,5U/A, aumento de 40%), fator de transcrição envolvido na indução de 
interferon beta. Além disso, experimentos realizados com camundongos knockout para IL-10 revelaram que não se observa os 
efeitos inibitórios da GLN na expressão de RNAm de IL-12(261,9±145,9 e 185,4±102,2) e TNF(151,6±78,4 e 192,8±80,6).

CONCLUSÃO
A suplementação com GLN modifica a resposta inflamatória, inibindo a ativação do NFkB, demonstramos ainda de forma inédita 
a expressiva dependência da IL-10 na modulação exercida pela GLN.
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OR-18
REFEIÇÃO HIPERLIPÍDICA PROVOCA ENDOTOXEMIA METABÓLICA EM MULHERES SAUDÁVEIS 
Autores: BRUNA JARDIM QUINTANILHA; LUDMILA FERREIRA CAMARGO; FREDERICO MORAES FERREIRA; EDECIO CUNHA 
NETO; GENI RODRIGUES SAMPAIO; MARCELO MACEDO ROGERO 
Instituição: Faculdade de Saúde Pública (USP) / FoRC-CEPID-FCF 
Área: NUTRIÇÃO EXPERIMENTAL 
Sessão: APRESENTAÇÃO ORAL 
Data: 30/08/2017 - Sala: RIO DE JANEIRO - Horário: 10:20-10:30:00 
Forma de Apresentação: APRESENTAÇÃO ORAL 
 

INTRODUÇÃO
Evidências mostram que o consumo de uma refeição hipercalórica, rica em lipídios e açúcares, provoca elevação da concentração 
plasmática de glicose, triacilglicerois e de lipopolissacarídeos (LPS) no período pós-prandial. O LPS pode ligar-se e ativar receptores 
do tipo Toll (TLR)-4, os quais ativam a via inflamatória mediada pelo fator de transcrição NF-kB. O aumento da concentração 
plasmática de LPS caracteriza o quadro designado endotoxemia metabólica. Sugere-se que essa condição esteja envolvida na 
gênese da inflamação, caracterizada pelo aumento da concentração de biomarcadores pró-inflamatórios na circulação sanguínea, 
o que contribui para o aumento do risco para doenças cardiovasculares.

OBJETIVOS
Investigar o efeito de uma refeição hiperlipídica sobre a concentração plasmática de LPS no período pós-prandial.

METODOLOGIA
A população do estudo foi composta por mulheres saudáveis (n = 11), com idade entre 20 e 40 anos, e índice de massa corporal 
(IMC) de 18,5 a 25 kg/m². Realizou-se um estudo no qual foi oferecido um café da manhã com alto teor de lipídios (63 g de 
lipídios totais) e de ácidos graxos saturados acrescido da ingestão de 500 mL de água. Coletas de sangue foram realizadas nos 
momentos baseline e 1, 3 e 5 horas após a ingestão da refeição hiperlipídica. Foram avaliadas as concentrações plasmáticas de 
glicose, insulina, triacilglicerois, colesterol total, HDL-c, LDL-c e LPS.

RESULTADOS
Houve aumento significativo da concentração plasmática de LPS nos tempos 1h, 3h e 5h em comparação ao momento baseline. 
As concentrações plasmáticas de triacilgliceróis e insulina elevaram-se de forma significativa após 3h e 1h, respectivamente, em 
relação ao momento baseline.

CONCLUSÃO
A ingestão de uma refeição com alto teor de lipídios e de ácidos graxos saturados provoca um quadro de endotoxemia metabólica, 
bem como aumenta as concentrações plasmáticas de triacilgliceróis e insulina no período pós-prandial, cujos fatos contribuem 
para o aumento do risco cardiovascular.
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OR-19
TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DO LIVRO “LIVING WELL ON DIALYSIS” PARA PORTUGUÊS DO BRASIL 
Autores: FLAVIA AULER; DANIEL SLOB 
Instituição: PUCPR 
Área: ALIMENTOS E GASTRONOMIA 
Sessão: APRESENTAÇÃO ORAL 
Data: 30/08/2017 - Sala: RIO DE JANEIRO - Horário: 15:45-15:55:00 
Forma de Apresentação: APRESENTAÇÃO ORAL 
 

INTRODUÇÃO
Atualmente, a doença renal crônica atinge cerca de 10 milhões de brasileiros e no estágio mais avançado da doença o indivíduo 
inicia algum tratamento de substituição renal. No processo de diálise, ocorre a prescrição de dieta de restrição alimentar porém o 
paciente necessita ter atenção na escolha e ao preparo dos alimentos, porém não existe nenhum livro de receitas culinárias para 
tal público que são recomendados por órgãos acadêmicos de renome nacional.

OBJETIVOS
Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi traduzir para o português do Brasil as receitas do livro “Living well on dialysis”, 
desenvolvido pela National Kidney Foundation e fazer as devidas adaptações culturais, além de checar a estrutura das receitas e 
comparar a composição nutricional com recomendações dietoterápicas.

METODOLOGIA
Este estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa aplicada, que envolve o processo de tradução e adaptação de receitas destinada 
a população renal da língua inglesa para o português do Brasil. O livro “Living Well on Dialysis” publicado pela National Kidney 
Foudation (2002), possui 81 receitas dividido em oito categorias, porem para tradução foram escolhidas “Meat, Chicken and 
Seafood Entrees”;  “Rice, Pasta, Stuffing” e “Vegetables” (Vegetais). Para elaborar a tradução, foi utilizado o método “Cross-
Cultural adaptation” (BEATON, 2007).

RESULTADOS
No total foram traduzidas 32 receitas, sendo que 7 receitas tiveram alteração nos ingredientes por não serem encontrados no 
Brasil. Foram encontrados vários erros na estrutura das receitas, sendo a falta da descrição da chama do fogo ou forno (28,1%) 
o erro mais prevalente. Quanto o aspecto nutricional, algumas receitas apresentaram valores de nutrientes até 4 vezes mais que 
o recomendado por porção.

CONCLUSÃO
A partir dos achados deste estudo, verificou-se que existem poucos estudos nacionais que tratem sobre a relação das restrições 
alimentares através da alimentação palatável e saborosa. As análises mostraram que a ausência de informações nas receitas, pode 
prejudicar o entendimento, execução e o resultado final do preparo, ocorrendo o desperdício e até mesmo erro na composição 
nutricional da preparação. E que apesar do livro analisado ser desenvolvido para pacientes renais e ter a chancela de um órgão de 
renome internacional na área de nefrologia, a forma de categorizar algumas receitas e o tamanho da porção não foram feitos de 
forma adequado, sendo que a ingestão de nutrientes acima do recomendado pode ser prejudicial à saúde nos pacientes dialíticos.
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OR-20
DESENVOLVIMENTO DE SORVETE ARTESANAL COM ADIÇÃO DE PREBIÓTICO EM SUBSTITUIÇÃO A GORDURA E 
AVALIAÇÃO DE SUA ACEITABILIDADE 
Autores: MAYARA CR SILVA; CALINE PEREIRA CARDOSO; MONISE VIANA ABRANCHES; GRÊNNER OLIVEIRA LACERDA FILHO; 
LENITA CUNHA SALES; PAULO SÉRGIO MONTEIRO; PAÔLA MS GOMES; REGIANE LOPES SALES; MEIRE OLIVEIRA BARBOSA; 
FABRÍCIA QUEIROZ MENDES 
Instituição: Universidade Federal de Viçosa - Rio Paranaíba 
Área: ALIMENTOS E GASTRONOMIA 
Sessão: APRESENTAÇÃO ORAL 
Data: 30/08/2017 - Sala: RIO DE JANEIRO - Horário: 15:55-16:05:00 
Forma de Apresentação: APRESENTAÇÃO ORAL 
 

INTRODUÇÃO
A constante procura por produtos que perfazem as necessidades nutricionais do consumidor e a promoção da saúde faz com que 
a produção de alimentos com alegação de propriedades funcionais seja um campo de oportunidades do setor alimentício. Um 
produto alimentício considerado agradável ao paladar, em todas as faixas etárias e independentemente da classe socioeconômica 
é o sorvete. Contudo, é crescente a preocupação da indústria em torná-lo um alimento com melhor valor nutricional, dado o 
interesse dos consumidores ao quesito “saudabilidade”. Uma possível estratégia a ser utilizada seria o emprego de prebióticos 
(como a biomassa produzida a partir da banana verde, constituída por amido resistente) dado os benefícios que estes trazem à 
flora intestinal e a redução do seu teor de gordura.

OBJETIVOS
Desenvolver um sorvete artesanal com adição de prebiótico em substituição a gordura e a avaliar sua aceitação.

METODOLOGIA
Foram elaborados quatro sorvetes, tradicional (200 g de creme de leite - 100% de gordura) e modificados nas concentrações de 
5%, 25% e 50% de biomassa de banana verde em substituição ao creme de leite. Os sorvetes foram avaliados sensorialmente por 
40 provadores, quanto aos atributos sabor, aroma, cor, textura e impressão global e quanto a intenção de compra. A qualidade 
microbiológica foi avaliada segundo os critérios da Resolução nº12/2001. Foi estimado o conteúdo de gordura e calculado os 
custos das formulações. 

RESULTADOS
Todos os sorvetes foram aceitos, uma vez que a média de pontuação foi superior a 7,0 para todos os quesitos avaliados. A 
substituição de 25% de creme de leite por biomassa de banana verde foi a maior concentração que não acarretou diferença 
sensorial em relação ao sorvete tradicional. A intenção de compra foi semelhante e os julgadores indicaram que comeriam 
as formulações testadas. Os resultados das análises microbiológicas confirmaram que os sorvetes atenderam aos critérios 
preconizados pela RDC º 12 de 2001. A estimativa do conteúdo de gordura indicou uma redução de 31,8% da gordura do sorvete 
tradicional para o modificado adicionado de 50% de biomassa. O custo de produção do sorvete tradicional foi 15,2% superior ao 
do soverte de menor custo de produção (adicionado de 50% de biomassa).

CONCLUSÃO
A biomassa de banana verde pode ser utilizada como ingrediente na elaboração de sorvetes para redução do teor de gordura, uma 
vez que os sorvetes apresentaram boa aceitação, contribuindo para desenvolvimento de novos produtos com valor nutricional 
agregado.

voltar ao índice



40* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

OR-21
FATORES ASSOCIADOS A DINAPENIA DE IDOSOS 
Autores: MARA FABIANA SILVA ANTUNES; CEZAR HENRIQUE AZEVEDO 
Instituição: Universidade Católica de Santos 
Área: SAÚDE COLETIVA E UAN 
Sessão: APRESENTAÇÃO ORAL 
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INTRODUÇÃO
O processo de envelhecimento altera a composição corporal e pode promover a queda da força muscular (dinapenia) comprometendo 
a autonomia do idoso na realização das atividades diárias e representar um risco adicional de morbimortalidade. Identificar fatores 
envolvidos nesse processo são essenciais para medidas protetoras à saúde nessa fase da vida.

OBJETIVOS
Avaliar os fatores associados à dinapenia em idosos.

METODOLOGIA
Estudo transversal, com 224 idosos de ambos os sexos residentes em São Vicente-SP. Avaliados fatores sociodemográficos, 
laborais e alimentares por formulário, mensuração antropométrica e dosagem de hemoglobina. A dinapenia foi avaliada pela força 
de preensão manual (FPM) (< 20kgf mulheres, < 30kgf homens). Análise descritiva, teste t Student, correlação de Pearson e 
regressão logística foram utilizados. O nível de significância foi de 5%.

RESULTADOS
Dos idosos avaliados, 143 (63,8%) eram mulheres e 81 (36,2%), homens. Destes, 104 (70,0%) eram dinapênicos (72,7% 
mulheres e 65,4% homens). Dentre os dinapênicos, 52,0% das mulheres e 48,0% dos homens estavam com excesso de peso 
(IMC > 28kg/m²). A FPM correlacionou-se positivamente com medidas de reserva muscular (circunferência muscular do braço-
CMB, área muscular do braço corrigida-AMBc, espessura do músculo adutor do polegar-EMAP e peso de massa magra) e 
negativamente com medidas adiposas (dobra cutânea triciptal-DCT, peso e percentual de gordura corporais). A CMB e EMAP 
foram menores dentre os dinapênicos comparados aos não-dinapênicos para ambos os sexos (Teste t, p<0,05). Pela análise de 
regressão logística múltipla observou-se que os fatores associados à dinapenia foram os menores tercis de EMAP (2º tercil: OR= 
2,32;  IC95%:1,15;  4,66 e 3º tercil: OR=7,20;  IC95%:2,94; 17,59) e segundo tercil de hemoglobina (OR=2,24;  IC95%: 1,03; 
4,86) ao passo que a exposição ao trabalho manual (serralheria) foi fator de proteção (OR=0,19;  IC95%: 0,04; 0,85).

CONCLUSÃO
Os resultados mostraram que baixas reservas musculares e níveis de hemoglobina refletem condições que podem comprometer a 
independência do idoso. Como fator de proteção, a atividade física de força deve ser estimulada ao longo da vida, uma vez que a 
dinapenia representa maior risco de morbimortalidade em idosos. Com o aumento deste grupo etário na população é importante 
que políticas públicas sejam direcionadas para a promoção da saúde e prevenção de riscos.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, a atenção à saúde da população infanto-juvenil têm como preocupação tanto o desenvolvimento orgânico, como 
também o risco de enfermidades crônicas não transmissíveis (DCNT). A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta os 
determinantes destas enfermidades sendo a alimentação e inatividade física os mais relevantes para população infanto-juvenil. 
A problemática nutricional apresenta-se com elevada demanda, a qual tem sido atendida por meio de ações da universidade 
diante de seu papel social e de gerar conhecimento científico. Assim, o Centro de Estudos e Práticas em Nutrição (CEPRAN) têm 
desenvolvido, desde 2006, ações de atenção primária com atendimentos nutricionais à população. 

OBJETIVOS
Descrever as características sócio-demográficas, o perfil nutricional, presença de DCNT;  e  avaliar  os resultados após intervenção 
em crianças e adolescentes atendidos em ambulatório

METODOLOGIA
Foram avaliados os prontuários de pacientes, de 2 a 19 anos, atendidos no CEPRAN entre 2006 e 2016. Obteve-se informações 
demográficas, origem geográfica, históricos pessoal e familiar de DCNT e dados de peso e estatura. O estado nutricional foi 
avaliado de acordo com o índice de massa corporal (IMC=peso/altura²) e classificado segundo percentis IMC/Idade. Empregou-
se  curvas da OMS, sendo percentil abaixo do 3o classificado como magreza, e acima do 85o e 95o como sobrepeso e obesidade, 
respectivamente. Avaliações IMC foram realizadas nas consultas iniciais e finais

RESULTADOS
O CEPRAN atendeu população local(62%) e outros 30 municípios(38%), principalmente adolescentes entre 10-14 anos(37%) e 
crianças 6-10 anos(29%). Observou-se baixo peso(3,6%), sobrepeso(8%) e obesidade(77%), que foi mais frequente entre 10-14 
anos(31,4%). A dislipidemia foi a DCNT mais observada(26%), e mais frequente entre 2-6 anos(38%) e acima 10 anos(25%). A 
hipertensão acometeu 8% pacientes e mais observada nos adolescentes(12%). Houve associação positiva entre DCNT e excesso 
de peso (prevalência 15,6 vezes maior). Não houve associação com histórico familiar (prevalência <0,5 vezes) sugerindo maior 
relevância de fatores extrínsecos como alimentação, que fator genético. No seguimento de 143 pacientes, observou-se melhora 
nutricional em 65% dos obesos com redução média de 0,3 pontos no IMC, resultados mais expressivos na faixa de 6-10 anos 
que demais pacientes.

CONCLUSÃO
Obesidade e dislipidemia foram prevalentes ja no início da infância, demostrando a necessidade de mudanças para hábitos nesta 
fase da vida  que promovam a saúde.
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INTRODUÇÃO
Na sociedade contemporânea, os meios de comunicação social assumem um papel central nas atividades em geral, configurando-
se como uma ferramenta fundamental para o exercício da cidadania e para a difusão do conhecimento, situação constatada 
também no campo da alimentação e da nutrição. O tema alimentação e nutrição é cada vez mais evidenciado nas diversas mídias, 
uma presença que tem sido valorizada por seu potencial em contribuir com a promoção da alimentação saudável e da saúde;  mas 
também, tem sido questionada quanto à credibilidade e à adequação, muitas vezes, comprometidas por influências de mercado 
como, por exemplo, as determinadas pela indústria da estética. 

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade dos conteúdos relacionados ao tema alimentação e nutrição das revistas on-line 
femininas para adolescentes Capricho e Todateen. 

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa qualitativa através do método Análise do Conteúdo em associação a referenciais teórico-conceituais 
dos Estudos Culturais. O corpus de análise foi constituído por 111 textos (68 textos da revista on-line Capricho e 43 textos da 
revista on-line Todateen). O corpus foi selecionado através de busca no site das revistas Capricho e Todateen com palavras-chave 
relacionadas ao tema alimentação e nutrição, adotando-se o recorte temporal de um ano. 

RESULTADOS
Os principais resultados e análises dos textos do corpus foram: as celebridades foram as fontes de informação preferenciais;  a 
função principal das fontes foi relatar experiências pessoais;  a abordagem foi predominantemente fatual;  a utilização de termos 
linguísticos foi inadequada com prejuízo de sentido;  a ocorrência de informações promotoras de práticas alimentares saudáveis foi 
reduzida;  assuntos de interesse público praticamente não entraram em pauta;  o enquadramento caracterizou-se pela prevalência 
da dimensão biológica da alimentação e nutrição com foco na estética e pela concepção sobre alimentação e nutrição baseada 
mais na ideia de dieta restritiva do que de alimentação saudável. 

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos permitem afirmar que os conteúdos das revistas analisadas não apresentam qualidade satisfatória e potencial 
para contribuir com a segurança alimentar e nutricional das adolescentes.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, alguns aspectos são verificados no cenário laboral, como alterações constantes no modo de produção, aceleração 
no ritmo do processo produtivo e permanência de múltiplos vínculos trabalhistas no mesmo setor organizacional. Estes têm sido 
associados ao aumento significativo do número de doenças ligadas ao trabalho, como lesões físicas, problemas psicológicos e 
danos sociais, principalmente entre os trabalhadores de Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) de Hospitais Universitários 
Federais (HUFs) devido à cobrança sofrida para o cumprimento das missões de assistência, ensino e pesquisa.

OBJETIVOS
Analisar a percepção de saúde ocupacional de trabalhadores de UANs, em HUFs do Brasil.

METODOLOGIA
Tratou-se de estudo quantitativo, transversal e exploratório. A amostra foi composta por trabalhadores (n=901) de 18 UANs, 
em HUFs situados nas regiões Norte (n=2), Nordeste (n=9), Centro-Oeste (n=2), Sudeste (n=1) e Sul (n=4). Utilizou-se uma 
escala de avaliação de danos relacionados ao trabalho (EDRT), no formato likert de 7 pontos (0 = nenhuma vez a 6 = seis vezes 
ou mais), com fatores físicos (12 itens), psicológicos (10 itens) e sociais (7 itens). Médias ≤ 1,9 indicaram saúde ocupacional 
suportável nas UANs;  entre 2,0 e 3,0, revelaram criticidade;  entre 3,1 e 4,0, apontaram gravidade;  e acima de 4,1, significaram 
percepção de doenças ocupacionais.

RESULTADOS
As médias para danos físicos e psicológicos situaram-se entre 2,0 e 3,0, sinalizando uma situação crítica no Brasil. A maior média 
± DP para danos físicos foi observada na região Sul (2,4 ± 1,5), com diferença significativa entre esta e as regiões Centro-Oeste 
e Nordeste (p=0,036). A média mais alta para danos psicológicos foi obtida na região Sudeste (3,3 ± 1,8), havendo diferença 
significativa entre esta e as demais regiões (p<0,001). A média para danos sociais no Brasil foi menor que 1,9, representando 
situação suportável. Para este fator, a região Sudeste (1,4 ± 1,4) apresentou maior média ± DP, havendo diferença significativa 
entre esta e as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. A região Sul apresentou média ± DP (1,1 ± 1,3) significativamente mais 
elevada que as regiões Centro-Oeste e Nordeste (p<0,001).

CONCLUSÃO
A percepção de saúde ocupacional de trabalhadores das UANs, em HUFs do Brasil, evidencia situação suportável à crítica, sendo 
assim, torna-se indispensável avaliar sistemática e periodicamente esses profissionais visando instituir programas preventivos.
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INTRODUÇÃO
O aumento de resíduos sólidos e desemprego foram fatores determinantes para o surgimento dos catadores de materiais 
recicláveis, que em busca de melhores condições de trabalho e renda, se organizam em cooperativas. 

OBJETIVOS
Caracterizar uma amostra de catadores quanto às variáveis demográficas, econômicas, antropométricas e de composição 
corporal, além de verificar associação com insegurança alimentar. 

METODOLOGIA
Estudo transversal e descritivo realizado com 273 catadores de material reciclável do sul do Brasil. Foram investigadas as 
variáveis sociais, econômicas e demográficas (cor da pele, classe econômica, faixa etária, escolaridade e gênero), indicadores 
antropométricos, como o Índice de Massa Corporal específico para idade (Liptchitz, 1994;  Organização Mundial de Saúde, 1995), 
percentual de gordura corporal (Lohman, 1998) e circunferência da cintura (IDF, 2009). A segurança alimentar foi diagnosticada 
atrás da escala EBIA (Segal-Correa, 2003). O teste de Mann-Whitney foi realizado para analisar associações entre as variáveis 
analisadas e o tratamento estatístico foi realizado mediante o software SPSS versão 22 com significância de 5%. Esta pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer nº 3286/2009). 

RESULTADOS
A maioria da amostra foi composta por adultos (92,3%), mulheres (72,5%), não brancos (58,6%), com elevada presença de 
analfabetos funcionais (40,7%) e baixa classe econômica (88,9%), todas características típicas de populações vulneráveis. 
Quanto aos indicadores antropométricos 83,4% estavam com excesso de gordura corporal, 51,3% com excesso de peso e 57,5% 
estavam com obesidade abdominal. A prevalência de Insegurança Alimentar (IA) foi elevada (67,3%) e esteve mais presente em 
adultos, brancos, alfabetizados, classe econômica baixa, chefes de família com menos de 3 anos de estudo, excesso de peso e 
excesso de gordura corporal, porém não mostrou associação significativa. 

CONCLUSÃO
A antropometria é importante para o diagnóstico do estado nutricional, mas a investigação da IA identifica a dificuldade de acesso 
aos alimentos em qualidade e quantidade suficiente para alimentação adequada. Desta forma era esperado que pessoas com IA 
apresentassem déficits nutricionais, porém em nosso estudo ocorreu o contrário, e catadores com excesso de peso apresentaram 
maior prevalência de IA, fato preocupante visto que tal condição é percebida como bem nutrida por muitos, dificultando ações de 
intervenções. 
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INTRODUÇÃO
A hotelaria é um dos setores mais relevantes para o Rio de Janeiro e seus serviços de alimentação devem prezar pela segurança 
dos alimentos. Alguns têm buscado aperfeiçoar seus Sistemas de Gestão da Qualidade e Segurança de Alimentos (SGQSA) 
através de controles adicionais, como APPCC, e para eficiência destes é importante que os envolvidos estejam sensibilizados 
quanto à sua importância.

OBJETIVOS
Avaliar a importância da implementação do APPCC por gestores e manipuladores de um hotel 5 estrelas da cidade do Rio de 
Janeiro e o grau de interesse dos mesmos quanto à segurança de alimentos.

METODOLOGIA
Trata-se de Estudo de Caso dividido em duas etapas, uma qualitativa e com base nesta, uma quantitativa em andamento. O objeto 
de estudo foi escolhido pelo interesse acadêmico, pois é um dos poucos hotéis do Brasil que possui Sistema APPCC certificado 
na área de A&B. As entrevistas foram realizadas com seis gestores da área durante as Olimpíadas Rio 2016, evento que impactou 
o setor turístico, seus áudios foram gravados e transcritos para categorização e análise com o apoio do software ATLAS.ti.

RESULTADOS
Os discursos foram classificados em Visão pessoal sobre os SGQSA;  Cultura de Segurança dos Alimentos;  Higiene pessoal do 
manipulador;  Percepções de risco;  e Influência dos gestores na segurança dos alimentos.Os resultados indicam que os principais 
desafios e motivações referem-se ao desenvolvimento da cultura de segurança dos alimentos e cuidados com a higiene pessoal 
dos funcionários, assim como a melhoria na percepção de riscos sobre os perigos relacionados às DTA. Os gestores acreditam 
que suas atitudes influenciam a postura dos funcionários, e que a adoção do APPCC interfere positivamente sobre a imagem do 
hotel, a maioria considera baixo o risco da ocorrência de DTA. Já em relação ao período somente dois deles não acreditam que o 
risco associado a surtos alimentares aumenta com a taxa de ocupação. Cinco acreditam que não há divulgação adequada para 
transformar esta conquista em vantagem competitiva.

CONCLUSÃO
Houve demonstrações positivas a respeito dos SGQSA e hipóteses que pretende-se verificar na 2ª. etapa da pesquisa. O APPCC 
na hotelaria é um estímulo à criação da cultura de segurança dos alimentos. A construção de base científica é importante para 
avançar à sistemas de controle ainda mais seguros e complexos, agregando valor aos serviços prestados. Espera-se que estes 
esforços para a certificação comecem a ser divulgados para que seja de fato vantagem competitiva frente à concorrência no setor.
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INTRODUÇÃO
O curso de manipulação de alimentos na unidade prisional de segurança máxima surgiu em decorrência da necessidade de 
melhorar a qualidade higiênico sanitária dos alimentos distribuídos no ambiente prisional, uma vez que as mulheres que recebiam 
e distribuíam as refeições não possuíam instrução de boas práticas na manipulação de alimentos, nesse sentido o curso se 
justificou pelo fato de que o curso seria utilizado como qualificação do trabalho, o que resultaria em maior chance de recolocação 
no mercado de trabalho após período de encarceramento, uma vez que o setor alimentício é um campo de grande ascensão e 
demanda de mão de obra qualificada.

OBJETIVOS
O objetivo geral do projeto foi propiciar a qualificação em manipulação de alimentos para mulheres em privação de liberdade.

METODOLOGIA
O grupo de estudantes foi composto por mulheres responsáveis pela cozinha da unidade penal. O conteúdo do curso foi baseado 
na cartilha boas práticas para serviços de alimentação, explorando a legislação RDC 216/2004. No total o curso foi dividido em 8 
encontros, dos quais foram aplicadas aulas expositivas e dialogadas programadas conforme plano de ensino do curso, 1 encontro 
foi destinado a aplicação de uma avaliação dos conteúdos aplicados e 1 encontro foi destinado a apresentação de um projeto final, 
elaborado em grupo. Sendo necessário 75% de presença e nota igual ou superior a 7 na avaliação, para adquirir certificação de 
participação de curso.

RESULTADOS
O curso foi realizado em duas edições, com 15 mulheres em cada turma, todas receberam certificação de participação no curso, a 
saber que os conhecimentos apreendidos no curso de manipulação foram aplicados localmente, melhorando a qualidade higiênico 
sanitária dos alimentos distribuídos na unidade penal.

CONCLUSÃO
O curso teve impacto positivo no ambiente prisional, uma vez que permitiu solucionar alguns problemas relacionados a boas 
práticas em manipulação de alimentos local, além de permitir que essas mulheres recebessem qualificação em boas práticas de 
serviços de alimentação, sendo a elas agregado não apenas o modo de fazer, mas também a possibilidade de encontrar através 
da qualificação do trabalho um meio de reconstruir suas vidas após o cárcere

voltar ao índice



pôSTERES



48* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

PO-29-003
AVALIAÇÃO SENSORIAL DO DULÇOR DE NÉCTARES DE FRUTAS INDUSTRIALIZADOS ADICIONADOS DE EDULCORANTES 
Autores: MARINA MENDES COSTA; IZABELA PINHEIRO KREY; JULIANA MASSAMI MORIMOTO; ANDREA CARV GUER MATIAS 
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Área: ALIMENTOS E GASTRONOMIA 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 29/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 

INTRODUÇÃO
Apesar de produtos com edulcorantes serem orientados como alternativa na dieta, particularmente para indivíduos diabéticos, há 
amplo questionamento sobre a segurança da sua utilização, como possíveis efeitos colaterais associados ao seu uso consumo. 
Justifica-se o estudo pela hipótese que os néctares de fruta apresentam alto dulçor e a quantidade de edulcorantes pode ser 
diminuída pela indústria.

OBJETIVOS
Avaliar o perfil de dulçor de néctares de frutas industrializados light, diet e zero, através da realização de análise sensorial por teste 
de aceitação;  consumo de néctares de frutas na dieta habitual;  e o discernimento sobre os termos diet, light e zero.

METODOLOGIA
Foram levantadas três marcas e cincos sabores de néctares adicionados de adoçantes comercializadas na cidade de São Paulo. 
As marcas e sabores mais frequentes foram submetidos à testes de análise sensorial. Os sabores avaliados foram: caju, goiaba, 
manga, pêssego e uva. Foi realizado teste de aceitabilidade com escola hedônica de 5 pontos ancorados em “pouquíssimo 
doce” a “muitíssimo doce”. Também foram coletadas informações sobre o consumo de néctares de frutas na dieta habitual e o 
discernimento sobre os termos diet, light e zero.

RESULTADOS
O consumo de néctares de frutas industrializados light, diet e zero foi considerado suficientemente doce pelos participantes 
do estudo. A maior frequência de consumo para estes produtos foi uma vez ao mês, considerando que apenas 23% preferem 
consumir as versões de néctar light, diet e zero em relação às versões tradicionais. Com relação a preferência de consumo, 
água e suco aparecem nos primeiros lugares, não sendo observada diferença estatística entre esta preferência (0,088). Quando 
questionados quanto a saudabilidade a água foi considerado o produto mais saudável. Em relação ao significado, o termo néctar 
obteve 3% de acertos, light 39,5%, diet 14% e zero 17,1%.

CONCLUSÃO
Os resultados da análise sensorial contrariam a hipótese inicialmente levantada, que o excesso de dulçor possibilitaria a redução 
de aditivos edulcorantes. A não observância de preferência de consumo entre água e suco reflete questões de insegurança 
nutricional, visto que o nectar de frutas é comumente confundido com o termo suco. Sugerem-se ações de educação nutricional 
para orientação sobre as diferenças entre néctar e suco, bem como sobre os termos light, diet e zero, possibilitando melhores 
escolhas alimentares.
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INTRODUÇÃO
A ingestão aumentada de cloreto de sódio nas últimas décadas está correlacionada diretamente ao desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis como a hipertensão arterial sistêmica. O sabor Umami é atribuído ao Glutamato Monossódico (GMS), 
considerado um realçador de sabor dos alimentos, tornando os mais palatáveis e aceitos. Por esta razão é considerado uma 
alternativa de substituição total ou parcial ao cloreto de sódio utilizado em preparações culinárias.

OBJETIVOS
Avaliar a aceitação e preferência sensorial de produto cárneo com reduzido teor de cloreto de sódio com e sem acréscimo de 
glutamato monossódico.

METODOLOGIA
Foram desenvolvidas três preparações de almôndegas de carne bovina com diferentes teores de sódio: Padrão, Redução de 
NaCl com adição de GMS e Redução de NaCl sem adição de GMS, avaliadas por testes sensoriais de aceitação e preferência 
(ordenação) por um painel de degustadores não treinados.

RESULTADOS
O teste de aceitação evidenciou diferenças estatisticamente significativas para o atributo sabor em relação a almôndega padrão, 
sendo que este atributo não diferiu entre os produtos reduzidos em sódio. No teste de preferência o produto padrão foi preferido 
em relação aos reduzidos em sódio, sem diferença estatística entre os últimos. No entanto, os produtos com redução de sódio 
foram aceitos pelos degustadores com nota que se concentraram em 7, 8 e 9.

CONCLUSÃO
O GMS não influenciou na aceitabilidade e preferência das almôndegas com mesmo teor de sódio. Os produtos com teores 
reduzidos de sódio foram aceitos sensorialmente. Visto o impacto do consumo de sódio na saúde pública trabalhos desta 
natureza, voltados para o estudo de estratégias que contribuam ao estudo da aceitação de produtos com baixos teores de sódio 
são necessários.
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INTRODUÇÃO
O pão é um alimento muito valorizado e faz parte da base da dieta habitual em vários países do mundo. Dentre as formas de 
fermentação utilizadas em panificação temos a fermentação natural, e uma delas é o levain. No processo de desenvolvimento do 
levain há proliferação de microrganismos cujos produtos de fermentação conferem sabor, aroma e textura característicos ao pão.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi avaliar a aceitação e preferência sensorial de pães elaborados com levains de uva passa preta e cana-de 
açúcar, respectivamente, bem como pães produzidos com fermento biológico comercial.

METODOLOGIA
Para tanto, os pães preparadas com os diferentes levains e fermento comercial foram submetidos a testes de avaliação sensorial 
de aceitabilidade e preferência, por degustadores não treinados.

RESULTADOS
O pão produzido com fermento biológico comercial apresentou melhor aceitação estatisticamente significativa para os atributos 
odor (p=0,000), sabor (p=0,000), acidez (p=0,000), textura (p=0,00) e nota global (p=0,000), com exceção do atributo 
aparência (p=0,119). Não foi observada diferença na aceitação entre os pães produzidos com os distintos levains (uva e cana 
de açúcar). Todavia, os pães de fermentação natural (levain) foram aceitos pelo painel de degustadores com moda 8 para a 
maioria dos atributos. O pão com fermento comercial foi o preferido, não sendo observada diferença de preferência entre os pães 
fermentados naturalmente.

CONCLUSÃO
Sugere-se esse resultado ao hábito brasileiro, uma vez que este consumidor não foi amplamente apresentado aos produtos 
produzidos por fermentação natural. Por esse motivo o sabor e consequentemente a acidez características dos pães produzidos 
a partir da fermentação natural são atípicos ao paladar do público que participou do estudo.
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INTRODUÇÃO
A tendência de aumento de consumo de alimentos altamente energéticos, dentre eles o consumo de alimentos ricos em açúcares 
simples, é motivo de preocupação. Mundialmente observa-se aumento na obtenção de energia proveniente de refrigerantes e 
bebidas à base de frutas. Este cenário remete à necessidade de diagnóstico e monitoramento do padrão de consumo desta 
população.

OBJETIVOS
Investigar o padrão de consumo de bebidas não alcoólicas por jovens universitários.

METODOLOGIA
Como instrumento de coleta de dados foi desenvolvido um questionário estruturado com perguntas fechadas e abertas, de 
preenchimento individual, por meio de entrevista no campus nos períodos da manhã, tarde e noite. Este questionário abordou dados 
sócio demográficos (sexo, idade), características acadêmicas (área do curso) bem como aspectos relacionados ao consumo e 
frequência de bebidas não alcoólicas: água, café, suco, néctar, sucos e refrigerantes. Também foram abordadas questões que 
permitiram a distinção da preferência dos estudantes pelas bebidas, intepretação da saudabilidade da mesmas, bem como leitura 
dos rótulos de alimentos e sua influência na intenção de compra.

RESULTADOS
Foram entrevistados 300 alunos dos quais 77,7% faz pelo menos uma refeição foram de casa, 43,3% consume mais de 7 copos 
de água ao dia, 56% não consomem café. A maior frequência de consumo diário foi de leite (42,3%) e a segunda o suco de fruta. A 
bebida preferida e considerada a mais saudável foi a água, seguido do suco, néctar e refrigerante, com avaliações estatisticamente 
distintas. Quanto a informação nutricional 64,3% relatam ler os rótulos de alimentos, e 56% disseram que estas informações 
influenciam na intenção de compra. Não há preferência de consumo por produtos com informações nutricionais complementares 
light e zero.

CONCLUSÃO
O consumo de água se mostrou adequado. Observou-se favorável o leite ser a bebida com maior frequência de consumo 
declarado, uma vez que representa importante fonte de cálcio. Na sequência como bebida mais consumida vem o suco de 
fruta, dado preocupante pois há confusão entre o consumo de suco de frutas e néctares, este último com expressivo valor 
nutricional desequilibrado. Neste contexto, ações de educação nutricional que sensibilizem o jovem são importantes estratégias 
para promoção da alimentação saudável.
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INTRODUÇÃO
As Tangerinas são fontes alimentares de vitamina C, fibras e compostos bioativos, dentre eles, destacam-se os compostos 
fenólicos. Estes compostos são substâncias originadas do metabolismo das plantas, que apresentam propriedades antitumorais, 
antimutagênicas, anti-inflamatórias e antioxidantes. O suco natural de Tangerina Poncã (Citrus reticulata) é uma boa fonte de 
compostos fenólicos, porém, pouco é conhecido em relação ao conteúdo fenólico nos diferentes tipos de sucos, néctares e 
refrescos de Tangerina existentes no mercado, desta forma, faz-se necessária a comparação do conteúdo fenólico nestas bebidas.

OBJETIVOS
Comparar a quantidade de Fenólicos totais entre sucos naturais, integrais e concentrados, néctares e refrescos de Tangerina 
comercializados na cidade de Ribeirão Preto- SP.

METODOLOGIA
A determinação de fenólicos totais foi feita utilizando o método do reagente Folin-Ciocalteu descrito por Singleton e colaboradores. 
O suco natural de Tangerina Poncã (Citrus reticulata) foi preparado com 3 unidades da fruta com liquidificador. Foram selecionadas 
3 marcas diferentes de cada tipo de bebida (sucos integrais e concentrados, néctares e refrescos). As análises foram realizadas 
em triplicata e os resultados expressos em: média ± desvio padrão. O método estatístico utilizado foi análise de variância ANOVA 
e o teste de Tukey com nível de significância de 5%. O teor de Fenólicos totais está descrito em miligramas equivalente de ácido 
gálico/ 100 mililitros de suco (mg EAG/ 100 ml).

RESULTADOS
Todos os tipos de bebidas de Tangerina apresentaram diferença significativa entre si. Os sucos naturais apresentaram maior 
conteúdo fenólico, sendo 30,5 ± 0,0 mg EAG/ 100 ml e as bebidas que apresentaram menor quantidade de fenólicos foram os 
refrescos com 0,43 ± 0,32 mg EAG/ 100 ml. Em ordem decrescente em relação ao teor de fenólicos, os sucos concentrados, 
integrais e néctares obtiveram respectivamente valores de 16,80 ± 4,55 mg EAG/ 100 ml, 12,61 ± 0,79 mg EAG/ 100 ml e 6,94 
± 0,86 mg EAG/ 100 ml.

CONCLUSÃO
Entre as bebidas e sucos de Tangerina avaliados, os sucos naturais apresentaram maior quantidade de fenólicos, e os refrescos 
demonstraram as menores quantidades. Destaca-se que houve diferença significativa entre todos os tipos de bebidas e a 
quantidade de fenólicos.
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INTRODUÇÃO
O Licopeno é um carotenóide e antioxidante que tem sido associado com a redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis 
e atua como fator protetor contra doenças cardiovasculares. A Goiaba vermelha (Psidium guajava L.) é descrita na literatura como 
uma boa fonte de Licopeno, porém, seu teor presente em sucos, néctares e refrescos comercializados desta fruta ainda é pouco 
conhecido, desta forma, destaca-se a importância da determinação de Licopeno nestas bebidas destinadas ao consumo.

OBJETIVOS
Comparar o teor de Licopeno entre sucos naturais, integrais e concentrados, néctares e refrescos de Goiaba vermelha (Psidium 
guajava L.) comercializados em Ribeirão Preto- SP.

METODOLOGIA
Para a dosagem de Licopeno foi utilizada a metodologia descrita por Fish e colaboradores. Foram coletadas amostras de 3 marcas 
diferentes para cada tipo de suco, néctar e refresco de Goiaba vermelha (Psidium guajava L.). O suco natural foi feito com 3 
unidades da fruta e utilizado um liquidificador elétrico. As análises foram realizadas em triplicata e os resultados expressos em: 
média ± desvio padrão. O método estatístico utilizado foi análise de variância ANOVA e o teste de Tukey, com nível de significância 
de 5%. O teor de Licopeno está descrito em miligramas/ 100 gramas de suco.

RESULTADOS
Os sucos naturais apresentaram maior teor de Licopeno 7,76 ± 0,72 mg/ 100 g e os sucos integrais 7,63 ± 2,45 mg/ 100 g. Os 
teores de Licopeno encontrados nos sucos concentrados, néctares e refrescos foram respectivamente 5,96 ± 0,84 mg/ 100 g, 
4,40 ± 1,68 mg/ 100 g e 1,25 ± 0,01 mg/ 100 g. Não houve diferença estatística entre sucos naturais, integrais e concentrados. 
O teor de Licopeno nos néctares apresentou-se diminuído significativamente entre sucos naturais, integrais e refrescos (p<0,01). 
Os refrescos apresentaram os menores valores de Licopeno e obtiveram diferença estatística com todos os grupos (p<0,001). 

CONCLUSÃO
Os sucos naturais, integrais e concentrados foram as melhores fontes de Licopeno entre as bebidas estudadas, apesar do suco 
concentrado não ter apresentado diferença estatística entre os sucos integrais e naturais, este suco na maioria das vezes é diluído 
para o consumo, não sendo consumida a mesma quantidade de um suco natural ou integral. O tipo de bebida que obteve menor 
valor de Licopeno foi refresco de Goiaba, o que pode ser justificado pela pequena quantidade de polpa defruta utilizada no preparo 
deste tipo de bebida.
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INTRODUÇÃO
A mudança na composição social foi marcada pela urbanização e desenvolvimento de novas tecnologias. As facilidades ocorreram 
no âmbito alimentar, visto que aumentou os alimentos pré-prontos para venda, acarretando na diminuição dos alimentos preparados 
em casa, dando lugar ao do consumo de alimentos supercongelados. Também, o comportamento dos indivíduos alterou por um 
ritmo de vida acelerado, que reduz o tempo para produzir o alimento na residência. Justifica-se a realização deste trabalho pelo 
aumento no consumo de alimentos prontos supercongelados.

OBJETIVOS
Realizar a análise centesimal e comparar os teores de macronutrientes de refeições supercongeladas vendidas em supermercados 
tendo em vista o tempo de validade especificado pelo fabricante e comparar as informações da rotulagem nutricional das refeições 
congeladas com a legislação vigente.

METODOLOGIA
Foram realizadas análises centesimais de duas marcas distintas de produtos supercongelados com os mesmos ingredientes, 
as amostras foram mantidas em temperatura controlada durante as análises e foi utilizado o mesmo lote de cada produto. Foi 
analisado se os teores dos macronutrientes, fibras e valor calórico da tabela nutricional do produto estavam em conformidade 
com os resultados das análises centesimais, considerando a variabilidade de 20% tolerada pela legislação vigente. Para avaliar 
a influência do tempo de prateleira nos nutrientes, todos os procedimentos da análise centesimal foram repetidos após 30 dias.

RESULTADOS
No presente estudo foi demonstrado uma discordância entre o que é relatado pelo rótulo do alimento e as informações nutricionais 
das análises centesimais, onde, das amostras estudadas 100% do carboidrato foi super estimados e 100% dos dados de proteína, 
lipídios, valor calórico e fibras ocorreu subestimação, verificando-se que o percentual de diferença se encontra inadequado em 
relação a tolerância admitida pela legislação. Quando realizada a avaliação das características sensoriais dos produtos, houve 
formação de cristais de gelo, acreditando-se que o congelamento empregado na produção das refeições das amostras foi o 
congelamento lento, contribuindo para a inconformidade de armazenamento encontrada nas refeições.

CONCLUSÃO
A qualidade dos produtos, e o monitoramento da rotulagem são fundamentais para garantir a segurança alimentar. Os órgãos de 
vigilância devem estar atentos com esse monitoramento e possuir instrumentos legais para promover a fiscalização para tornar o 
produto fidedigno ao rótulo.
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INTRODUÇÃO
Fala-se, escreve-se e pratica-se o que se denomina “Comida de Verdade”, “Slow-Food” e “Comfort Food”. Avaliando cada uma 
dessas denominações, chega-se a um senso comum: comida caseira, feita com ingredientes frescos, de forma tradicional, onde 
todos sentam-se à mesa para uma degustação prazerosa, e aromas, sabores, gostos remetem às primeiras memórias gustativas, 
de pertencimento, de acolhimento: a comensalidade (COELHO, 2015).
É na cozinha que prevalece a arte de elaborar os alimentos e lhes dar sabor e sentido. Nela, há a intimidade familiar, os sentimentos, 
a afetividade que traduzem uma relação de mundo, rico em relações sociais, podendo ser definida como “Comida de Alma”. Nos 
dias de hoje, alimentar-se e manter-se conectado ao valor cultural e simbólico da comida, representa um grande desafio. O modo 
de vida moderno, com a escassez de tempo para a execução das tarefas diárias, afeta de forma direta o preparo e consumo das 
refeições. Sentar-se à mesa, como nossos ancestrais faziam ao redor do fogo, tornou-se um acontecimento exclusivo em festas 
e comemorações, e não mais a norma de conduta do grupo ou núcleo familiar (LIMA, 2015).
 
OBJETIVOS
Descrever o termo “comida de verdade” pelo ponto de vista das avós, chefes de cozinha e nutricionistas.

METODOLOGIA
Esta pesquisa tem cunho qualitativo e exploratório, e foi realizada com as avós dos pesquisadores e pessoas que tiveram as avós 
com papel determinante na sua vida.

RESULTADOS
“A cozinha representa o prazer de fazer alguma coisa para compartilhar com as pessoas, a cozinha é um momento de prazer, de 
compartilhar e familiar. E se colocar na cozinha e preparar a cozinha, já é o começo do preparo de compartilhar esse momento 
juntos (C1). ” Dos entrevistados, uma nutricionista e um chefe de cozinha, relacionaram o ato de cozinhar ao conceito de felicidade, 
agregação, desde o momento do preparo ao desfrute e deleite junto ao grupo seja familiar, ou mesmo no local de trabalho. 
“Mamãe comprava verduras que vendia na porta, mas naquele tempo era quitanda, açougue, padaria (V3) ”. O depoimento mostra 
a descaracterização e a perda territorial do acesso e consumo dos alimentos, perdendo sua individuação e intimidade com os 
fornecedores nos dias atuais. 

CONCLUSÃO
O que hoje se denomina Comida de verdade, tão falada e propagada pelo mundo, nada mais é que uma nova roupagem, uma nova 
linguagem da Comida de Avó. 
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INTRODUÇÃO
O Banco de Dados para Avaliação da Ingestão de Nutrientes (BD-AIN) da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) 
foi criado para melhorar a disponibilidade de dados de composição química de alimentos em estudos que relacionem consumo 
de alimentos e saúde. Esta atividade está sendo realizada sob a coordenação do Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC/CEPID/
FAPESP) e Rede Brasileira de Composição de Alimentos (BRASILFOODS).

OBJETIVOS
O objetivo do BD-AIN é atender às necessidades do Inquérito Nacional de Alimentação/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(INA/IBGE), o qual avalia a ingestão de nutrientes da população brasileira.

METODOLOGIA
Dados de composição brasileira compilados nos últimos 15 anos serviram de base para a elaboração da BD-AIN. Durante este 
processo foi dada prioridade para dados analíticos de alimentos produzidos e comercializados no Brasi. A elaboração do BD-AIN 
seguiu as seguintes etapas: (i) agregação de alimentos com as mesmas descrições, visando abranger todos os citados durante 
pesquisas de consumo alimentar;  (ii) coleta de receitas para preparações citadas, com cálculo do perfil de nutrientes aplicando 
fatores de conversão e de retenção de nutrientes apropriados; (iii) geração de novas estruturas que permitam o intercâmbio de 
informações com o banco de dados do INA/IBGE.

RESULTADOS
Atualmente o BD-AIN compreende dados de 1200 alimentos crus, industrializados e preparações. O banco inclui cerca de 
36000 valores de nutrientes, com dados de macronutrientes, frações de lipidios, vitaminas e minerais. Foram utilizados cerca 
de 24% de dados de bases internacionais para preencher valores que não estavam disponíveis no Brasil;  esses dados podem 
ser identificados pelos usuários. Informações calculadas de aproxidamente 1500 preparações serão incluídas na versão final. No 
segundo semestre de 2017 o BD-AIN estará disponível online no site da TBCA (www.fcf.usp.br/tbca), que foi completamente re-
estruturado e apresentará novas funcionalidades. O website permite a busca de diferentes formas: (i) por alimento;  (ii) por grupo;  
(iii) por componente. Esses dados podem ser visualizados na forma de relatórios, com possibilidade de download.

CONCLUSÃO
A reformulação do Banco de Dados de Avaliação de Ingestão de Nutrientes (DB-AIN) da TBCA, permitirá, de forma inédita no Brasil 
a avaliação da ingestão de nutrientes para indivíduos e populações com base em dados prioritariamente nacionais de composição 
química de alimentos.
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INTRODUÇÃO
Pães sem glúten (PSG) frequentemente apresentam pobre conteúdo nutricional por serem elaborados com farinhas refinadas 
e amidos, além de apresentarem baixa aceitabilidade. Visando à melhoria da composição dos PSG, o uso de matérias-primas 
alternativas ricas em nutrientes e compostos bioativos vem sendo recomendada, tal como a farinha integral de quinoa.

OBJETIVOS
Definir as proporções ideais de farinha de quinoa (FQ) que possibilitem a elaboração de PSG com boas propriedades físicas, 
aceitabilidade e composição.

METODOLOGIA
O planejamento experimental para misturas de três componentes e a resultados de superfície de respostas foram utilizados para 
investigar os efeitos da FQ, farinha de arroz (FA) e da fécula de batata (FB), bem como de suas interações, nas propriedades 
físicas (perda de peso durante o processamento, volume específico, firmeza e umidade do miolo) e aceitabilidade de PSG. Foram 
elaboradas doze formulações, que diferiam apenas quanto a composição da mistura de farinhas. 50 consumidores avaliaram a 
aceitação dos atributos aparência, cor, aroma, textura, sabor e aspecto global dos PSG em uma escala hedônica híbrida de 10 cm 
semi-estruturada.

RESULTADOS
Não foram observados efeitos significativos da FQ, FA e FB na variável perda de peso. Para as demais variáveis, os modelos de 
mistura foram significativos (R2adj =73 a 98%, p≤0,03 e sem falta de ajuste p>0,05). FQ apresentou interação sinérgica com 
FA e FB, contribuindo para aumento do volume. Já o uso de FQ isoladamente resulta em PSG com baixa expansão e maior firmeza. 
PSG com maiores níveis de FQ apresentaram valores intermediários de umidade do miolo. A utilização de FQ isoladamente é 
viável, porém, resultou em pães com menor aceitabilidade (escores variando entre 6,3 e 7,6). A interação entre FQ e FB aumenta 
a aceitabilidade da aparência e global dos PSG. Verificou-se a possibilidade de incorporar até 74% de FQ em combinação com FB, 
resultando em PSG aceitos quanto a aparência, cor, aroma, textura e global (escores >7), sem comprometimento da aceitabilidade 
em relação a formulação controle (elaborada com a mistura de 50% FA e 50% FB). A utilização destes níveis de FQ, corresponde 
a incorporação de 16g de grãos integrais/porção de 50g do pão, permitindo a classificação como um produto 100% integral de 
acordo com os critérios do Whole Grains Council.

CONCLUSÃO
É possível desenvolver PSG contendo 74% FQ, resultando em produto nutricionalmente melhorado e aceito.
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INTRODUÇÃO
Apesar dos consideráveis avanços em pesquisa e desenvolvimento, e do crescimento do mercado de produtos isentos de glúten, 
a maioria dos pães sem glúten (PSG) apresenta elevado preço, pobre qualidade sensorial e baixo conteúdo nutricional por serem 
elaborados com farinhas refinadas e amidos. Uma das estratégias recomendadas para melhorar a qualidade dos PSG é o uso de 
farinhas integrais de cereais isentos de glúten. Dentre estes, o milheto, que ainda é pouco explorado no Brasil para a alimentação 
humana.

OBJETIVOS
Avaliar a performance da farinha de milheto integral na panificação sem glúten.

METODOLOGIA
Foram utilizados grãos de milheto (BRS 1501) cedidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, sede Dourados-MS. 
O planejamento fatorial 22 com inserção de três pontos centrais foi utilizado para investigar os efeitos da variação de farinha 
de milheto (FM) e de água (A) nas propriedades físicas e na aceitabilidade dos PSG. Com o intuito de elaborar pães integrais, a 
proporção de FM variou de 100 a 50% combinada com amido de milho, e A de 100 a 130% (base farinha). As sete formulações 
experimentais foram avaliadas quanto ao volume específico, firmeza, umidade do miolo e aceitabilidade da aparência, cor, aroma, 
textura, sabor e a global (escala hedônica híbrida de 10 cm).

RESULTADOS
Os modelos de regressão ajustados aos dados experimentais [R2(aj)= 89-99%, p<0,05] mostraram que que FM aumenta 
o volume dos pães, enquanto A diminui. A interação entre FM e A diminui a firmeza, resultando em PSG macios, e também 
diminui o teor de umidade. Não foram obtidos modelos significativos para aceitabilidade dos PSG. Observou-se baixa aceitação 
pela aparência e cor dos produtos (escores entre 5,7 e 6,7), provavelmente por influência da cor escura dos grãos. Todas as 
formulações foram aceitas quanto ao aroma, a textura, o sabor e global (escores entre 7,0 e 8,4). O aumento do teor de A de 100 
para 130% melhora a aceitabilidade de PSG elaborados com 100% FM. Essas formulações de PSG contem a variação de 9,8 a 
21,9g de grãos integrais/porção de 50g (2 fatias de pão), podendo ser classificado como produto integral, de acordo com critérios 
estabelecidos pelo Whole Grains Council.

CONCLUSÃO
É possível desenvolver PSG com elevada proporção de farinha de milheto integral (50 – 100% da base farinha), resultando em 
produtos nutricionalmente melhorados e aceitos;  podendo ser uma alternativa para os indivíduos que necessitam de dieta isenta 
de glúten.
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INTRODUÇÃO
O iogurte é um alimento considerado funcional quando adicionado de sepas e quantidades ideais de microorganismos vivos e 
benéficos para a flora intestinal, além disso, os consumidores o percebem como um alimento saudável e fonte de proteína e cálcio. 
Por ser um produto considerado, na maioria das vezes, saudável, a sua composição nutricional é fundamental. Os valores do 
carboidrato estão dentro da informação nutricional, porém a quantidade de açúcar ainda não é discriminada. 

OBJETIVOS
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar os teores de proteínas, gorduras e carboidratos presentes nas principais marcas 
de iogurte tipo grego vendidos região metropolitana do  Rio de Janeiro.

METODOLOGIA
As analises foram realizadas nas 5 principais marcas de iogurte integral sem sabor do tipo grego comercializadas na região 
metropolitana do Rio de Janeiro, sendo usado 3 lotes de cada marca. A dosagem de açúcares foi feita por HPLC, proteínas pelo 
método de Kjeldahl e os teores de gorduras com resultados de Bligh-Dyer, sendo realizadas 3 repetições em todas as analises. 

RESULTADOS
Na avaliação de açucares foi observada a presença de sacarose e frutose como principais edulcorantes destes produtos, variando 
de 5,33 a 10,5 g na porção individual de cada produto. O resultados da análise da quantidade dos nutrientes estava de acordo com 
as regras de rotulagem de iogurtes previstas na Resolução ANVISA RDC nº360/2003 na maior parte das marcas 

CONCLUSÃO
Sugere-se a discriminação da quantidade dos açúcares presentes no teor total do carboidrato de cada produto industrializado para 
que o consumidor possa ter informação real dos nutrientes presentes nos produtos pronto para o consumo.
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de pães sem glúten (PSG) é um tema que vem atraindo o interesse de pesquisadores e empresas ao redor 
do mundo, no entanto, pouco se conhece sobre as características dos PSG disponíveis no comércio. Esse tipo de informação é 
importante para os profissionais que atuam na atenção às pessoas com restrições ao consumo de glúten, bem como para aqueles 
que atuam no desenvolvimento, regulamentação e monitoramento de produtos alimentícios para fins especiais.

OBJETIVOS
Identificar os aspectos tecnológicos e nutricionais dos PSG disponíveis no comércio atual.

METODOLOGIA
Foram realizadas visitas em 18 lojas físicas e 14 virtuais dos fabricantes e comerciantes para transcrição das informações dos 
rótulos dos PSG: origem, formato, tipo de embalagem e armazenamento, vida de prateleira, lista de ingredientes, informação 
nutricional e alegações de conteúdo. Foram calculados a média, o desvio padrão, o intervalo de variação e a distribuição percentual 
das variáveis investigadas.

RESULTADOS
Foram estudados 105 PSG pertencentes a 20 marcas diferentes, sendo 94% nacionais e 6% importados. Foram encontrados 89% 
pães de forma, 3% pão para hambúrguer, 3% baguette, 3% pão moldado, 2% ciabatta e 1% pão para cachorro-quente. Em média, 
a vida de prateleira declarada no rótulo foi de 29 dias para pães armazenados à temperatura ambiente em embalagens do tipo 
herméticas ou sob atmosfera modificada, 12 dias para os refrigerados e 115 dias para os congelados, ambos em embalagens do 
tipo convencional. A farinha de arroz e a fécula de mandioca foram os ingredientes majoritários, utilizados em 95% dos produtos. 
99% dos PSG são elaborados com hidrocolóides, 63% com conservantes e 35% com emulsificantes. Na porção de 50g observou-
se a variação de: 59-166 kcal de valor energético, 10-33g de carboidratos, 0-10g de proteínas, 0-5g de fibra alimentar, 0,5-6g 
de gorduras totais e 14-620mg de sódio e no geral, não há diferença na composição de PSG de diferentes formatos. Não foram 
encontrados PSG fortificados ou enriquecidos. O rótulo de 96% dos produtos apresenta a alegação de que são isentos de lactose 
e dentre os alergênicos declarados, 41% são ovos.

CONCLUSÃO
Apesar do evidente aumento do número de PSG disponíveis no comércio ainda há baixa variedade quanto ao formato, baixa 
densidade nutricional em função do uso de ingredientes refinados e não fortificados. Há necessidade de melhoria da composição 
deste tipo de alimento para fim dietético especial.
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INTRODUÇÃO
Os pães sem glúten (PSG) geralmente apresentam pobre qualidade tecnológica, sensorial e nutricional. Estudos prévios mostraram 
o elevado potencial da farinha de grão-de-bico (FGB) e da fibra alimentar psyllium (PSY) na elaboração de PSG nutricionalmente 
melhorados e bem aceitos. A combinação destes ingredientes ainda não foi explorada e apresenta potencial para a melhoria das 
propriedades físicas das massas e dos pães resultantes.

OBJETIVOS
Avaliar os efeitos da adição de PSY nas propriedades físicas de PSG elaborados com FGB.

METODOLOGIA
Foram estudadas duas formulações de PSG obtidas em um estudo prévio de otimização, sendo uma elaborada com 100% FGB 
e a outra a partir da combinação de 75% FGB com 25% de fécula de mandioca (em base farinha, bf). Estas formulações foram 
elaboradas com as mesmas quantidades de ingredientes e sob as mesmas condições de processamento. Foram avaliados os 
efeitos da adição de 0;  8,5;  12;  15 e 17,1% PSY (bf) na aparência, no volume específico (VE) dos pães, na umidade e na firmeza 
do miolo. A comparação de médias foi realizada por meio da análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (p<0,05).

RESULTADOS
A adição dos diferentes níveis de PSY nos pães elaborados com 75% FGB reduziu os valores de firmeza do miolo (variação de 
5,5 a 10,8 N) em comparação com o pão elaborado sem PSY (15,6 N). A adição de 8,5% PSY resultou em PSG com as melhores 
propriedades físicas: o maior VE (2,6 cm³/g) e umidade (57,2%) e menor firmeza (5,5 N). A adição de maiores níveis de PSY 
reduz o VE e a umidade do produto. Já nos pães elaborados com 100% FGB, a adição de 8,5% PSY também aumentou o VE (2,3 
cm³/g) e umidade (58,1%) e não alterou o valor de firmeza (13,9 N) quando comparada à formulação elaborada sem PSY (15,3 
N). A utilização de maiores níveis de PSY prejudicou as propriedades físicas do produto por aumentar a firmeza, e por reduzir o 
VE e a umidade. Observou-se que a adição dos diferentes níveis de PSY resultou em pães com miolo homogêneo e crosta com 
superfície arredondada e sem rachaduras, características que se aproximam do formato geralmente esperado pelos consumidores 
de pães de forma.

CONCLUSÃO
A adição de 8,5% PSY (bf) melhora a expansão, a maciez e a aparência interna e externa dos PSG elaborados com FGB. A 
combinação destes ingredientes pode proporcionar benefícios nutricionais aos indivíduos com distúrbios relacionados ao glúten.
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INTRODUÇÃO
A obtenção de pães sem glúten (PSG) é um desafio tecnológico, pois ainda não há nenhum componente com as mesmas funções 
tecnológicas do glúten. A adição de enzimas como a transglutaminase (TGase) e a ciclodextrina glicosiltransferase (CGTase) e de 
emulsificantes, como o ésteres de ácido diacetil tártarico de mono e diglicerídeos (DATEM), pode contribuir com a melhoria das 
propriedades tecnológicas de PSG elaborados com matérias-primas integrais como a farinha de grão-de-bico (FGB).

OBJETIVOS
Avaliar a influência de adição de CGTase, TGase e DATEM nas propriedades físicas de PSG elaborados com FGB.

METODOLOGIA
Duas formulações de PSG elaboradas com FGB foram estudadas diferindo apenas quanto ao teor de água (100 e 125% em 
base farinha, bf). A estas formulações foram adicionados, em bf: CGTase (25 e 50 µL), TGase (0,75 e 1,5%) ou DATEM (2,4 e 
4,8%). O efeito da utilização dos aditivos nas propriedades físicas dos pães foi verificado por meio de comparação com as duas 
formulações controle. Verificou-se a aparência, o volume específico (VE) dos pães, a umidade e firmeza do miolo. A comparação 
de médias foi realizada por meio da análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (p<0,05).

RESULTADOS
A adição de CGTase não alterou o VE dos pães, e ocasionou redução da firmeza do miolo da formulação elaborada com 100% de 
água. Os pães elaborados com 50 µL CGTase apresentaram estrutura frágil com miolo e crosta quebradiços. A adição de 50 µL 
CGTase reduziu a firmeza da formulação elaborada com 125% de água. No geral, a adição de TGase reduziu o VE, aumentou a 
firmeza dos pães e contribui para a redução do número de rachaduras na crosta. A adição de DATEM na formulação com 100% 
de água reduziu o VE e com 125% de água não alterou o VE e a firmeza do miolo, e em ambos os níveis de água não foram 
observadas alterações na aparência do miolo e da crosta. De modo geral, não foram observadas alterações no teor de umidade 
do miolo das formulações elaboradas com os diferentes aditivos e com o mesmo teor de água.

CONCLUSÃO
Sob as condições estudadas, o uso da CGTase e TGase apresenta potencial para melhoria da maciez e da aparência, respectivamente, 
enquanto que a utilização de DATEM não contribuiu para melhoria das propriedades físicas dos PSG elaborados com FGB. Novos 
estudos estão em andamento para verificar o potencial destas enzimas em prolongar a vida de prateleira dos PSG.
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INTRODUÇÃO
O processo de fritura consiste em submeter o alimento à alta temperatura, entre 150 e 190 °C. Durante este processo a viscosidade 
do óleo aumenta, o que contribui para elevar a quantidade dessa gordura na superfície do alimento, e a tensão interfacial gerada 
entre o alimento e o óleo poderá diminuir, facilitando, portanto, a sua absorção. Tal absorção depende de diversos fatores. 
Dentre estes, está o método de empanar que consiste em recobrir o alimento por farinha, a qual modifica a perda de água e, 
possivelmente, a absorção do óleo.

OBJETIVOS
Avaliar a absorção de óleo em bife de carne empanado através do uso de diferentes farinhas.

METODOLOGIA
Os testes foram realizados em uma cozinha experimental, utilizando bife de carne bovina empanado com 5 tipos de farinhas 
[aveia, gergelim, trigo, rosca e uma mistura de trigo e rosca (2:1)], frito em dois tipos de óleos vegetais (soja e milho) submetido a 
160°C e nas condições do uso e não uso de papel toalha pós-fritura. Cada amostra foi feita em triplicata. Para a análise estatítica, 
utilizou-se o teste de Kruskal Wallis e pós-teste de Dunn para comparação do óleo absorvido com os diferentes tipos de farinhas. 
Realizou-se o teste de Mann Whitney para a comparação do óleo absorvido com e sem papel toalha, e para a comparação da 
absorção pelos dois tipos de óleos, considerando o nível de significância de p <0,05.

RESULTADOS
A partir dos testes realizados, observou-se que a utilização da farinha de rosca promoveu uma maior absorção do óleo quando 
comparado à farinha de gergelim e trigo, expressando menores absorções de óleo de soja (Kruskal Wallis, pós-teste de Dunn p 
< 0,05). Sem a utilização do papel toalha, as absorções de óleo de soja para as farinhas de rosca e gergelim foram de 9,9% e 
5,2% respectivamente, enquanto que com o uso do papel toalha as absorções foram de 7,7%;  5,2% e 5,0% para as farinhas de 
rosca, gergelim e trigo respectivamente. Não foram encontradas diferenças significativas para tais farinhas no que diz respeito 
ao uso do óleo de milho. Ao comparar o uso dos óleos, observou-se que o tipo de óleo utilizado não interferiu na absorção deste 
pelo alimento. Ademais, não foram apresentadas diferenças significativas na absorção do óleo pelo alimento ao se utilizar ou não 
o papel toalha para a deposição do óleo após a fritura.

CONCLUSÃO
O bife empanado com farinha de gergelim apresentou melhores resultados por absorver menores quantidades de óleo, mostrando-
se como uma boa opção para se utilizar em produtos empanados submetidos à fritura.
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INTRODUÇÃO
Fibrose cística (FC) é um distúrbio genético, autossômico e recessivo que gera desequilíbrio na concentração de cloro e sódio nas 
células que produzem as secreções. O teste do pezinho é a maneira mais usual para o diagnóstico da doença. Os órgãos mais 
afetados são os pulmões, pâncreas, fígado e intestino, podendo atingir também as glândulas sudoríparas e o sistema reprodutivo. 
É uma doença que não possui cura, porém se descoberta no início, e com tratamento adequado, o paciente pode levar uma 
vida normal dentro das suas restrições, sendo uma delas o cuidado com a alimentação, pois sua dieta se baseia em refeições 
hipercalórica, hiperproteica e hipergordurosa. Porém a alimentação deve ser segura quanto à contaminação microbiológica, visto 
a facilidade de paciente ser acometido por infecções oportunistas.

OBJETIVOS
Reunir informações técnicas para elaborar um manual voltado ao preparo de alimentos para os familiares de pessoas com FC

METODOLOGIA
Para atingir o objetivo foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o assunto, com a descrição correta das diferentes etapas na 
manipulação dos alimentos, baseada em legislações e livros técnicos.

RESULTADOS
Com posse das informações técnicas, foi confeccionado um manual com linguagem informal contendo orientações de manipulação 
de alimentos, com os seguintes itens: escolha alimentares, higienização, mise in place e cocção adequada para preparações 
baseadas em carnes, hortaliças e frutas, além da inclusão de alimentos hipercalóricos e hiperproteicas, pois se acredita que a 
alta incidência de intoxicação alimentares ocorridas em ambiente doméstico leva ao paciente com FC a maior vulnerabilidade 
das doenças transmitidas por alimentos, a preocupação com uma alimentação produzida pelos familiares, que sem intenção ou 
apenas por falta de informação, acabam prejudicando a saúde do paciente.

CONCLUSÃO
Ao término deste trabalho, concluímos que a manipulação correta dos alimentos junto com a terapia nutricional poderá proporcionar 
ao paciente de FC uma melhor qualidade de vida. O manual que foi proposto neste estudo teve a intenção de expor orientações 
sobre a manipulação dos alimentos com informações importantes e básicas aos familiares ou cuidadores de pessoas com FC, 
quanto a escolha do alimento até cocção adequada, afim de reduzir pequenos riscos que podem ser evitados com uma boa 
orientação quanto a manipulação de alimentos.
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INTRODUÇÃO
A obesidade, juntamente com as doenças crônicas como diabetes mellitus, hipertensão arterial e dislipidemias, tornou-se um dos 
maiores problemas de saúde pública no mundo. Dentre os fatores que podem desencadear o aparecimento da doença destacam-
se: estilo de vida, hábitos alimentares, sedentarismo e causas genéticas. O gene Orexina-A tem funções no tecido adiposo, como 
a regulação do gasto energético e lipólise, sugerindo que, em indivíduos com obesidade, a expressão deste gene possa estar 
diminuída.

OBJETIVOS
Verificar a expressão do gene da orexina-A em mulheres com obesidade grave em comparação com pacientes eutróficas.

METODOLOGIA
As pacientes foram selecionadas e divididas em dois grupos: Grupo Obesidade: mulheres com obesidade grave (Índice de massa 
corporal – IMC >35 kg/m²) e Grupo Controle: mulheres eutróficas (IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m²), cada um com 10 integrantes. 
Foi realizada avaliação antropométrica (peso, estatura, IMC) e de composição corporal e coleta de sangue periférico para análise 
da expressão do gene da orexina-A (qPCR-RT).

RESULTADOS
Como esperado, o grupo obesidade apresentou maior peso (110,34±12,76 kg versus 57,4±5,5 kg, p<0,05), maior IMC 
(42,28±4,39 kg/m² versus 21,9±2 kg/m², p<0,05) e mais massa gorda (52,37±9,3 kg versus 17,5±2,6 kg, p<0,05). Em 
relação à expressão do gene Orexina-A, observou-se menor expressão (0,211, p<0,05) nos indivíduos com obesidade em 
comparação com os indivíduos eutróficos.

CONCLUSÃO
O gene da Orexina-A é pouco expresso em indivíduos com obesidade em relação a indivíduos eutróficos.
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INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de mortalidade e morbidade, atualmente, no mundo. Diversos 
fatores de risco estão associados às DCV e, dentre eles, destaca-se o padrão alimentar, principalmente caracterizado por alto 
teor de ácidos graxos saturados e trans e açúcares simples. Estes nutrientes podem aumentar a resposta inflamatória, que está 
envolvida na fisiopatologia da aterosclerose. A ativação da via de sinalização do fator de transcrição NF-kB está envolvida com 
aumento da resposta inflamatória por meio do aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias. Os microRNA (miR) são 
pequenos RNA, os quais não são transcritos em proteína. Estudos indicam que os miR representam futuros biomarcadores para 
doenças cardiovasculares, sendo o miR-145 apontado na literatura como um deles. O miR-145 está envolvido na ativação do 
NF-kB e, consequentemente, no aumento da resposta inflamatória.

OBJETIVOS
Investigar o efeito de uma refeição hiperlipídica sobre a expressão do miR-145 no plasma no período pós-prandial em mulheres 
saudáveis.

METODOLOGIA
A população do estudo foi composta por mulheres saudáveis (n = 11), com idade entre 20 e 40 anos, e índice de massa corporal 
(IMC) de 18,5 a 25 kg/m². Realizou-se um estudo no qual foi oferecido um café da manhã com alto teor de lipídios (63 g de lipídios 
totais) e de ácidos graxos saturados acrescido da ingestão de 500 mL de água. Coletas de sangue foram realizadas nos momentos 
baseline e 1, 3 e 5 horas após a ingestão da refeição hiperlipídica. Foi avaliada a concentração plasmática de proteína C reativa. A 
concentração plasmática do miR-145-5p foi obtida por meio da análise de PCR em tempo real.

RESULTADOS
A expressão do miR-145 aumentou aproximadamente 50% após 1, 3 e 5 horas após a ingestão da refeição em comparação ao 
momento baseline. Todavia, não houve alterações significativas em relação à concentração plasmática da proteína C reativa.

CONCLUSÃO
A ingestão de uma refeição com alto teor de lipídios e de ácidos graxos saturados aumenta a expressão do miR-145-5p no plasma.
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INTRODUÇÃO
Diversos fatores estão envolvidos na regulação do metabolismo, incluindo aqueles relacionados à modulação da expressão 
gênica. Dentre eles, destacam-se os microRNA, que participam dessa regulação em nível pós-transcricional. O miR-33b-5p, por 
exemplo, modula o metabolismo lipídico, interferindo diretamente na oxidação lipídica por ter como alvo enzimas mitocondriais 
que participam da entrada de ácidos graxos de cadeia longa nesta organela.

OBJETIVOS
Investigar o efeito de uma refeição hiperlipídica sobre a expressão do miR-33b-5p no plasma no período pós-prandial em mulheres 
saudáveis.

METODOLOGIA
A população do estudo foi composta por mulheres saudáveis (n = 11), com idade entre 20 e 40 anos, e índice de massa corporal 
(IMC) de 18,5 a 25 kg/m². Realizou-se um estudo no qual foi oferecido um café da manhã com alto teor de lipídios (63 g de 
lipídios totais) e de ácidos graxos saturados, acrescido da ingestão de 500 mL de água. Coletas de sangue foram realizadas nos 
momentos baseline e 1, 3 e 5 horas após a ingestão da refeição hiperlipídica. Foi avaliada a expressão no plasma do miR-33b-5p 
por meio da análise de PCR em tempo real.

RESULTADOS
Houve aumento de, aproximadamente, 60% na expressão miR-33b-5p após 1 hora da ingestão da refeição hiperlipídica em relação 
ao momento baseline.

CONCLUSÃO
O miR-33b-5p envolvido no metabolismo lipídico pode ser modulado após a ingestão de uma refeição hiperlipídica em mulheres 
saudáveis.
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INTRODUÇÃO
Nas fases embrionárias iniciais, os padrões de metilação do DNA são apagados e, então, reestabelecidos de maneira linhagem-
específica, após o seu estabelecimento, geralmente, são mantidos com fidelidade. O ácido fólico participa da via metabólica do 
carbono-1, a qual fornece grupos metil para inúmeras reações do organismo. Estudos identificaram alguns genes envolvidos 
com a obesidade como, por exemplo, o gene da pró-opiomelanocortina (POMC). Este gene sofre metilação e, por isso é de 
grande relevância estudá-lo em experimentos onde há manipulação do ácido fólico, visto que esta vitamina está envolvida com 
mecanismos que tem potencial impacto no desenvolvimento de doenças crônicas, como a obesidade.

OBJETIVOS
Investigar os padrões de metilação do gene Pomc na prole de ratas submetidas às dietas deficiente e suplementada com ácido 
fólico.

METODOLOGIA
Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética, com número de protocolo 005/2014-1. O estudo envolveu filhotes fêmeas (n=12) 
e filhotes machos (n=12), cujas mães foram submetidas às dietas controle (2,0 mg de ácido fólico/kg de ração), suplementada 
(8 mg de ácido fólico/kg de ração) ou deficiente em ácido fólico (0,5 mg de ácido fólico/kg de ração). Foram coletadas amostras 
do núcleo arqueado do hipotálamo para o estudo de metilação, o qual realizou-se a PCR em tempo real de acordo com o protocolo 
MeltDoctor™ HRM Master Mix no equipamento Termociclador 7500 Fast (Appied Biosystem®). 

RESULTADOS
Independente do sexo ou grupo de tratamento a metilação do gene Pomc mostrou-se entre 0 e 10% metilado, não havendo 
diferença estatística significativa entre os grupos.

CONCLUSÃO
As dietas suplementada e deficiente em ácido fólico, com a quantidade de ácido fólico utilizada, não foram capazes de alterar o 
padrão de metilação do gene Pomc na prole.
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INTRODUÇÃO
A obesidade está associada ao maior risco de doenças crônicas, como câncer e aterosclerose, sendo o estresse oxidativo e a 
inflamação fatores importantes na etiologia das mesmas. Neste contexto, os microRNAs (miRNAs) atuam na regulação pós-
transcricional no intuito de manter a homeostase celular sob condições de estresse fisiológico. O miR-584-5p, particularmente, 
está relacionado com a inibição de proteínas relacionadas ao dano vascular, migração e proliferação celular. Os miRNAs podem ser 
modulados por nutrientes e compostos bioativos provenientes da alimentação, atuando sobre processos inflamatórios, reduzindo 
o risco e/ou atenuando a progressão das doenças crônicas. A castanha-do-brasil, além de ser a maior fonte de selênio existente 
na natureza, representa boa fonte de ácidos graxos insaturados e compostos fenólicos, sendo um alimento com potencial valor 
antioxidante a ser utilizado na redução do risco de doenças crônicas.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da ingestão regular da castanha-do-brasil entre mulheres obesas sobre a expressão 
do miR-584-5p circulante.

METODOLOGIA
Foram selecionadas mulheres com idade entre 18 e 55 anos e IMC entre 30 e 40 kg/m². As participantes foram alocadas 
randomicamente em dois grupos: grupo intervenção (grupo Brazil Nut – BN, n=29), que consumiu uma unidade de castanha 
(aproximadamente 4 g com concentração média de selênio ≈ 328 µg) durante 60 dias, e grupo controle (CO, n=26), que não 
recebeu nenhuma intervenção durante o mesmo período. A expressão do miR-584-5p foi avaliada no plasma por PCR em tempo 
real (Exiqon, Vedbaek, Denmark). Para a normalização dos resultados, adotou-se como referência a média geométrica do let-7i-5p 
e do miR-30e-5p. Para o cálculo do fold change utilizou-se a fórmula 2-ΔΔCt, considerando ΔΔCt = (Ctpós-suplementação – 
Ctreferência) – (Ctbaseline – Ctreferência). Para comparação entre os tempos do estudo realizou-se o teste t pareado.

RESULTADOS
O grupo CO apresentou um fold change do miR-584-5p de 1,64 (p=0,746), enquanto o grupo BN de 2,37 (p=0,04), indicando 
aumento significativo da expressão desse miRNA circulante após o consumo da castanha-do-brasil.

CONCLUSÃO
O consumo regular da castanha-do-brasil por mulheres obesas promoveu um aumento significativo da expressão do miR-584-5p, 
podendo atuar na redução do risco de doenças crônicas como aterosclerose e câncer.
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INTRODUÇÃO
A especialidade da Cirurgia Plástica corresponde ao ramo da cirurgia que visa restaurar partes do organismo alteradas por 
deformidades congênitas ou adquiridas, bem como corrigir as desarmonias estéticas. Houve um aumento expressivo no número 
de Cirurgias Plásticas Estéticas (CPE) realizadas no mundo e no Brasil. Os procedimentos mais procurados são a mamoplastia 
de aumento, a lipoaspiração e a abdominoplastia. As mulheres são a maioria, além de serem mais insatisfeitas com a sua 
aparência em relação aos homens. Tal situação, pode ser um dos principais motivos pela busca da CPE. A Imagem Corporal (IC) é 
representada por dimensões atitudinais e perceptivas, as quais relacionam-se com a aparência dos indivíduos sofrendo influências 
socioculturais, dentre outros elementos do ambiente, podendo afetar o comportamento e atitudes destes.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi investigar a Imagem Corporal e o Estado Nutricional (EN) de mulheres solicitantes de CPE, em 
um serviço de CPE particular em Ribeirão Preto/SP.

METODOLOGIA
Uma amostra de 40 mulheres adultas distribuídas em dois grupos: G1 e G2 com características etárias, educacionais e 
socioeconômicas semelhantes. As participantes responderam ao Questionário de caracterização da amostra, Questionário 
multidimensional sobre as relações com o próprio corpo, Inventário de esquemas sobre a aparência e realizaram avaliação do 
estado nutricional por meio da avaliação antropométrica, composição corporal e análise bioquímica. 

RESULTADOS
Os resultados obtidos para G1 foram: maioria com sobrepeso e obesidade, insatisfeitas desde a infância, realizaram mudanças 
de comportamentos alimentares utilizando dietas da moda e aplicativos, não frequentavam nutricionistas, com nível severo de 
preocupação com o seu Estado Nutricional e sofriam com o sobrepeso, eram mais motivadas e investiam mais nas crenças 
sobre a IC, uso frequente de psicotrópicos e acompanhamento psicoterapêutico. Já o G2, eram eutróficas, mais satisfeitas, não 
mudaram comportamentos alimentares, não frequentavam nutricionistas, preocupavam-se pouco com o EN, não investiam na 
mesma proporção em crenças relacionadas à IC, nem faziam acompanhamento psicoterapêutico e uso de psicotrópicos.

CONCLUSÃO
Portanto, torna-se essencial uma maior atenção em relação ao EN e acompanhamento psicoterapêutico dessas mulheres 
direcionados às necessidades individuais para a detecção e prevenção de prováveis desgastes emocionais médico/paciente e 
possíveis implicações de ordem judicial. 
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INTRODUÇÃO
Avaliações nutricionais realizadas em conjunto com a avaliação do consumo alimentar permitem caracterizar e monitorar fatores 
determinantes de agravos nutricionais e suas consequências à saúde de indivíduos e populações.

OBJETIVOS
Caracterizar o estado nutricional e o consumo alimentar de residentes do município de Acreúna, Goiás.

METODOLOGIA
Estudo transversal, no qual foram analisadas informações referentes a avaliação antropométrica e do consumo alimentar de 
indivíduos atendidos pela equipe de nutrição de um projeto de extensão realizado em dezembro de 2016. O índice de massa 
corporal foi estimado dividindo o peso pela altura (kg/m2) e classificado segundo parâmetros específicos para cada faixa etária. 
Para a avaliação do consumo alimentar foi aplicado um recordatório alimentar habitual, os dados foram digitados no software 
NDSR 2014. Para análise estatística, as variáveis contínuas foram descritas através de médias e desvio-padrão e as qualitativas 
através de frequência relativa, utilizando o programa STATA 13.1.

RESULTADOS
Dos 149 atendimentos, 135 indivíduos possuíam informações de consumo alimentar e foram elegíveis para o estudo. A população 
de estudo é composta por 73% indivíduos do sexo feminino (n=99) e 27% do sexo masculino (n=36). A maioria com ensino 
fundamental (37%) e com renda do chefe de família entre 1 e 2 salários mínimos (66%). A prevalência de excesso de peso na 
população foi maior entre adolescentes (69%;  n=16), adultos (89%;  n=65) e idosos (65%;  n=20) quando comprados com 
as crianças menores de 3 anos (36%;  n=11), 3 a 6 anos (29%;  n=14) e 7 a 9 anos (33%;  n=9). Com relação ao consumo 
alimentar, a menor média de consumo energético foi entre idosos (1643kcal;  dp=657 kcal) e a maior de 7 a 9 anos (3078kcal;  
dp=1011kcal). A média do percentual de gordura total foi de 32% para todas as faixas etárias, com exceção de menores de 3 
anos (37%) e adolescentes (34%). O menor consumo médio de açúcar de adição foi entre idosos (41g;  dp=59g) e o maior foi 
de adolescentes (81g;  dp=135g), sendo que o consumo dos adolescentes com excesso de peso (97g;  dp=159g) é o dobro 
daqueles sem excesso de peso (47g;  dp=59g).

CONCLUSÃO
Ações em saúde pública são importantes para reduzir a prevalência de excesso de peso nesta população. É necessária uma 
atenção especial ao consumo alimentar nas faixas etárias mais jovens, no que se refere a ingestão energética, de açúcar e de 
gordura (menores de 3 anos).
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INTRODUÇÃO
O tratamento dialítico tem como objetivo substituir duas importantes funções renais, a de remoção de solutos e a remoção de 
líquidos e assim manter a homeostase do organismo. Em um estudo com pacientes em hemodiálise verificou-se que o consumo 
médio de energia, proteína, fósforo e potássio correspondeu a 19,0 kcal/kg, 0,9 g/kg, 612,5 mg e 1400,2 mg, respectivamente, 
sendo considerado um consumo inadequado, inferior às recomendações estabelecidas, ressaltando a necessidade de realização 
de medidas de educação nutricional para que a ingestão dos mesmos se adeque às recomendações e evite as comorbidades.

OBJETIVOS
Avaliar a adequação do consumo alimentar e a evolução do estado nutricional dos pacientes em tratamento de hemodiálise de um 
Centro de Hemodiálise no Estado de São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo transversal realizado de janeiro a dezembro de 2015. Incluídos pacientes que apresentaram “Boa Eficácia da diálise” por 
meio de Kt/V;  usaram quelante de fósforo;  acima de 20 anos;  sem restrição de gênero;  concordaram em assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, totalizando 11 pacientes. Excluído quem não apresentava FAV como acesso;  internados 
durante o estudo;  transferidos;  transplantados e óbitos. Foi realizado recordatório de 24 horas, antropometria, analisados exames 
disponíveis, aplicado Teste T de Student e Mann-Whitney. O presente estudo foi aprovado sob número de parecer 108.097.

RESULTADOS
27,3% (n=3) dos pacientes apresentaram adequação do padrão alimentar entre consumo alimentar e prescrição dietética, sendo 
99% para o valor energético total (p=0,9686) e 121% para proteína (p=0,0647). 72,7% (n=8) apresentaram inadequação 
do padrão alimentar, sendo 51% (<0,0001) para o valor energético e 60% (p=0,0002) de proteina. 36% (n=4) apresentaram 
eutrofia, 28% (n=3) obesidade, 18% (n=2) risco para desnutrição energética, 9% (n=1) desnutrição proteica e 9% (n=1) 
desnutrição energética proteica. Apenas o paciente que estava em desnutrição proteica recuperou o estado nutricional. 73% 
apresentaram consumo de calorias e proteínas abaixo das recomendações e mantiveram seu estado nutricional, sugerindo sub 
relato do consumo alimentar.

CONCLUSÃO
A orientação nutricional individualizada é dificultada e deve ser adaptada para o nível de escolaridade dos pacientes, para que haja 
boa adesão ao tratamento e adequação do consumo alimentar em hemodiálise.
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INTRODUÇÃO
As principais modalidades de tratamento do câncer são Quimioterapia e Radioterapia, que frequentemente induzem sintomas de 
impacto nutricional, reduzindo a ingestão alimentar destes pacientes. 

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um instrumento de educação nutricional para os principais sintomas decorrentes do 
tratamento de Quimioterapia e Radioterapia, para pacientes em nível ambulatorial. 

METODOLOGIA
Foram elaborados 4 cardápios agrupando os principais sintomas decorrentes do tratamento de  Quimioterapia e Radioterapia 
agrupados da seguinte forma: Náuseas e Vômitos, Xerostomia e Mucosite, Constipação e Diarreia, com orientações dietoterápicas. 
Foi estabelecido o valor energético de 2200 kcal para cada cardápio de 6 refeições cada, devido ao aumento das necessidades 
energéticas no tratamento. A escolha dos alimentos e preparações foi determinada pelo hábito alimentar da população brasileira, 
fácil preparo e acesso. Os cálculos dos cardápios e receitas, foram realizados utilizando a tabela (TACO, 2011) e a Tabela de 
Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil (IBGE, POF, 2008-2009). Os macronutrientes foram distribuídos 
de acordo com a FAO/OMS (2003) e os micronutrientes avaliados foram fibras, Ca, P, Fe, Na, K, vitaminas A, B2, B3 e C sendo 
comparados com as DRIs para homens de 19 a 30 anos. Para efeito de construção do instrumento, foram selecionadas, preparadas 
e fotografadas 3 refeições de cada cardápio: café da manhã, uma refeição intermediária (lanche da manhã/tarde) e uma refeição 
principal (almoço/jantar).

RESULTADOS
O valor energético dos cardápios enquadraram-se nas recomendações do consenso de terapia nutricional para paciente oncológico 
da Espen (2006), que recomenda 30 kcal/kg/dia a 35 kcal/kg/dia para pacientes ambulatoriais, com exceção do cardápio para 
diarreia com valor obtido de 28,7 kcal/kg/dia. A distribuição percentual de macronutrientes atendeu os valores preconizados pela 
Espen (2006). O instrumento foi produzido no formato A-4, plastificado, agrupado por sintomas e ilustrado de forma a facilitar 
a identificação da composição da refeição bem como da porção adequada e orientações dietéticas específicas para cada um 
dele,além de receitas das preparações escolhidas e testadas.

CONCLUSÃO
O desenvolvimento de instrumentos que permitam aos pacientes maior autonomia para realizar escolhas alimentares podem 
auxiliar na ingestão alimentar bem como o Nutricionista na prática clínica diária.
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INTRODUÇÃO
No cenário atual a hipertensão arterial é apontada como um dos principais fatores de risco modificáveis para doenças 
cardiovasculares. O risco de complicações de hipertensão arterial, em geral, é maior em homens do que em mulheres. As causas 
do aumento da PA podem ser diversas, sendo a maior delas o alto consumo de sódio (mais proveniente no NaCl ou sal de cozinha).

OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivo avaliar o consumo per capta de sódio em idosos hipertensos atendidos em uma clínica escola. 

METODOLOGIA
O presente estudo foi do tipo descritivo, quantitativo e transversal. O estudo foi realizado com idosos, de ambos os sexos e 
hipertensos. Para quantificar a quantidade de sal consumido, era perguntado no questionário quanto tempo durava 1 kg de sal em 
casa, e o número de moradores no domicílio. Desta forma era feito a média per capta diária de consumo de sal. O uso temperos 
industrializados, consumo de embutidos, enlatados e macarrão instantâneo com tempero, e se possuía outra doença, se sim qual 
doença foi obtido no prontuário nutricional dos idosos. Só era considerado hábito se a pessoa consumisse mais que uma vez na 
semana. A coleta de dados foi realizada em março e maio de 2017.

RESULTADOS
Participaram da pesquisa 39 idosos, sendo 67,5% do sexo feminino. Quando comparados os valores de pressão arterial entre os 
idosos a média os valores para a pressão máxima de PAS foi de 165,67 mmHg e para PAD 89,67 mmHg. Com média de idade de 
74,17 anos (DP ± 5,14). Quanto à escolaridade a maioria dos idosos possui Ensino Fundamental Completo ou Incompleto (65%). 
O consumo de sódio, na forma de cloreto de sódio (sal de cozinha), apresentou-se acima da recomendação da OMS (>5g) , 
quando avaliado o consumo de produtos com alto teor de sódio como enlatados, embutidos e temperos prontos, a maioria dos 
idosos apresentou alta ingestão. O que eleva o risco desta população de estudo, visto que é uma população de hipertensos.

CONCLUSÃO
Diante dos resultados, reforça-se ações educativas voltadas a mudanças de estilo de vida, para que além de reduzir as cifras 
pressóricas, contribuam para corrigir ou minimizar outros fatores de risco presentes, melhorando a saúde cardiovascular como um 
todo. Ações educativas e terapêuticas em saúde nesses grupos de indivíduos devem envolver todo o núcleo familiar, retardando 
ou impedindo a evolução para a HA estabelecida.
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INTRODUÇÃO
O estado e terapia nutricional afetam diretamente na evolução e desfecho clínico do paciente crítico. A Terapia Nutricional Enteral 
(TNE) e a Terapia Nutricional Parenteral (TNP) são comumente utilizadas em pacientes internados nos Centros de Terapia Intensiva 
(CTI), e como a depleção nutricional é frequente nesses casos, é primordial a monitoração do aporte nutricional que está sendo 
ofertado diariamente.

OBJETIVOS
O objetivo do trabalho é avaliar a diferença entre a TNE e TNP prescrita e administrada a pacientes internados no CTI adulto de um 
hospital universitário de alta complexidade, e identificar os motivos de interrupções da dieta mais comuns.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo retrospectivo e descritivo durante 30 dias com pacientes críticos que receberam Nutrição Enteral (NE) 
e/ ou Nutrição Parenteral (NP), considerando-se as dietas infundidas em sistema aberto ou fechado (NE) e por via periférica ou 
central (NP). Os dados foram coletados do prontuário eletrônico de cada paciente, além de análise de 50 evoluções clínicas gerais 
de nutricionista e de 172 prescrições médicas de dieta.

RESULTADOS
A amostra foi composta por 11 pacientes adultos e idosos, com idades entre 22 a 75 anos, 54% do sexo feminino. Em relação à dieta 
enteral, 73% receberam menos de 50% que o volume total prescrito;  18% receberam entre 50 a 79% e nenhum paciente recebeu 
80% da dieta prescrita ou mais. Na dieta parenteral, 20% recebeu entre 50 a 75% do volume total prescrito. Em contrapartida, 
80% receberam acima do total. Quanto as causas de interrupção das dietas, a maioria ocorreu devido à necessidade de jejum 
para realização de procedimentos diagnósticos, presença de vômitos, diarreia ou instabilidade hemodinâmica. Considerando os 
desfechos clínicos, 55% dos pacientes vieram a óbito. Dentre os demais, 80% estão em outras enfermarias e 20% tiveram alta 
hospitalar, mantendo apenas seguimento ambulatorial.

CONCLUSÃO
Concluiu-se que os pacientes receberam dieta precocemente assim como preconizam as recomendações vigentes para pacientes 
críticos, entretanto notou-se na prática que existe um deficit quanto à administração da dieta, seja ela enteral ou parenteral, 
aumentando assim os riscos do paciente desnutrir ou piorar seu quadro geral, prolongando seu tempo de internação ou mesmo 
levando a desfechos clínicos negativos (óbito). Seria de suma importância treinar a equipe para que essas interrupções da dieta 
possam ser evitadas ou feitas de forma a não prejudicar sua infusão por completo.
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INTRODUÇÃO
O câncer gastrointestinal cursa com alto risco de subnutrição por sua interferência na digestão e absorção, além de efeitos 
adversos dos tratamentos utilizados.

OBJETIVOS
Avaliar estado nutricional de pacientes com câncer gastrointestinal em primeiro atendimento nutricional ambulatorial.

METODOLOGIA
Foram avaliados prontuários de pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, em primeiro atendimento nutricional ambulatorial, 
entre 2015/2016. Foram anotados dos prontuários eletrônicos dados clínicos (localização do tumor) e antropométricos (peso, 
altura, força de preensão palmar - FPP e prega do músculo do adutor do polegar - PMAP). As inadequações foram observadas 
segundo as referências: Índice de Massa Corporal (IMC), segundo WHO (1997) para adultos e OPAS (2002) para idosos;  dados 
de FPP e PMAP segundo Lauretani (2003) e Bragagnolo (2009), respectivamente. Associações entre variáveis foram analisadas 
pela correlação de Pearson e o valor levado em consideração para significância estatística foi de 5%, com intervalo de confiança 
de 95%.

RESULTADOS
Foram avaliados 43 prontuários de pacientes, que tinham entre 41 e 82 anos, 74,4% eram homens e 67,4% eram idosos. Observou-
se que 58,13% dos pacientes eram subnutridos, destes, 72,4% eram idosos. Quando comparados entre sexos, a prevalência de 
mulheres classificadas abaixo do corte foi maior quanto ao IMC, FPP e PMAP (63,63%, 81,81% e 100%, respectivamente). O 
peso corporal mostrou correlações positivas com FPP (r=0,39;  p=0,007) e PMAP (r=0,37;  p=0,012). O câncer de intestino 
grosso foi o mais prevalente (em 40,6% dos homens e em 54,5% das mulheres). Pacientes com câncer de esôfago (25% dos 
homens e 9% das mulheres) apresentaram maior prevalência de classificação abaixo do corte para IMC (66,66%), FPP (88,88%) 
e PMAP (88,88%).

CONCLUSÃO
A maioria dos pacientes era de idosos do sexo masculino. O câncer mais prevalente é o de intestino grosso, porém o de esôfago 
é o com maior repercussão nutricional. Considerando que a subnutrição em pacientes oncológicos é alta, principalmente em 
idosos, e que prejuízos em estado nutricional podem ser precocemente detectados pelas medidas de FPP e PMAP, o seguimento 
nutricional faz-se extremamente necessário na busca por melhor qualidade de vida e sobrevida para estes pacientes.
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INTRODUÇÃO
O estado nutricional possui relevância no quadro do paciente com carcinoma hepatocelular, uma vez que possui influência na 
tolerância ao tratamento bem como na sobrevida dos pacientes.

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional de pacientes com carcinoma hepatocelular em primeiro atendimento nutricional ambulatorial.

METODOLOGIA
Foram avaliados prontuários de pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, em primeiro atendimento nutricional 
ambulatorial, entre 2016/2017. Foram anotados dos prontuários eletrônicos dados clínicos e antropométricos (peso, altura, força 
de preensão palmar - FPP e prega do músculo do adutor do polegar – PMAP) e de composição corporal por impedância bioelétrica 
(ângulo de fase – AF e massa magra – MM). As inadequações foram observadas segundo as referências: Índice de Massa 
Corporal (IMC), segundo WHO (1997) para adultos e OPAS (2002) para idosos;  dados de FPP e PMAP segundo Lauretani (2003) 
e Bragagnolo (2009), respectivamente. Associações entre variáveis foram analisadas pela correlação de Pearson e o valor levado 
em consideração para significância estatística foi de 5%, com intervalo de confiança de 95%.

RESULTADOS
Foram avaliados prontuários de 21 pacientes que tinham entre 46 e 79 anos, sendo 81% da amostra composta por homens e 76% 
por idosos. Conforme classificação pelo IMC, estavam subnutridos 24% dos pacientes, sendo 80% idosos (50% homens) e 20% 
adultos (100% homens). Do total, 80,95% e 19% estavam abaixo dos cortes de classificação para FPP (mínimo de 0 e máximo 
de 42Kg) e PMAP (mínimo de 9 e máximo de 22mm), respectivamente, sendo que em idosos a prevalência de valores abaixo 
do corte para FPP e PMAP foi de 81,2% e 12,5%, respectivamente. A MM se correlacionou positivamente com FPP (r=0,46;  
p=0,03) e com PMAP (r=0,59;  p=0,004). Houve correlação positiva de AF com FPP (r=0,65;  p=0,001), mas não com PMAP 
(r=0,29;  p=0,2).

CONCLUSÃO
Com um quarto da amostra subnutrida pelo IMC, os valores inadequados da FPP para 80% dos pacientes, e as correlações 
significativas da FPP com MM e AF, fica evidente algum prejuízo em massa muscular já em primeiro atendimento nutricional. 
Salienta-se a importância de se iniciar o acompanhamento nutricional de forma precoce nestes pacientes, visando melhorar sua 
qualidade de vida e sobrevida.
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INTRODUÇÃO
A literatura revela concentrações plasmáticas elevadas de marcadores da peroxidação lipídica em indivíduos obesos. Por outro 
lado, estudos têm demonstrado deficiência de nutrientes com ação antioxidante nesses pacientes, a exemplo da vitamina E.

OBJETIVOS
Avaliar a ingestão dietética de vitamina E e sua relação com marcadores do estresse oxidativo em mulheres obesas.

METODOLOGIA
Estudo caso-controle, envolvendo 72 mulheres com idade entre 20 e 50 anos, distribuídas em dois grupos: obesas (n=35) e 
eutróficas (n=37). Foram realizadas medidas do índice de massa corpórea e da circunferência da cintura, bem como analisado 
a ingestão de vitamina E por meio do recordatório alimentar de 3 dias, analisada pelo software Nutwin. As concentrações 
plasmáticas do malondialdeído, marcador de peroxidação lipídica, foram determinadas pela produção das substâncias reativas ao 
ácido tiobarbitúrico (TBARS). Os dados foram analisados no programa SPSS (for Windows® versão 15.0).

RESULTADOS
Os valores médios da ingestão de vitamina E pelas mulheres obesas e grupo controle foi de 4,61 ± 2,45 mg/dia e 5,40 ± 1,91 
mg/dia, respectivamente, sendo inferior ao recomendado pela EAR e sem diferença estatística (p>0,05) entre os grupos. As 
concentrações plasmáticas de TBARS das mulheres obesas e grupo controle foi de 2,01 ± 0,4 e 1,69 ± 0,35, respectivamente, 
com diferença estatística entre os grupos (p<0,05). Além disso, o estudo não verificou correlação significativa entre a ingestão 
de vitamina E e as concentrações plasmáticas de TBARS (p>0,05).

CONCLUSÃO
As pacientes obesas ingerem quantidade reduzida de vitamina E, contudo, tal ingestão parece não influenciar nas concentrações 
plasmáticas do marcador de estresse oxidativo avaliado nesse estudo.
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INTRODUÇÃO
A avaliação da composição corporal é importante para determinar os componentes corporais que interferem diretamente no 
estado de saúde do indivíduo. Essa avaliação possibilita identificar alterações no estado nutricional, contribuindo para escolha da 
intervenção nutricional adequada de forma a auxiliar na recuperação e/ou manutenção do estado de saúde do paciente.

OBJETIVOS
Avaliar a composição corporal de pacientes internados em um hospital universitário.

METODOLOGIA
Tratou-se de estudo transversal, descritivo e observacional, com 45 pacientes hospitalizados durante 5 meses. Os pacientes foram 
submetidos à avaliação da composição corporal utilizandoBioimpedância Elétrica Segmentar Direta Multifrequência (DSM-BIA)s10 
Inbody® portátil, tetrapolar com oito eletrodos.

RESULTADOS
A média de idade foi de 50,7 ± 16,3 e 53,3% dos pacientes eram do sexo feminino. A média do percentual de gordura corporal foi 
de 27,13% ± 11, 4%, com valor médio de 32% para o sexo feminino e 22% para o masculino. Do total dos indivíduos analisados, 
44,4% apresentaram percentual de gordura corporal acima dos valores de referência. No que diz respeito a massa muscular 
esquelética, a média observada foi de 23,6 kg± kg 7,3 kg.Destes,31,11% encontravam-se dentro dos valores de referência de 
normalidade.

CONCLUSÃO
Nesse estudo, pode-se observar percentual elevado de pacientes com valores de gordura corporal acima da faixa de normalidade, 
sendo que, para a população feminina, o percentual mostrou-se elevado, indicando provável mudança no perfil nutricional de 
pacientes hospitalizados atualmente. Além disso, os indivíduos apresentam massa musculardentro da faixa de normalidade
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INTRODUÇÃO
O leite materno é o principal alimento para o crescimento e desenvolvimento adequado do recém-nascido. O papel dos profissionais 
da saúde no incentivo, promoção, apoio e proteção do aleitamento materno são de grande importância para o sucesso desta 
prática e garantia de saúde ao binômio mãe-filho.

OBJETIVOS
Verificar a influência do estado nutricional pré-gestacional e ganho de peso gestacional no peso ao nascer da criança e na prática 
do aleitamento materno.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo descritivo transversal com uma amostra de 63 mães maiores de 18 anos, com recém-nascidos presentes 
no leito de uma Maternidade Pública de uma cidade do interior de São Paulo e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Estas foram recrutadas entre março e maio de 2017. Foi aplicado um questionário na forma de entrevista, 
elaborado pelos pesquisadores, com perguntas abertas e fechadas abordando temas como aleitamento materno, orientações 
recebidas sobre amamentação e condições clinicas da gestação. Os pesquisadores tiveram acesso ao prontuário dos recém-
nascidos para coletar dados como: peso corporal, comprimento corporal e perímetro cefálico ao nascer. Os dados foram analisados 
primeiramente através de estatística descritiva;  as variáveis numéricas foram analisadas por média e desvio padrão dos dados e 
as respostas do questionário foram analisadas por frequência de resposta (porcentagem). 

RESULTADOS
Foi observado que 26,9% das mães ganharam peso de forma adequada de acordo com o estado nutricional inicial. Em relação ao 
ganho ponderal, não houve influência no estado nutricional ao nascer dos recém-nascidos. Sobre o estado nutricional ao nascer, 
92% dos recém-nascidos foram classificados como adequado em relação ao peso e 87% adequado em relação ao comprimento. 
Quanto às orientações recebidas no pré-natal e as dificuldades enfrentadas, 79% das mães que foram orientadas não relataram 
dificuldades, sendo que 75% das mães que não receberam orientações também não relataram dificuldades durante a internação.

CONCLUSÃO
Diante disso observa-se que o ganho de peso adequado de acordo com o estado nutricional pré-gestacioanal foi pouco frequente, 
porém não interferiu de forma direta no peso e comprimento ao nascer do recém-nascido, assim como na prática do aleitamento 
materno no pós parto imediato.
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INTRODUÇÃO
A alimentação no primeiro ano de vida é crucial para o crescimento e desenvolvimento adequados da criança, que será refletida 
ao longo da vida da mesma. Cabe aos profissionais da saúde fazer as recomendações sobre aleitamento materno e alimentação 
complementar, além de dar suporte sobre as dúvidas e inseguranças relacionadas a alimentação no primeiro ano de vida às 
nutrizes.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi avaliar a alimentação de crianças menores de um ano de idade atendidas em uma operadora de planos 
de saúde e sua relação com as orientações fornecidas por profissionais da saúde.

METODOLOGIA
Para isso, participaram da pesquisa 87 mães com seus filhos no primeiro ano de vida atendidas no ambulatório de pediatria, sendo 
aplicado (sob forma de entrevista) um questionário elaborado pelas pesquisadoras, com base em outros questionários descritos 
na literatura, no qual continha perguntas abertas e fechadas sobre as orientações e práticas alimentares das crianças. As crianças 
estudadas foram divididas por faixa etária, sendo: zero a quatro meses incompletos, quatro a seis meses incompletos, seis a nove 
meses incompletos e de nove a doze meses incompletos.

RESULTADOS
Os resultados do estudo mostraram que 98,85% das mães realizaram o acompanhamento pré-natal, sendo que destas 75,86% 
receberam orientações sobre o aleitamento materno durante o pré-natal. Foi verificado que entre as 41 crianças com até seis 
meses, 36,58% estavam em aleitamento materno exclusivo. Quanto ao aleitamento materno 96,00% das crianças de zero a quatro 
meses, 56,25% de quatro a seis meses, 52,17% de seis a nove meses e 60,87% de nove a doze meses, estavam em aleitamento 
materno, contudo 32,18% do total das crianças estudadas não eram amamentadas. Foi observado que em 70,0% das crianças 
estudadas já havia sido introduzido leite não materno, sendo que 88,6% receberam fórmula infantil e 11,4% receberam leite de 
vaca. Sobre os tipos de leites oferecidos às crianças na introdução de leite não materno, foi observado que 70,11% das crianças 
estudadas já haviam recebido leite não materno, sendo que 91,80% receberam fórmula infantil e 8,20% receberam leite de vaca.

CONCLUSÃO
Diante disso, nota-se que a maioria das mães foram orientadas pelos profissionais de saúde sobre as práticas alimentares dos 
seus filhos, porém, algumas não seguem de forma efetiva. É fundamental que os profissionais da saúde estejam aptos a apoiar e 
orientar, a fim de serem facilitadores da prática da amamentação em momento e forma adequada.
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INTRODUÇÃO
O leite materno é o principal alimento para o crescimento e desenvolvimento adequado do recém-nascido, devendo ser fornecido 
imediatamente após o nascimento ainda na sala de parto. O papel dos profissionais da saúde no incentivo, promoção, apoio e 
proteção do aleitamento materno são essenciais para o sucesso desta prática.

OBJETIVOS
Investigar a orientação sobre amamentação e sucesso do aleitamento materno exclusivo durante a internação em maternidade 
pública.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo descritivo transversal com uma amostra de 66 mães maiores de 18 anos de recém-nascidos presentes 
no leito de uma Maternidade Pública em uma a cidade do interior de São Paulo e que assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Estas foram recrutadas entre março e maio de 2017. Foi aplicado um questionário na forma de entrevista, 
elaborado pelos pesquisadores, com perguntas abertas e fechadas abordando temas como aleitamento materno, orientações 
recebidas sobre amamentação e condições clinicas durante a gestação. Os pesquisadores tiveram acesso ao prontuário dos 
recém-nascidos para coletar dados como: peso corporal, comprimento corporal e perímetro cefálico. Os dados foram analisados 
primeiramente através de estatística descritiva;  as variáveis numéricas foram analisadas por média e desvio padrão dos dados e 
as respostas do questionário foram analisadas por frequência (porcentagem).

RESULTADOS
Através do estudo foi observado que 19,35% das mães amamentaram ainda na sala de parto. Em relação ao tipo de parto, foi 
observado que das 12 crianças que foram amamentadas ainda na sala de parto, 91,70% nasceram de parto vaginal. Quanto 
as orientações recebidas na maternidade e as dificuldades enfrentadas, 81,40% das mães que foram orientadas não relataram 
dificuldades. Sobre o estado nutricional ao nascer, 80% dos recém-nascidos foram classificados como adequado. Em relação 
as condições clínicas de nascimento, 100% dos recém-nascidos pelo Índice de Apgar no quinto minuto estavam em ótimas 
condições. Quanto a adequação de peso, 83,33% dos recém-nascidos estavam adequados para a idade gestacional (AIG).

CONCLUSÃO
Diante disso, nota-se que o aleitamento materno no pós-parto imediato ocorre, porém não com frequência. Os profissionais da 
saúde precisam estar aptos a apoiar e orientar, sendo facilitadores desta prática imediata.
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INTRODUÇÃO
O leite materno é o principal alimento para o crescimento e desenvolvimento adequado do recém-nascido. O aleitamento materno 
exclusivo até o sexto mês de vida da criança promove a saúde do binômio mãe-filho e, portanto, as Unidades Básicas de 
Saúde e Maternidades devem promover a prática através de informações, incentivo e apoio durante o pré-natal, no momento de 
nascimento das crianças e na puericultura.

OBJETIVOS
Verificar a influência das condições clínicas e estado nutricional de nascimento, orientações, apoio e dificuldades com a 
amamentação na prática do aleitamento materno após 30 dias do nascimento.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo descritivo transversal com 33 crianças após 30 dias do nascimento em uma visita domiciliar, entre abril e 
maio de 2017, onde suas mães maiores de 18 anos concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi 
aplicado um questionário na forma de entrevista no domicílio e posteriormente foi realizada a avaliação antropométrica do lactente. 
Os dados foram analisados primeiramente através de estatística descritiva, por média e desvio padrão dos dados numéricos e 
frequência de respostas do questionário (porcentagem).

RESULTADOS
Participaram do estudo 33 crianças, sendo 57,6% do sexo masculino. Observamos a prática do aleitamento materno exclusivo 
em 81,8% dos lactentes e 18,2% estavam em aleitamento materno misto. Em relação às orientações recebidas no pré-natal, 
69,7% das lactantes receberam apoio e orientações sobre o aleitamento materno, sendo que 21,2% relataram ter tido algum tipo 
de problema em relação ao mesmo. Durante a internação, 81,8% das puérperas alegaram ter recebido algum tipo de orientação 
durante à prática da amamentação. Após a alta hospitalar, 42,4% das lactantes receberam apoio, porém, 9,10% das mesmas 
iniciaram o aleitamento materno misto. Através das curvas de crescimento da OMS (2006), em relação ao peso por idade, todas 
as crianças estavam adequadas;  9,09% apresentaram risco de sobrepeso em relação ao IMC para idade;  3,4% apresentaram 
muita baixa estatura para idade;  27,8% apresentaram risco de sobrepeso e 3,03% apresentaram sobrepeso em relação ao peso 
por comprimento.

CONCLUSÃO
Podemos notar que as orientações e o apoio ao aleitamento materno ocorrem, porém, ainda não estão sendo suficientes para o 
sucesso do aleitamento materno exclusivo, não combatendo assim as possíveis causas do desmame precoce e não garantindo 
maior duração da amamentação.
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INTRODUÇÃO
A existência de inúmeras maneiras de avaliação da composição corporal e novos instrumentos surgem na prática clínica no 
processo de avaliação antropométrica, torna-se necessária a comprovação científica da acurácia dos resultados obtidos com 
esses novos equipamentos.

OBJETIVOS
O objetivo foi comparar os resultados de diferentes métodos de avaliação de composição corporal de um grupo de universitários, 
analisando a acurácia da balança de composição corporal e da bioimpedância elétrica bipolar.

METODOLOGIA
Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, iniciou-se a avaliação antropométrica (peso, estatura, dobras cutâneas bicipital, 
tricipital, subescapular e suprailíaca e circunferência abdominal), adotando-se os procedimentos recomendados pela OMS (1995). 
Para a avaliação da composição corporal foi realizada a Bioimpedância Elétrica Tetrapolar e Bipolar e a Balança de Composição 
Corporal.

RESULTADOS
Foram avaliados 64 estudantes, sendo 62,5% do sexo feminino, com uma média de idade de 22 (±3,2) anos. O estado nutricional 
de eutrofia prevaleceu entre os participantes (68,7%), a maioria das mulheres (80,0%) eram eutróficas e nos homens, metade 
eutrófica e metade, com sobrepeso, segundo do IMC. Analisando os diferentes métodos de determinação da composição 
corporal, foi observada diferença estatística (p<0,0001) entre eles. Quando comparados de dois em dois dos métodos, todos se 
mostraram diferentes entre si, exceto as medidas obtidas entre a porcentagem de gordura corporal aferida pelas dobras cutâneas e 
a Bioimpedância Elétrica Bipolar (p>0,999). Com relação a quantidade de músculo avaliada pela Bioimpedância Elétrica Tetrapolar 
e a Balança de Composição Corporal encontrou-se diferença estatística entre eles (p<0,0001). Na avaliação da água corporal, 
encontrou-se semelhança apenas entre a Bioimpedância Elétrica Tetrapolar e a Balança de Composição Corporal (p>0,999).

CONCLUSÃO
A balança de composição corporal parece não ser um método adequado para ser utilizado em avaliações de composição corporal, 
pois apresentou grande diferença de valores quanto a massa gordurosa e a massa magra corporal. A bioimpedância elétrica 
bipolar mostrou ser um método adequado apenas para avaliar a quantidade de gordura corporal. Apesar da praticidade e do 
menor custo proporcionados pela balança de composição corporal e bioimpedância elétrica bipolar, devemos ter cautela em sua 
utilização pois ainda faltam estudos comprobatórios da sua eficiência.
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INTRODUÇÃO
A realização de uma avaliação do estado nutricional completa torna-se fundamental para conhecer os componentes da composição 
corporal e verificar se o crescimento de crianças está se afastando de um padrão esperado, a fim de prevenir e tratar desordens 
nutricionais.

OBJETIVOS
O objetivo foi avaliar a fidedignidade da balança de composição corporal (equipamento disponível no mercado e de baixo custo) 
comparando-a com os resultados obtidos na bioimpedância elétrica e aferição da espessura de dobras cutâneas que estima a 
composição corporal em crianças através de fórmulas matemáticas preditivas.

METODOLOGIA
Sendo um estudo do tipo transversal que avaliou a estimativa da composição dos compartimentos corporais de crianças de quatro 
a dez anos de idade onde foram realizadas medidas antropométricas e de composição corporal (peso, estatura, circunferência 
abdominal, dobras cutâneas tricipital e subescapular, exame pela bioimpedância elétrica e balança de composição corporal). A 
porcentagem de gordura corporal através da somatória das dobras cutâneas foi obtida pela equação de Slaughter e cols. (1988) 
e a avaliação pela bioimpedância elétrica foi obtida pelo resultado de resistência e reactância mensurada no momento do exame 
e posterior tabulação no software do equipamento.

RESULTADOS
Foram avaliadas 53 crianças (56,6% sexo feminino), com idade média de 84,9 (± 21,6) meses. A maioria das crianças estava 
eutrófica. Os dados mostram que o sobrepeso e a obesidade foram mais prevalentes no sexo feminino. Analisando os três 
métodos de estimativa da gordura corporal utilizados no presente estudo, sendo bioimpedância elétrica, dobra cutânea e balança 
de composição corporal, encontrou-se diferença estatística entre eles (p<0,0001), porém quando analisados de dois em dois 
métodos, encontrou-se que os resultados obtidos pela dobra cutânea e BIA não são diferentes estatisticamente (p=0,09). Em 
relação aos métodos utilizados para estimar a água e a massa magra corporal, foram utilizados a bioimpedância elétrica e a 
balança de composição corporal, encontrando-se diferença entre eles (p<0,0001) para músculo, já para água corpórea não 
houve diferença estatística (p=0,7640).

CONCLUSÃO
O presente estudo demonstrou que a balança de composição corporal não é um método adequado pois apresentou diferenças 
significativas nos testes realizados;  mesmo sendo um instrumento prático e de baixo custo deve ser utilizado com cautela, 
necessitando de mais estudos populacionais.
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INTRODUÇÃO
Na adolescência ocorrem às alterações corporais que parecem assumir importância fundamental, seja por preocupação com 
a própria aparência ou com o peso corporal. A compreensão da imagem corporal é constituída, ao longo da vida, por meio de 
convivências e experiências que está associado aos desejos, atitudes emocionais, influenciada pela sociedade e mídia. O padrão 
de beleza atualmente imposta pela mídia e sociedade como ideal passou a ser um corpo magro, esguio e atlético. Esse padrão de 
beleza desconsidera os aspectos de saúde e as diferentes constituições físicas da população acarretando aumento da insatisfação 
corporal. 

OBJETIVOS
Avaliar a satisfação com a imagem corporal e sua relação com o estado nutricional.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado com 87 escolares adolescentes entre 14 a 16 anos e do sexo feminino. Para a avaliação antropométrica 
utilizou o peso corporal, estatura e circunferência da cintura (CC), seguindo as normas padronizadas pelo Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional - SISVAN (BRASIL, 2011). Foi avaliado o índice de massa corporal para idade (IMC/I) e estatura para idade 
(E/I) e classificados segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde - OMS, para idade e sexo. As categorias da 
circunferência da cintura (CC) com risco e sem risco foram obtidas conforme o ponto de corte (percentil 80) sugerido por Taylor 
et al., 2000. A imagem corporal foi avaliada por meio da escala de silhuetas de Stunkard et al. (1983).

RESULTADOS
A insatisfação com a imagem corporal foi observada pela maioria (73%) das adolescentes, sendo que 57,3% devido ao excesso 
de peso e 15,7% pelo baixo peso e 27% satisfeitas com a imagem corporal. Ao avaliar o estado nutricional a maioria (77,5%) das 
adolescentes apresentou IMC/I adequado, 18% com sobrepeso, 3,4% com obesidade e apenas 1,1% com obesidade grave. Todas 
as avaliadas apresentavam E/I adequada. Em relação a CC 21,3% apresentava risco para doenças cardiovasculares.

CONCLUSÃO
Foi alto o percentual de insatisfação com a imagem corporal, apesar da maioria apresentar IMC e CC adequados. Assim revelando 
o desejo de ter um corpo mais magro o que pode gerar comportamentos inadequados em relação à alimentação e evoluir para 
o desenvolvimento de transtornos alimentares. Ressalta-se assim a importância de intervenções nas escolas visando melhora 
da aceitação do corpo na adolescência e maior satisfação com a imagem corporal nessa fase, prevenindo possíveis transtornos 
alimentares.
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INTRODUÇÃO
A adolescência é caracterizada por intensas mudanças psicológicas, sociais e físicas. Sendo, as físicas decorrentes das 
mudanças da composição corporal, devido à oscilação e a transição da adiposidade corporal. Com isto, torna-se imprescindível 
a determinação de método para avaliação da composição corporal que seja prático, rápido e fácil.

OBJETIVOS
Realizar avaliação antropométrica e comparar o percentual de gordura corporal pelas pregas cutâneas com o da bioimpedância 
(BIA) em adolescentes.

METODOLOGIA
Estudo realizado com 87 adolescentes, feminino, entre 14 e 16 anos. Para avaliação antropométrica utilizou o índice de massa 
corporal para idade (IMC/I) classificado segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). O percentual de 
gordura corporal (%GC) utilizando a equação proposta por Slaughter por meio da soma das pregas cutâneas tricipital e subescapular 
e BIA tetrapolar da Tanita® modelo Bc 558. Para estimativa de prevalência de excesso de gordura corporal, utilizaram-se dois 
pontos de corte valores de %GC iguais ou acima de 25% ou 30%. Dados expressos em percentual, mediana (p25-p75) e os 
distintos percentuais de gordura corporal foram comparados por meio do teste não paramétrico e Wilcoxon e correlacionados pelo 
coeficiente de correlação linear, com nível de significância de p≤0,05.

RESULTADOS
Pelo IMC/I a maioria (77,5%) das adolescentes estava adequada, 18% com sobrepeso, 3,4% com obesidade e apenas 1,1% 
com obesidade grave. No entanto, foi observado excesso de gordura corporal (>25% e >30%) respectivamente, pelas pregas 
cutâneas 50% e 15,4% das adolescentes e pela BIA 82,1% e 33,3%. Porém, os 25,95% (22,5-29,4) de gordura obtido por dobras 
cutâneas são estatisticamente diferentes (p<0,001) dos 28,35% (25,6-31,1) verificados por BIA. Apesar da diferença estatística, 
verificou-se correlação positiva (r=0,67;  p<0,001) entre os métodos de avaliação da GC. Ressalta-se que mesmo com IMC 
adequado o %GC pode estar elevado reforçando a necessidade da avaliação do %GC. O excesso de gordura corporal pode estar 
relacionado vários fatores, bem como o sedentarismo e hábitos alimentares inadequados.

CONCLUSÃO
A BIA apresentou valores de %GC maiores que estimado por meio das pregas cutâneas. Vale ressaltar que, foi alto percentual 
de adolescentes com excesso de gordura corporal avaliado pelos dois métodos. Dessa maneira, fica evidente a importância da 
prática de exercícios físicos regulares durante a adolescência como prevenção de doenças, principalmente as metabólicas.
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INTRODUÇÃO
A intervenção precoce prevê avaliações e intervenções no contexto da criança e sua família. Em relação aos atrasos no 
desenvolvimento infantil, a desnutrição e a obesidade são condições que podem ser evitadas com ações efetivas na primeira 
infância, principalmente quando ocorrem de forma integrada e participativa.

OBJETIVOS
Avaliar as relações entre o estado nutricional de crianças até um ano e suas condições de desenvolvimento infantil na área de 
autocuidados e motor e comparar o resultado com o controle.

METODOLOGIA
Participam mães e seus bebês que integram um programa de uma Clínica Escola/Hospital Universitário. O Grupo 1 (G1) - 13 mães 
e seus bebês que recebem acompanhamento transdisciplinar em Nutrição e Psicologia - participado pelo menos 2 sessões. O 
Grupo 2 (G2) foi composto com as mesmas características de G1, porém, não recebeu avaliação e orientação nutricional (atendidos 
antes do início do programa). O G1 os bebês em sua maioria meninos (9/13), com idade média de 6,5 meses (DP=2,09) na 
1ª avaliação e 8,7 meses (DP= 2,02) na 2ª avaliação. O grupo G2 foi pareado ao G1 a partir das variáveis de idade e sexo. As 
sessões foram individuais e a mãe/responsável participava de todo atendimento, expondo dúvidas e esclarecendo sobre a rotina 
familiar e do bebê. Os bebês foram medidos e pesados e realizada avaliação do desenvolvimento (Inventário Operacionalizado 
Portage), e suas mães responderam ao protocolo nutricional, sobre a gestação e condições atuais do bebê.

RESULTADOS
As correlações entre bebês com maior idade e desenvolvimento físico (crescimento, ganho de peso e desenvolvimento motor) 
mostraram-se positivas e significativas, indicando que houve aquisição progressiva de habilidades motoras e repertório de 
autocuidados. O desenvolvimento físico esteve dentro do esperado, com correlações positivas - comprimento (p=0,000) e 
perímetro cefálico. Ao comparar os grupos não foi observada diferença significativa, talvez em função do número restrito da 
amostra. Avaliações futuras com populações maiores poderão investigar melhor esse dado.

CONCLUSÃO
O estudo tem suas limitações por se encontrar ainda em fase inicial e com população reduzida. Contudo, indica possibilidades de 
avaliação e intervenção na primeira infância que possam assegurar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no que se refere 
aos cuidados da primeira infância e a importância de orientar e acompanhar famílias em seus contextos, de modo a viabilizar boas 
condições de nutrição e desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
As condições de saúde emocional materna e a rede de apoio, podem interferir no início e manutenção da amamentação. Os 
níveis de ansiedade vivenciados no final do 3º trimestre gestacional e o período de até três meses após o parto, desencadeando 
comportamentos de cuidados expressivos no período puerperal, dificuldade para dormir, amamentar e cuidar da rotina do bebê e 
necessidades maternas.

OBJETIVOS
Correlacionar os índices de sintomas de ansiedade (traço e estado) aos índices de desenvolvimento físico (peso, comprimento e 
medidas antropométricas), desenvolvimento motor e autocuidados.

METODOLOGIA
Realizado com 13 díades (mãe-criança) integrantes de um programa de intervenção precoce oferecido em uma clínica escola. 
As mães são atendidas mensalmente, por profissionais da psicologia e nutrição e respondem a entrevista semiestruturada, sobre 
a gestação e condição de saúde atual, e a inventários sobre a rotina de alimentação do bebê e Inventário de Ansiedade (Traço e 
Estado). Realizada também avaliação antropométrica e de desenvolvimento infantil (Inventário Portage Operacionalizado).

RESULTADOS
Altos índices de ansiedade materna mostraram-se positivamente correlacionados às medidas de circunferência de braço 
(p=0,011). Crianças com maiores índices de comprimento apresentaram medidas que se correlacionam ao desenvolvimento 
motor (p=0,017) e tendência à correlação na área autocuidados (p=0.079) com tendência também em relação à medida de 
circunferência craniana. Em outras palavras, filhos de mães mais ansiosas tem uma tendência a serem maiores e mais habilidosos 
na área motora e de autocuidados. Embora a amostra seja reduzida, ao considerar os comportamentos avaliados principalmente 
na área de autocuidados, é possível perceber que crianças que apresentam alto desempenho nesta área têm introdução precoce 
de outros alimentos além do leite materno, ou mesmo, não são amamentadas. Nesta amostra todas as mães amamentavam, mas 
apenas uma realiza aleitamento exclusivo. Por isso, embora se trate de correlações positivas, é errôneo deduzir que mães mais 
ansiosas têm filhos maiores e com melhor desenvolvimento.

CONCLUSÃO
A ansiedade pode leva-las a comportamentos intrusivos, exagerados, capazes de desencadear estresse tanto na criança como na 
família, além de outros problemas como alergias e obesidade. Por isso, a rastreio de níveis de ansiedade em acompanhamento 
familiar faz-se necessário para identificação e planejamento de redes de apoio e orientação à família.
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INTRODUÇÃO
A alimentação adequada até os dois anos de idade é fundamental para promover o crescimento e o desenvolvimento apropriados 
da criança. Até os seis meses de vida o leite materno deve ser a única fonte alimentar, salvo sob condições específicas que a 
impeçam. Após esse período há necessidade de alimentação complementar, mas recomenda-se continuar a amamentação até os 
dois anos de idade.

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional e práticas de aleitamento materno no primeiro ano de vida. 

METODOLOGIA
Para avaliar o estado nutricional foram utilizados os indicadores antropométricos Peso/Idade (P/I), Estatura/Idade (E/I) e Índice 
de Massa Corporal/Idade (IMC/I), segundo Organização Mundial da Saúde (OMS) adotado pelo Sistema de Vigilância Alimentar 
e Nutricional, também utilizado para os prematuros com idade corrigida. O aleitamento foi classificado segundo as categorias: 
aleitamento materno exclusivo (AME), aleitamento materno predominante (AMP), aleitamento materno misto ou parcial (AMM), 
aleitamento materno (AM) - que além do leite materno estavam recebendo outros alimentos, leite de vaca (LV), aleitamento 
materno complementado (AMC) - maiores de 6 meses com leite materno + alimentação complementar e os não amamentados 
(NA).

RESULTADOS
Foram avaliadas 27 crianças de 2 a 10 meses, sendo maioria meninos (55,5%) e menores de 6 meses (63%) e apenas 4 
prematuros. Dos 17 lactentes menores de 6 meses, 41,2% estavam AME, 17,6% em AMM, 5,9% em AMP, 5,9% com LV e 29,4% 
AM, sendo que apenas um lactente em AM apresentava sobrepeso e os demais 94,1% apresentava indicadores antropométricos 
adequados. Entre os lactentes maiores de 6 meses, 90% com AMC e indicadores antropométricos adequados e apenas um NA 
apresentava sobrepeso, o que sugere a necessidade de repensar a respeito da disseminação de informações sobre o aleitamento 
materno e alimentação complementar em cada fase do desenvolvimento infantil, para que se cumpram as exigências da OMS, 
uma vez que, 41,2% dos lactentes apresentavam introdução precoce de alimentos.

CONCLUSÃO
A maioria dos lactentes apresentava estado nutricional adequado, mas foi alto o percentual com introdução precoce de alimentos, 
necessitando assim de informações mais consistentes e um trabalho mais efetivo na formação dos saberes das mães no que diz 
respeito aleitamento materno e alimentação complementar. Um dado positivo refere-se que a maioria das crianças maiores de 6 
meses mantiveram em aleitamento materno após a introdução de alimentos complementares.
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INTRODUÇÃO
O tratamento da obesidade é complexo e deve ser multiprofissional e interdisciplinar. Mais do que a simples redução de peso, ele 
deve visar a mudanças no estilo de vida, que devem ser mantidas para sempre. A intervenção de educação nutricional faz-se eficaz 
para ajudar os obesos a compreenderem o seu comportamento alimentar e efetivarem mudanças na sua alimentação e seu estilo 
de vida, promovendo saúde e qualidade de vida.

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional e a ingestão alimentar atual dos pacientes após participação de programa de reeducação alimentar em 
um hospital universitário.

METODOLOGIA
Estudo realizado com pacientes obesos grau III submetidos a um programa de reeducação alimentar de oito semanas de internação 
na enfermaria de um hospital universitário. Foram reavaliados oito pacientes que participaram do programa no período de janeiro 
de 2008 a julho de 2016. Realizou-se avaliação da ingestão dietética atual por meio de aplicação de recordatório alimentar de 
24 horas e registro frequência alimentar de 30 dias. Para avaliação antropométrica foi utilizado o peso (kg), estatura (m), índice 
de massa corporal – IMC (kg/m²), circunferência abdominal (cm) e composição corporal (massa livre de gordura - MM, massa 
gorda - MG, e água L) obtida por impedância bioelétrica (Quantum BIA 101 Q – RJL Systems). Os dados obtidos foram analisados 
pelo programa BioEstat, versão 5.0. Os resultados estão apresentados de forma descritiva e foram expressos através de médias 
e desvio padrão.

RESULTADOS
 A idade média foi de 50,25 ± 12,73 anos. O estado nutricional antes da intervenção era: peso 148,34 ± 38,54 kg, IMC 55,14 ± 
14,57 kg/m², CA 150 ± 26,98 cm, MM 76,74 ± 16,41 kg, MG 62,74 ± 24,73 kg e água 50,05 ± 8,67L. Atualmente, as médias 
são: peso 134,08 ± 22,05 kg, IMC 49,86 ± 8,94 kg/m², CA 146 ± 19,41 cm, MM 72,95 ± 14,04 kg, MG 61,71 ± 14,71 kg e 
água 53,41 ± 11,02L. Em relação à avaliação da ingestão alimentar atual, no questionário de frequência se encontra uma média 
de 1610 ± 312,73 kcal, sendo 47,84 ± 9,20 % de CHO, 20,65 ± 6,30 % de PTN e 31,51 ± 3,8 % de LIP. Já no recordatório 
alimentar de 24h, as médias são de 1784,13 ± 962,01 kcal, 50,18 ± 13,25 % de CHO, 18,97 ± 7,02 % de PTN e 30,86 ± 8,95 
% de LIP.

CONCLUSÃO
O programa permitiu uma perda de peso considerada satisfatória do ponto de vista clínico com uma melhoria relativa da composição 
corporal e na ingestão alimentar dos pacientes. 
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INTRODUÇÃO
Sabe-se que a gordura visceral (GV) possui relação com doenças crônicas não-transmissíveis e mortalidade, no entanto, é avaliada 
por equipamentos de alto custo, como raio-x de dupla energia (DXA) e tomografia computadorizada (TC), nas quais inviabilizam 
seu uso na prática clínica e em estudos populacionais. Desta forma, a literatura propõem o uso de indicadores antropométricos 
mais práticos, não invasivos e de baixo custo para avaliar a GV, sendo os mais mais conhecidos a Circunferência da Cintura (CC), 
Razão Cintura-Estatura (RCEst), Índice de Conicidade (IC), Índice de Formato Corporal (IFC), Índice de Circularidade Corporal (ICC) 
e o Índice de Adiposidade Visceral (IAV).

OBJETIVOS
Avaliar quais parâmetros antropométricos melhor se associam com a GV estimada pelo DXA.

METODOLOGIA
Estudo de delineamento transversal contendo subamostra dos dados obtidos do Estudo de base populacional intitulado Inquérito 
Domiciliar de Saúde no Município de São Paulo (ISA Capital 2014 – 2016). Foram avaliados 296 indivíduos, sendo 129 adultos (18 
a 59 anos) e 167 idosos (≥60 anos), de ambos os gêneros. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado segundo a fórmula: 
peso/altura² (kg/m2). Os parâmetros antropométricos avaliados foram peso, estatura, CC, RCEst e os IAV, IC, ICC e IFC. A gordura 
visceral estimada (GVE) em gramas foi obtida pelo DXA (modelo Lunar iDXA Advance, GE Healthcare, Madison, WI, USA). Foi 
utilizado o software SPSS v.23.0,  o valor de significância adotado foi de p?0,05. Foram realizadas correlações de Spearman e 
regressão linear simples.

RESULTADOS
Segundo o IMC, 8,1% dos participantes apresentavam baixo peso, 37,2% eutrofia, 26% sobrepeso e 28,7% obesidade. Quanto 
as correlações, o indicador antropométrico que melhor se associou a GVE foi a CC (R²=0,721), seguido pelo ICC (R²=0,617), 
RCEst (R²=0,587), IC (R²=0,485), IAV (R²=0,285) e IFC (R²=0,270), com p<0,001 para todas as correlações.  O modelo de 
regressão linear mostrou que 72,1% da GVE poder ser explicada pela CC, quando ajustado por gênero e idade (p<0,001).

CONCLUSÃO
Dentre os indicadores avaliados a CC melhor expressou a gordura viceral em adultos e idosos. Dentre as medidas de composição 
corporal a CC é um método simples, prático, de baixo custo podendo ser aplicado em estudos populacionais. Apesar do IAV ser 
proposto como indicador relacionado as alterações ocorridas pela gordura viceral, em nossos resultados verifica-se que foi o pior 
indicador relacionado a GV.
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INTRODUÇÃO
A Síndrome Metabólica (SM) é caracterizada por um conjunto de fatores de risco cardiovascular que relacionam-se à resistência 
insulínica, obesidade central, Hipertensão Arterial Sistêmica, dislipidemia e os estados pró-trombótico e pró-inflamatório. Dentre 
os transtornos influenciados por esta carga de fatores encontra-se o Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), 
caracterizado por um comportamento de ingestão de grande quantidade de alimentos em um período de tempo discreto, associado 
à sensação de perda de controle do que e do quanto se come.

OBJETIVOS
Avaliar a frequência de TCAP em pacientes com SM.

METODOLOGIA
Estudo transversal, com 25 indivíduos adultos, com idade entre 20 e 59 anos, de ambos os sexos, portadores de SM, atendidos 
em um ambulatório de endocrinologia. Foram aferidos peso, estatura e circunferência da cintura (CC). A presença de compulsão 
foi avaliada pela Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) – Binge Eating Scale (BES). Os dados foram apresentados 
como média ± desvio padrão ou como frequências relativas e absolutas.

RESULTADOS
Os pacientes apresentaram média de idade de 47,12 ± 8,24 anos, sendo 36% (n=9) do sexo masculino e 64% (n=16) do sexo 
feminino. Observou-se que 16% (n=4) dos pacientes apresentaram TCAP, sendo 8% (n=2) com TCAP grave e 8% (n=2) com 
TCAP moderado. Os pacientes sem TCAP apresentaram média de peso de 95,8± 19,9 kg;  IMC (kg/m²) de 34,89± 6,1 e CC de 
105,83± 25 cm, já os pacientes identificados com TCAP apresentaram suas médias antropométricas superiores às dos pacientes 
sem TCAP, sendo o peso 100,1± 20,2 kg, IMC 36,96 ± 7,98 kg/m² e CC 112,25± 13,04 cm.

CONCLUSÃO
Constatou-se que o TCAP está presente em pacientes com SM, de modo que o cuidado nutricional e as propostas dietéticas para 
esses pacientes devem atuar concomitantemente ao acompanhamento psicológico, a fim de detectar as causas dos episódios de 
compulsão alimentar e buscar adequar o tratamento holístico.
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INTRODUÇÃO
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma desordem progressiva caracterizada por limitação do fluxo aéreo associada 
à resposta inflamatória crônica. Constitui uma das principais causas de mortalidade no Brasil, representando importante problema 
de saúde pública. Por outro lado, o consumo de alimentos fonte de compostos bioativos (CBAs) se associam a menor risco de 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Trabalhos anteriores mostraram que o consumo de CBAs presentes no suco de 
laranja possui ação antioxidante e anti-inflamato´ria.

OBJETIVOS
Conhecer a resposta anti-inflamatória decorrente da ingestão de suco de laranja em pacientes com DPOC ao longo do tempo.

METODOLOGIA
Seis indivíduos portadores de DPOC graus moderado a grave consumiram suco de laranja pêra e foram realizadas coletas de 
sangue nos tempos 0 (antes da ingestão) e 1h, 3h e 5h após a ingestão do suco para avaliação dos marcadores inflamatórios 
ao longo do tempo. A citocinas interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e o marcador inflamatório proteína-C 
reativa (PCR) foram dosados no sangue por ELISA e turbidimetria. Os dados foram analisados por Anova de medidas repatidas.

RESULTADOS
Foi observado redução na concentração de IL- 6 (pg/mL;  T0=3,3±1,3;  T1=2,4±0,7;  T3=3,3±0,8 e T4=3,9±1,6;  p=0,09) 
após 1h de ingestão do suco de laranja. Não foi observado modificação dos demais marcadores inflamatórios nem nos demais 
tempos de avaliação (TNF-α [(pg/mL)]: T0=21,5±5,3;  T1=21,2±12,0;  T3=18,6±4,1 e T5=15,3±4,9;  p=0,257;  PCR 
[mg/L]: T0=3,1 (2,1-9,3);  T1=2,8 (2,2-8,7);  T3=2,6 (2,2-9,3) e T5=2,6 (1,9-9,9);  p=0,706).

CONCLUSÃO
O suco de laranja reduz a inflamação 1 hora após sua ingestão em pacientes portadores de DPOC.
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INTRODUÇÃO
A osteomielite é definida como inflamação do osso e/ou da medula que decorre de uma infecção sistêmica, mas em geral, 
manifesta-se como um foco solitário de doença primária. Além do tratamento farmacológico e cirúrgico, a intervenção nutricional 
pode ter efeito benéfico na modulação das vias de sinalização anti-inflamatórias, por ação de nutrientes específicos e compostos 
bioativos dos alimentos, que atuam modulando a resposta ao estresse oxidativo e a reação inflamatória.

OBJETIVOS
Investigar o efeito da intervenção nutricional, na modulação do perfil inflamatório e na recuperação do estado nutricional de 
portadora de osteomielite aguda submetida aos procedimentos cirúrgicos retalho loco regional com mancilectomia medial, 
turbenectomia unilateral e septoplastia.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de caso, com assistência nutricional individualizada com três momentos principais. Primeiro, plano 
alimentar normocalórico (29Kcal/Kg/dia), normoglicídico (4,5g/Kg/dia), hiperproteico (1,8g/Kg/dia) e normolipídico (1g/Kg/dia), 
suplementando-se L-glutamina (5g/dia), 5 gotas de vitamina D (3000UI) e 1 cápsula de ômega-3/dia 1000mg (EPA:297mg 
DHA:116mg) para adequação do estado nutricional e modulação da inflamação. Segundo, pré-operatório com objetivo de 
fortalecer o sistema imune, usando extrato alcoólico de própolis (15 gotas, 2 vezes/dia), aumento da suplementação de glutamina 
(15g/dia) e introdução de um suplemento comercial considerado pelo fabricante como imunomodulador. Para o pós-operatório 
imediato, institui dieta líquida completa, substituição para extrato aquoso de própolis e a manutenção do suplemento comercial 
visando uma cicatrização eficaz.

RESULTADOS
Verificou melhora do funcionamento intestinal, correção do quadro diarreico, dos sintomas gástricos como má digestão e 
flatulência. A frequência evacuatória de 6 episódios/dia passou para 2 e com consistência normal, o edema e a má digestão foram 
resolvidos. Apresentou redução do percentual de gordura corporal de 34,1% para 33,4%, passou de desnutrição para eutrofia no 
parâmetro de circunferência muscular do braço (19,4cm para 21,8cm), foi observado redução na dosagem de proteína C reativa 
(4,49ml/L para 3,61ml/L) o que significa modulação do processo inflamatório.

CONCLUSÃO
A intervenção se mostrou eficaz no controle e tratamento da osteomielite aguda, observando excelente processo cicatricial e 
ausência de complicações pós-cirúrgicas ressaltando a importância da nutrição na modulação da inflamação, visto que estudos 
sobre ainda são muito escassos.
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INTRODUÇÃO
A intolerância à lactose caracteriza-se pela deficiência da enzima lactase no intestino, podendo gerar sintomas gastrointestinais. 
Sua prevalência é de aproximadamente 75% da população mundial. Diante disso, as indústrias alimentícias desenvolvem novos 
produtos no qual o alimento sofre uma digestão prévia pela enzima lactase, tornando mais toleráveis aos indivíduos portadores 
dessa condição. Entretanto, não se sabe se esse processo pode ocasionar um aumento exacerbado da glicemia pós-prandial, o 
que não seria indicado em algumas condições metabólicas.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo é analisar a resposta glicêmica após o consumo de leite “sem lactose” em comparação a uma bebida 
controle (açúcar).

METODOLOGIA
Ensaio clínico randomizado cruzado com a participação de nove homens saudáveis (24,4±1,6 anos e 27,2±2,1 kg/m²). A 
amostra foi calculada com poder estatístico de 95% e nível de significância de 5%. Após 12 horas de jejum, os voluntários 
compareceram de manhã ao laboratório onde consumiram aleatoriamente uma das bebidas testes contendo 25g de carboidratos 
disponível: leite “sem lactose” (LSL) (555,55mL) ou bebida controle (555,55mL de água com açúcar). Foram dosados os níveis 
de glicemia pós-prandial nos tempos 0, 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos após o consumo das bebidas. A área abaixo da curva 
(AAC) da resposta glicêmica foi calculada pelo método trapezoidal e o índice glicêmico foi estimado considerando o valor do 
índice glicêmico do açúcar. O teste de Wilcoxon foi aplicado para comparar os níveis glicêmicos em cada tempo e as respostas 
glicêmicas (2h AAC) obtidas entre as bebidas (SPSS 21.0;  p < 0,05). O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa.

RESULTADOS
Após o consumo do LSL houve uma menor resposta glicêmica em comparação com a bebida controle, com nível glicêmico 
significativamente menor aos 15 minutos (110,9 ± 8,9 vs. 124,1 ± 14,9;  p = 0,049) e pico glicêmico reduzido aos 30 
minutos (116,7 ± 15,4 vs. 127,0 ± 17,3;  p = 0,10), entretanto sem significância estatística. Não foram encontradas diferenças 
significativas nos outros tempos (p > 0,22). A AAC da resposta glicêmica (2h) foi significativamente menor após o consumo 
do LSL em comparação com a bebida controle (967,5 ± 318,0 vs. 1445,8 ± 651,1, p = 0,036). O índice glicêmico do LSL foi 
estimado em 40, classificado como alimento de baixo índice glicêmico.

CONCLUSÃO
O leite “sem lactose” resultou em uma menor resposta glicêmica comparada a bebida controle (açúcar), tendo o índice glicêmico 
estimado em 40.
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INTRODUÇÃO
A constipação intestinal é um distúrbio comum nos portadores de doença renal crônica (DRC). Porém, existe uma grande 
variabilidade nas prevalências deste sintoma devido aos diferentes métodos de diagnóstico empregados na prática clínica.

OBJETIVOS
Comparar a percepção do hábito intestinal com o diagnóstico de constipação em pacientes com DRC na fase não dialítica.

METODOLOGIA
Cinquenta pacientes (taxa de filtração glomerular de 25,4 ± 11,94 ml/min/1,73 m²;  56% do sexo feminino;  58% ≥ 60 anos;  
38% com diabetes mellitus) foram questionados quanto ao funcionamento do intestino, empregando-se a questão “ Como é o 
seu intestino?” contendo quatro opções de respostas (normal, mais normal do que preso, mais preso do que normal e preso). 
Em seguida foi aplicado o questionário Roma III para o diagnóstico de constipação e a escala de Bristol, para avaliação do ritmo 
intestinal.

RESULTADOS
De acordo com a escala de percepção, 56% dos pacientes relataram ter um hábito intestinal “normal”, 24% “mais normal do 
que preso”,16% “mais preso que normal” e 4% “preso ”. A constipação intestinal foi diagnosticada em 34% dos pacientes. Os 
sintomas de constipação mais frequentes foram a sensação de esvaziamento incompleto (36%) seguido do bloqueio anorretal 
(30%).A frequência do diagnóstico de constipação foi maior à medida que os pacientes percebiam um hábito intestinal mais preso 
(18% na percepção “normal”, 33% na “mais normal do que preso ” e 80% na “mais preso que normal ou preso”;  p=0.02). A 
frequência de trânsito intestinal lento avaliada pela escala de bristol não diferiu entre os grupos.

CONCLUSÃO
Apesar da frequência de percepção de constipação ter subestimado o diagnóstico de critério Roma III, a maior parte dos pacientes 
parece apresentar uma percepção adequada sobre o seu hábito intestinal.
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INTRODUÇÃO
A fenilcetonúria (PKU) é um erro inato no metabolismo da fenilalanina (PHE). O tratamento consiste na restrição desse aminoácido, 
consequentemente de proteína natural, associada à oferta de uma fórmula metabólica isenta de PHE e enriquecida com tirosina e 
micronutrientes. Pelas particularidades da alimentação, pacientes com PKU são considerados um grupo vulnerável às desordens 
nutricionais, com indícios de que a adesão à dieta pode ser fator importante na determinação da tendência ao excesso de peso.

OBJETIVOS
Em pacientes com PKU, associar índice de massa corporal (IMC) de adultos e escore-z de IMC para idade (IMC/I) de crianças e 
adolescentes com as concentrações séricas de PHE.

METODOLOGIA
Foram analisados os prontuários de 46 pacientes com idade entre 01 a 45 anos. Os dados coletados foram idade, escore-z de 
IMC/I para crianças e adolescentes (0 a 18 anos), IMC para pacientes adultos (>18 anos) e média das concentrações séricas de 
PHE no ano de 2016. IMC e IMC/I foram classificados de acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde (1997, 2006 
e 2007). Foram consideradas adequadas as concentrações séricas de PHE abaixo de 10 mg/dL. Na análise estatística utilizou-se 
correlação de Spearman e correlação parcial ajustada para idade, com nível de significância de 5%. 

RESULTADOS
Entre os pacientes adultos (n=21;  45,7% da amostra total) a média de idade foi 25,7±7,9 anos e 57,1% (n=12) apresentaram 
inadequação nas concentrações séricas de PHE. Em relação estado nutricional, 76,2% (n=16) eram eutróficos, 4,8% (n=1) 
apresentavam sobrepeso e 19% (n=4) eram obesos. Entre as crianças e adolescentes (n=25;  54,4% da amostra total) a média 
de idade foi 10,3±5,1 anos e 36,0% (n=9) apresentaram inadequação nas concentrações séricas de PHE. O escore-z de IMC/I 
identificou eutrofia em 48% (n=12), sobrepeso em 36% (n=9) e obesidade em 16% (n=4) dos avaliados. Nos adultos, houve 
correlação positiva moderada entre IMC e taxas de PHE (r=0,44;  p=0,048), a qual se manteve significativa após ajuste para 
idade (r=0,65;  p=0,002). Entre crianças e adolescentes, essa correlação não foi verificada (r=0,13;  p=0,556).

CONCLUSÃO
Em crianças e adolescentes, não foi verificada associação entre taxas de PHE e IMC/I indicando que, apesar da elevada prevalência 
de excesso de peso, o controle dietético em relação ao consumo de PHE é preservado. No entanto, em adultos, apesar da menor 
prevalência de excesso de peso, observou-se maior prevalência de taxa inadequada de PHE, indicando menor adesão à dieta 
nessa faixa etária.
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INTRODUÇÃO
O número de adolescentes que acessam sites como o youtube para obter informações cresce a cada dia. Esse público apresenta 
frequente insatisfação com a imagem corporal, sendo mais sensível e vulnerável às informações contidas nesses vídeos, 
principalmente sobre como alcançar o corpo ideal fazendo dietas. Portanto, deve-se atentar a qualidade do conteúdo veiculado 
para evitar possíveis comportamentos alimentares inadequados e danos a saúde nessa população.

OBJETIVOS
Identificar os conteúdos de vídeos no youtube sobre dietas e emagrecimento. 

METODOLOGIA
Estudo exploratório, com abordagem quantitativa, realizada no sítio de compartilhamento de vídeo Youtube.com, utilizando o 
descritor “dieta”. Foram identificados 2.160.000 videos, sendo analisados os 55 primeiros vídeos. O criterio de inclusão foi videos 
sobre dietas para emagrecimento, e os de exclusão foram vídeos de humor e/ou paródias sobre dietas e videos com ênfase em 
atividade física (hipertrofia). Estes vídeos referem-se aos conteúdos veiculados e postados pela mídia brasileira, no período de 23 
à 28 de março de 2017.

RESULTADOS
67,3% dos vídeos analisados tinham como abordagem dietas restritivas, com conteúdo principal práticas de perda de peso a 
curto prazo. Destes vídeos 94,6% continham informações transmitidas por leigos e, contudo foram os que tiveram maior número 
de visualizações (aproximadamente 2 milhões). Apenas 5,5% dos vídeos foram transmitidos por profissionais da área da saúde, 
abordando orientações para uma alimentação saudável, sendo 33,3% nutricionistas e 66,7% nutrólogos.

CONCLUSÃO
A maioria dos vídeos mostrou práticas inadequadas de perda de peso, sendo informadas principalmente por leigos. Neste cenário, 
identifica-se a importância do nutricionista, juntamente com órgãos governamentais, por meio de Políticas Públicas, de aliar-se a 
esse crescente meio de comunicação (youtube) na promoção de hábitos saudáveis de alimentação. 
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INTRODUÇÃO
Durante o período do climatério é comum à ocorrência de sintomas psicológicos, destacando-se os sintomas de depressão, 
cada vez mais comuns nessa fase da vida das mulheres. Devido a isso, estudos estão sendo desenvolvidos visando à atuação de 
nutrientes e compostos bioativos sobre a melhora de tais sintomas, dentre os compostos bioativos o ácido graxo Ômega-3 (ω3) 
tem demonstrado resultados positivos.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar o histórico prévio e frequência de sintomas de depressão e consumo de Ômega-3 por 
mulheres climatéricas do Sudoeste do Paraná.

METODOLOGIA
Participaram da pesquisa 104 mulheres, as quais possuíam idade entre 40 e 65 anos, residentes em três cidades do Sudoeste 
do Paraná. Para obtenção do histórico prévio de depressão, foi perguntado as participantes se as mesmas já haviam recebido o 
diagnóstico de depressão em algum momento de suas vidas. Para identificação da presença de sintomas de depressão foi aplicada 
a Escala de Rastreamento Populacional para Depressão (CES-D), sendo considerado o nível de corte >12 pontos como indicativo 
de sintomas de depressão, ressaltando-se que o escore final da escala pode variar de 0 a 60 pontos. Quanto ao consumo de ω3, 
considerou-se a recomendação de 1,1g/dia para mulheres que encontram-se na faixa etária correspondente ao climatério (DRIs, 
2002/2005). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o CAAE Nº 48152115.1.0000.5564.

RESULTADOS
Das participantes, 64,42% (n=67) não possuíam histórico prévio de depressão e 35,58% (n=37) possuíam diagnóstico prévio 
da doença. Dentre as que não possuíam histórico prévio de depressão, 25,37% (n=17) apresentaram sintomas atuais da doença 
e apenas 35,29% (n=6) consumiam a quantidade recomendada de ω3, com consumo médio de 1,71g±1,08;  enquanto que das 
mulheres que apresentaram histórico prévio de depressão 62,16% (n=23) apresentaram sintomas atuais da doença e 26,09% 
(n=6) consumiam a quantidade recomendado de ω3, com um consumo médio de 1,63g±0,29.

CONCLUSÃO
Pode-se observar que uma parcela significativa das mulheres já haviam recebido diagnóstico de depressão e ainda apresentam 
sintomas da doença, ao passo que uma pequena parcela apresenta consumo de ω3 de acordo com o recomendado. Sendo 
assim, nota-se a necessidade do desenvolvimento de mais estudos a cerca da recorrência de sintomas de depressão ao longo 
da vida das mulheres, em especial durante o período do climatério, bem como dos possíveis efeitos do ω3 na redução do risco/
melhora desse quadro clínico.
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INTRODUÇÃO
O climatério é caracterizado pela transição entre a fase reprodutiva e não-reprodutiva da mulher e pode manifestar inúmeros 
sintomas físicos e/ou psicológicos, comprometendo a qualidade de vida da mesma. Diante disso, vários estudos vêm sendo 
desenvolvidos a cerca da atuação do Ômega-3 (ω3) na redução de tais sintomas.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi descrever o consumo de Ômega-3 por mulheres adultas e idosas de acordo com o período do 
climatério.

METODOLOGIA
Participaram da pesquisa 104 mulheres, sendo 89 adultas e 15 idosas, com idade entre 40 a 65 anos, residentes em três 
cidades do Sudoeste do Paraná. Para a classificação da fase do climatério foram utilizados os seguintes critérios: aquelas que 
não apresentaram alteração do seu padrão menstrual no último ano foram consideradas pré-menopáusicas, as que referirem 
ciclos irregulares ou amenorreia de menos de 12 meses foram classificadas como perimenopáusicas, e as que não menstruavam 
há mais de um ano, como pós-menopáusicas. Quanto ao consumo de ω3, considerou-se a recomendação de 1,1g/dia para 
mulheres que encontram-se na faixa etária correspondente ao climatério (DRIs, 2002/2005). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) sob o CAAE Nº 48152115.1.0000.5564.

RESULTADOS
Das participantes adultas, 23,6% (n=21) estavam na pré-menopausa, 20,2% (n=18) na perimenopausa e 56,2% (n=50) na pós-
menopausa, entre as idosas todas (100%) enquadravam-se na pós-menopausa. As mulheres adultas pré-mopáusicas apresentaram 
consumo médio de ω3 de 0,89g±0,32, sendo que 28,6% (n=6) apresentaram consumo adequado;  as perimenopáusicas 
apresentaram um consumo médio de ω3 de 1,54g±1,49, sendo que 50% (n=9) apresentaram consumo adequado;  por fim as 
pós-menopáusicas apresentaram um consumo médio de ω3 de 1,16g±0,98, sendo que 38% (n=19) apresentaram consumo 
adequado;  enquanto que as mulheres idosas pós-menopáusicas apresentaram um consumo médio de ω3 de 0,92g±0,75, 
sendo que 33,3% (n=5) apresentaram consumo de acordo com a recomendação. Pode-se observar que do total de participantes, 
adultas e idosas, apenas 37,5% (n=39) consumiram a recomendação e/ou acima da recomendação diária de ω3.

CONCLUSÃO
À vista disso, destaca-se a importância de incentivar o consumo alimentar adequado, com fontes alimentares de ω3, a fim 
contribuir para redução dos sintomas do climatério e qualidade de vida das mesmas.
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INTRODUÇÃO
O climatério é uma fase natural da vida da mulher em que há o declínio da produção dos hormônios ovarianos, podendo ocorrer 
de forma assintomática ou apresentar uma série de sintomas físicos e psicológicos. Diante desse contexto, estudos vêm sendo 
devolvidos a cerca da ação do Ômega-3 na melhoria dos sintomas característicos do climatério.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi descrever o consumo de Ômega-3 e a frequência de sintomas climatéricos em mulheres do 
sudoeste do Paraná.

METODOLOGIA
Participaram da pesquisa 104 mulheres, com idade entre 40 a 65 anos, residentes em três cidades do Sudoeste do Paraná. 
Para obtenção do consumo de ω3 foi aplicado um Diário Alimentar de Três Dias, sendo que considerou-se a recomendação de 
1,1g/dia para mulheres que encontram-se na faixa etária correspondente ao climatério (DRIs, 2002/2005). Para identificação da 
presença de sintomas climatéricos foi aplicado o Índice Menopausal de Kupperman (IK), sendo utilizado como nível de corte de 0 
a 6 quando houvesse ausência de sintomas, 7 a 15 sintomas leves, 16 a 30 sintomas moderados e >30 como sintomas graves. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com aprovação sob o CAAE Nº 48152115.1.0000.5564.

RESULTADOS
Do total de participantes, 21,2% (n=22) não apresentaram sintomas climatéricos, 30,8% (n=32) apresentaram sintomas leves, 
42,3% (n=44) sintomas moderados e 5,8% (n=6) sintomas graves. Em relação ao consumo de ω3, as participantes sem 
sintomas apresentaram uma média de consumo de 0,92g±0,38, de modo que 31,8% (n=7) apresentaram consumo adequado 
ao recomendado;  as participantes com sintomas leves apresentaram uma média de consumo de 1,11g±1,12, sendo que 40,6% 
(n=13) apresentaram consumo adequado ao recomendado;  as participantes com sintomas moderados apresentaram uma 
média de consumo de 1,28g±1,14, de modo que 38,6% (n=17) apresentaram consumo adequado ao recomendado;  enquanto 
que as participantes com sintomas graves apresentaram uma média de consumo de 0,99g±0,29, sendo que 33,3% (n=2) 
apresentaram consumo adequado ao recomendado.

CONCLUSÃO
Pode-se observar que não houve diferença estatística entre o consumo de ω3 e a frequência de sintomas climatéricos. No entanto, 
observou-se elevada frequência de sintomas climatéricos moderados e de consumo de ω3 abaixo do recomendado. Diante desse 
contexto, ressalta-se a importância do desenvolvimento de mais estudos a cerca do tema, a fim de contribuir para qualidade de 
vida das mulheres que encontram-se nessa fase da vida.
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INTRODUÇÃO
A depressão caracteriza-se como uma doença altamente incapacitante e frequente no climatério. Por este motivo, estudos vêm 
sendo desenvolvidos a cerca da utilização de compostos bioativos, como o Ômega-3, visto que o mesmo têm demonstrado 
resultados promissores no combate aos sintomas da depressão.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi descrever o consumo de Ômega-3 e a frequência de sintomas de depressão em mulheres climatéricas 
do Sudoeste do Paraná.

METODOLOGIA
Participaram da pesquisa 104 mulheres, as quais possuíam idade entre 40 e 65 anos, residentes no Sudoeste do Paraná. Para 
identificação da presença de sintomas de depressão foi aplicada a Escala de Rastreamento Populacional para Depressão (CES-D), 
de modo que foi considerado o nível de corte >12 pontos como indicativo de sintomas e >15 pontos indicativo de sintomas de 
depressão significativos. Para obtenção do consumo de ω3, foi aplicado um Diário Alimentar de Três Dias, no qual as participantes 
deveriam anotar tudo que consumiam durante o período, as medidas caseiras foram convertidas em gramas com o auxílio de 
Tabelas de Medidas Caseiras e o consumo de ω3 foi calculado com o auxílio de Tabelas de Composição de Alimentos, sendo que 
considerou-se a recomendação de 1,1g/dia para mulheres que encontram-se na faixa etária correspondente ao climatério (DRIs, 
2002/2005). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE Nº 48152115.1.0000.5564.

RESULTADOS
Observou-se que das mulheres climatéricas 65,4% (n=68) apresentaram pontuação ≤12 pontos, não apresentando sintomas de 
depressão, 12,5% (n=13) apresentaram pontuação >12 e ≤15 pontos, indicando a presença de sintomas de depressão, e 22,12% 
(n=23) apresentaram pontuação >15 pontos, caracterizando-se como indicativo de sintomas de depressão significativos. Das 
participantes que apresentaram pontuação ≤12 pontos o consumo médio de ω3 foi de 1,22g±1,12, sendo que 42,6% (n=29) 
apresentaram consumo adequado ao recomendado;  das que apresentaram pontuação >12 e ≤15 pontos o consumo médio de 
ω3 foi de 0,79g±0,40, de modo que 23,1% (n=3) apresentaram consumo adequado ao recomendado;  enquanto que dentre as 
mulheres que apresentaram pontuação >15 pontos o consumo médio de ω3 foi de 1,09g±0,78 e 30,4% (n=7) apresentaram 
consumo adequado ao recomendado.

CONCLUSÃO
Conclui-se que aproximadamente 1/3 das mulheres apresentam consumo de ω3 adequado, não havendo diferença significativa. 
Deste modo, nota-se a necessidade de mais estudos sobre o tema para melhor avaliação dessa possível relação.
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INTRODUÇÃO
Dentre os sintomas que podem acometer as mulheres climatéricas está a depressão, a qual é uma doença de curso crônico e 
recorrente, sendo que em países desenvolvidos, estima-se que 30% da população é representada por mulheres que encontram-se 
no climatério, e que um terço destas sofrerá, no mínimo, um episódio de depressão.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar a frequência de sintomas de depressão em mulheres de acordo com a fase do climatério.

METODOLOGIA
Participaram da pesquisa 104 mulheres, as quais possuíam idade entre 40 e 65 anos, residentes em três cidades do Sudoeste do 
Paraná. Para a classificação da fase do climatério foram utilizados os seguintes critérios: aquelas que não apresentaram alteração 
do seu padrão menstrual no último ano foram consideradas pré-menopáusicas, as que referirem ciclos irregulares ou amenorreia 
de menos de 12 meses foram classificadas como perimenopáusicas, e as que não menstruavam há mais de um ano, como pós-
menopáusicas. Para identificação da presença de sintomas de depressão foi aplicada a Escala de Rastreamento Populacional 
para Depressão (CES-D), de modo que foi considerado o nível de corte >12 pontos como indicativo de sintomas de depressão e 
>15 pontos indicativo de sintomas de depressão significativos, ressaltando-se que o escore final da escala pode variar de 0 a 60 
pontos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE Nº 48152115.1.0000.5564.

RESULTADOS
Do total de participantes 20,2% (n=21) enquadravam-se como pré-menopáusicas, 17,3% (n=18) como perimenopáusicas e 
62,5% (n=65) como pós-menopáusicas. Em relação à pontuação da CES-D em cada fase do climatério, as pré-menopáusicas 
apresentaram uma média de 10,10 pontos (±11,18), de modo que 33,3% (n=7) apresentaram sintomas ou sintomas significativos, 
as perimenopáusicas apresentaram média de 15,78 pontos (±8,07), sendo que 61,1% (n=11) apresentaram sintomas ou 
sintomas significativos, e as pós-menopáusicas apresentaram média de 8,95 pontos (±7,21), de modo que 27,69% (n=18) 
apresentaram sintomas ou sintomas significativos. Observou-se que a maior média de pontuação encontrada corresponde ao 
grupo de mulheres que estão na perimenopausa.

CONCLUSÃO
Diante desse contexto, nota-se a necessidade do desenvolvimento de novos estudos, capazes de investigar os fatores envolvidos 
na ocorrência de sintomas de depressão durante o período do climatério, a fim de garantir qualidade de vida as mulheres que 
encontram-se nessa fase da vida.
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INTRODUÇÃO
A eficácia da terapia nutricional depende de uma oferta ajustada a real condição do paciente através de uma estimativa energética 
precisa ao seu quadro clínico. Existem métodos embasados na literatura como a calorimetria indireta (CI), considerada padrão 
ouro, além das fórmulas preditivas de gasto energético.

OBJETIVOS
Comparar os métodos de estimativas energéticas mais utilizados na prática clínica com a CI.

METODOLOGIA
Foram selecionados pacientes de ambos os sexos, ≥18 anos, que receberam nutrição enteral e/ou parenteral por no mínimo 
72h, de um hospital particular. Foram excluídos: Gestantes e/ou pacientes paliativos, terminais. Foram aferidos peso e estatura. 
Para estimativa energética utilizou-se CI, fórmula de bolso recomendada pela última diretriz da Sociedade Americana de Nutrição 
Enteral e Parenteral, equações propostas por Harris Benedict e Ireton Jones. O diagnóstico nutricional foi determinado baseado 
na Avaliação Subjetiva Global. Para análise estatística utilizou-se Teste Kolmogorov-Smirnov, teste T e test de Bland-Altman com 
intervalo de confiança de 95% através do SPSS 20.0.

RESULTADOS
Foram avaliados 84 pacientes, sendo 50,0% do gênero masculino, com média de idade de 76,6±16,2 e Índice de Massa Corporal 
de 26,8±6,8 kg/m². Quanto ao diagnóstico nutricional, predominaram os de risco nutricional 58,3%, desnutrição moderada, 16,7%, 
desnutrição grave, 13,1% e desnutrição leve, 11,9%. Dentre os diagnósticos clínicos, predominaram as neuropatias, 29,8%. No 
tocante à ventilação, 76,2% estavam em modo mecânico. A média de gasto energético segundo CI foi de 1502,94±407,61 kcal, 
Harris Benedict foi de 1258,40±248,65 kcal, Fórmula de Bolso foi de 1667,18±231,15 kcal e Ireton-Jones foi de 1395,17±238,37 
kcal. Quando comparado com a CI, Harris Benedict subestimou uma média de 246,41 kcal, a Fórmula de Bolso superestimou 
uma média de 164,24 kcal, e Ireton-Jones subestimou uma média de 107,77 kcal. Houve correlação positiva fraca entre todos 
os métodos, sendo esta estatisticamente significante para a Fórmula de Bolso (r=0,346;  <0,05) e Ireton-Jones (r=0,297;  < 
0,001). 

CONCLUSÃO
A Fórmula de Bolso e a equação de Ireton Jones parece se aproximar mais do padrão ouro, sendo esta última a que menos diferiu 
se comparada com a CI. 
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INTRODUÇÃO
O modelo alimentar dos estudantes de nutrição é discernido pelo elevado consumo de alimentos repletos de gorduras, açúcares 
e sódio, em contrapartida a baixa ingestão de alimentos saudáveis, como as hortaliças, frutas, leguminosas, havendo uma baixa 
incidência de alimentação saudável. Esta afirmativa ocorre pelo fato do egresso na faculdade, onde muitas vezes os alunos tem 
que sair da casa dos pais, tornando-se o responsável por suas escolhas alimentares, onde pode ser observada a existência de 
fatores que os levam a tomar decisões, que, aparentam persistir ao longo da idade adulta

OBJETIVOS
Avaliar a qualidade alimentar dos acadêmicos do curso de nutrição de uma faculdade particular

METODOLOGIA
Participaram do estudo 104 estudantes, de todos os períodos em uma faculdade particular. Os hábitos alimentares foram avaliados 
pelo questionário “Como está sua alimentação?” do Ministério da Saúde e outro questionário previamente elaborado acerca de 
dados sociodemográficas. Os dados foram tabelados no programa excel e apresentados em média (desvio padrão), frequência e 
percentuais

RESULTADOS
O grupo apresentou idade média de 24 anos, sendo dos 104, 16.35% do sexo masculino e 83,65% feminino. Em sua maioria, 
69,23% são eutróficos com média de peso médio de 61,55Kg e estatura de 1,63 m de altura. Em relação a classificação dos 
graduando quanto à qualidade alimentar, encontrou-se que 56,75 % precisam de atenção quanto a sua saúde e 39, 42 % foi 
considerado com uma alimentação saudável.

CONCLUSÃO
Apesar do valor considerável de eutrofia do grupo, o estudo mostra que os acadêmicos precisam melhorar hábitos alimentares e 
outras questões voltadas para o bem estar e saúde.
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INTRODUÇÃO
A população infantil tem apresentado nas últimas décadas mudanças no seu estilo de vida ocasionado pelo consumo de dietas 
inadequadas, ricas sobretudo em alimentos ultraprocessados. Esse padrão alimentar tem favorecido o desenvolvimento de 
diversas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) na vida adulta como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e doenças 
coronárias. Quanto à saúde mental ainda são poucos os estudos que buscam associar seu desenvolvimento com os padrões 
alimentares de crianças e adolescentes.

OBJETIVOS
O presente objetivo dessa revisão sistemática foi identificar a associação entre padrões alimentares de crianças e adolescentes e 
problemas relacionados à saúde mental.

METODOLOGIA
A busca virtual foi realizada nas bases de dados LILACS, PubMed e Scopus de publicações em português, inglês e/ou espanhol, 
sem restrição quanto ao período de publicação. Os descritores utilizados na construção da estratégia de busca foram: dietary 
pattern, factor analysis, principal component analysis, cluster analysis, reduced rank regression, treelet transform, mental health, 
mental problems, mental disorder, depression, anxiety, attention deficit disorder with hyperactivity, child, children, adolescent e 
pediatric. A qualidade da evidência foi avaliada por meio do Sistema Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation (GRADE).

RESULTADOS
A busca virtual recuperou 47 registros;  destes, seis preencheram os critérios de inclusão e foram inseridos na revisão. Um estudo 
foi identificado por meio da busca manual e também foi incluído na revisão, totalizando sete estudos. O Padrão Ocidental foi 
positivamente associado a depressão, ansiedade e distúrbio de déficit de atenção/hiperatividade (DDAH), todas estas associações 
com qualidade da evidência baixa ou muito baixa, segundo o sistema GRADE. O Padrão Saudável foi inversamente associado 
com DDAH em dois estudos e, em outros dois, não se verificou associação estatisticamente significativa, sendo o resultado 
inconclusivo.

CONCLUSÃO
Medidas de promoção da alimentação saudável são necessárias para contribuir com a prevenção e/ou tratamento de problemas 
mentais em crianças e adolescentes, bem como para prevenir outros agravos a saúde e garantir o pleno potencial de crescimento 
e desenvolvimento desse público.
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INTRODUÇÃO
A deficiência da vitamina D é considerada um problema de saúde pública, estando associada ao desenvolvimento de diversas 
doenças crônicas não transmissíveis já na adolescência. Sabe-se que 80 a 90 % da vitamina D é proveniente da adequada 
exposição solar aos raios ultravioletas (UVB).

OBJETIVOS
Avaliar a associação entre as concentrações séricas de 25(OH)D, exposição e foto tipo de pele em adolescentes escolares.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo transversal com 220 adolescentes de 15 a 19 anos de ambos os sexos, provenientes de escolas públicas. 
. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética. A exposição solar dos adolescentes foi avaliada pelo número de minutos de 
exposição solar por dia e classificada para análise de dados em ≥ ou < que 30 minutos. O fototipo da pele foi classificado de I a 
VI, segundo proposto por Fitzpatrick (1988). Os dados foram apresentados em média, desvio padrão e frequência. Foi aplicado o 
teste quiquadrado para avaliar a associação entre as variáveis. Foi considerado significativo o p< 0,05.

RESULTADOS
A população do estudo teve a idade média de 16,98 anos (± 1,05), sendo em sua maioria do sexo feminino (61,4 %) e teve como 
média de 25 (OH)D de 29, 64 ng/dL (± 8,32). A maior parte dos adolescentes (57,3%) foram classificados com insuficiência/
deficiência de vitamina D.. Quanto à exposição solar os adolescentes em sua maioria tinha exposição menor de 30 minutos ao 
dia.O foto tipo de pele mais frequente foi o tipo V(pele morena, raramente queima e sempre bronzeia). O tempo de exposição solar 
esteve associado a insuficiência de vitamina D (p< 0,001) e não ao foto tipo de pele (p= 0,72).

CONCLUSÃO
Houve uma alta prevalência de insuficiência/deficiência de vitamina D entre os adolescentes e insuficiência de vitamina D esteve 
associada ao tempo de exposição solar e não ao foto tipo de pele.
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INTRODUÇÃO
Os fatores cardiometabólicos característicos da síndrome metabólica (SM) apresentam influência no metabolismo do zinco, 
de forma isolada ou conjuntamente. Sendo assim, o status de zinco pode variar, dependendo da combinação de componentes, 
explicando em parte as divergências sobre o status de zinco nesses indivíduos.

OBJETIVOS
Avaliar as concentrações de zinco no plasma e na dieta de pacientes com SM, considerando diferentes combinações de 
componentes utilizados para o diagnóstico da SM.

METODOLOGIA
O estudo transversal incluiu 88 pacientes com SM, diagnosticados segundo o NCEP-ATP III. Definiu-se os grupos, considerando a 
junção de três (n=36), quatro (n=40) e cinco componentes da SM (n=12). Foram realizadas medidas da pressão arterial (PAS/
PAD), circunferência da cintura (CC), e avaliadas a glicemia de jejum (Gli), colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL c), 
triglicerídeos (TG) e zinco no plasma. A dosagem de zinco foi realizada por meio de espectrofotometria de absorção atômica, 
considerando 70-110 µg/dL como referência. O zinco da dieta foi avaliado a partir de dois recordatórios de 24h e os dados foram 
analisados no software Virtual Nutri Plus 2.0®. A. Realizou-se análises descritivas e as comparações entre os três grupos se deu 
por meio do teste ANOVA, seguido do teste Tukey.

RESULTADOS
A média de idade dos pacientes foi de 50 (11) anos, com predominância do sexo feminino (64%). Observou-se no grupo que 
apresenta 3 componentes, 10 diferentes combinações fenotípicas, com destaque para HAS/PA, DM/Gli e CC (11,4%). No grupo 
com 4 componentes, houve predominância do mesmo fenótipo com acréscimo do HDL-c baixo (18,2%). Constatou-se percentuais 
de inadequação no consumo de zinco de 75, 73,6 e 50% nos grupos com 3, 4 e 5 componentes, respectivamente. Não foram 
verificadas diferenças significativas nos valores de zinco no plasma entre os grupos com 3, 4 e 5 componentes, apresentando 
médias de 92,62(18,26)µg/dL;  86,24(17,88)µg/dL);  86,94(17,12)µg/dL, respectivamente (p>0,05). No entanto, observou-se 
concentrações de zinco no plasma <70µg/dL em 16,7% dos pacientes no grupo com 5 componentes em comparação a 11,1% 
do grupo com 3 componentes.

CONCLUSÃO
Pacientes com SM apresentam baixa ingestão de zinco da dieta e concentrações de zinco no plasma dentro da referência, 
independentemente do número de componentes. Registrou-se uma maior frequência de deficiência de zinco no grupo com 5 
componentes.
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INTRODUÇÃO
As anormalidades fisiológicas que fazem parte da síndrome metabólica (SM) podem acarretar em um aumento da excreção de 
zinco na urina como, por exemplo, nos casos de hipertensão arterial e uso de anti-hipertensivos.

OBJETIVOS
Avaliar a excreção de zinco na urina em indivíduos com SM e em uso de terapias anti-hipertensivas.

METODOLOGIA
O estudo transversal incluiu 34 pacientes com SM, diagnosticados segundo o NCEP-ATP III, e em uso de anti-hipertensivos, 
excluindo-se os pacientes com diabetes. Os grupos foram definidos considerando o tipo de terapia anti-hipertensiva: monoterapia 
(n=18) e terapia combinada (n=16). Foram avaliadas a pressão arterial (PAS/PAD) e a circunferência da cintura (CC), bem como 
as concentrações de glicemia de jejum (GJ), colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL c), triglicerídeos (TG). O zinco na 
urina de 24h foi mensurado por meio de espectrofotometria de absorção atômica, considerando 300 a 600 µg/24horas como 
referência (GIBSON, 2005). Aplicaram-se dois recordatórios de 24h para avaliar a ingestão de zinco, e os dados analisados por 
meio do Virtual Nutri Plus 2.0®. Foram realizadas análises descritivas, correlação de Spearman e comparação dos grupos pelo 
Teste “t” ou U-Mann-Whitney.

RESULTADOS
A média de idade foi de 47 (11) anos, prevalecendo o sexo feminino (74,6%). Não foram identificadas diferenças significativas na 
GJ, TG, HDL-c, CC, PAS e PAD, bem como a ingestão de zinco, entre os grupos (todos p>0,05). No grupo em monoterapia houve 
predominância do uso de bloqueadores dos receptores de angiotensina (33%) e bloqueadores beta-adrenérgicos (33%). No grupo 
terapia combinada, prevaleceram as combinações de bloqueadores dos receptores de angiotensina e diurético (43,8%) e inibidores 
da enzima conversora de angiotensina e diurético (18,8%). Os valores de zinco na urina 24h não diferiram significativamente entre 
os grupos, apresentando medianas de 323,15 µg/24h (42,68-1405,20) e 358,70 µg/24h (195,47-632,42), respectivamente 
(p>0,05). A hiperzincúria foi registrada em 22,22% dos indivíduos em monoterapia e 14,29% dos pacientes em terapia combinada.

CONCLUSÃO
Os pacientes com SM em uso da monoterapia anti-hipertensiva ou terapia combinada apresentaram valores de excreção de zinco 
na urina dentro da referência, sem diferença significativa entre os grupos. Os indivíduos do grupo monoterapia apresentaram maior 
frequência de hiperzincúria em relação à terapia combinada.
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INTRODUÇÃO
A Síndrome Metabólica (SM) é uma doença multifatorial que depende da interação entre fatores metabólicos, genéticos e ambientais. 
O consumo alimentar inadequado com alta ingestão de açúcares, gorduras saturadas/trans e sódio, e por outro lado, uma baixa 
ingestão de fibras, ácidos graxos insaturados e micronutrientes antioxidantes promove o agravo do quadro metabólico desses 
indivíduos caracterizado por hipertensão arterial sistêmica, obesidade abdominal, tolerância à glicose diminuída e dislipidemia.

OBJETIVOS
Avaliar o consumo de fibras dietéticas em pacientes com SM.

METODOLOGIA
Estudo transversal com 40 indivíduos, com idade acima de 20 anos, de ambos os sexos, portadores de SM, atendidos em um 
ambulatório de endocrinologia. Foram aferidos peso, estatura, circunferência da cintura (CC), pressão arterial sistólica (PAS) e 
diastólica (PAD). O consumo alimentar foi avaliado por diário alimentar (DA) de 03 dias, calculados pelo software Virtual Nutri 
Plus®, versão 2.0. Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão ou como frequências relativas e absolutas.

RESULTADOS
Os pacientes apresentaram média de peso = 92,1 ± 21,9 kg;  IMC = 34,1 ± 7,6 kg/m²;  CC = 108,9 ± 15,4 cm;  PAS =141 ± 
28 mmHg e PAD = 89± 15 mmHg. O cálculo dos DA demonstrou consumo diário de energia = 1717 ± 991 kcal;  carboidratos 
= 51,9 ± 34,2 %;  proteínas = 16,8 ± 10,8 %;  gorduras totais = 31,3 ± 19,6 %;  ácidos graxos saturados = 9,9 ± 8,2 %;  
ácidos graxos poli-insaturados = 4,4 ± 3,5%;  ácidos graxos monoinsaturados = 7,0 ± 4,9 %;  sódio = 2 469,0± 1321 mg. 
O consumo de fibras foi de 16,5 ± 5,7 gramas ao dia. Observou-se que 67,5% dos pacientes apresentaram consumo de fibras 
abaixo do recomendado pela I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica (20 a 30 gramas/dia).

CONCLUSÃO
A importância do consumo de fibras alimentares vem sendo comprovada através de diversos estudos, de modo que o aumento 
da sua ingestão relaciona-se positivamente à melhora dos componentes da SM. Por se tratar de um fator protetor, o consumo de 
fibras deve ser estimulado por profissionais da saúde, visando diminuir a resistência insulínica e minimizar o risco cardiometabólico 
desses indivíduos.
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INTRODUÇÃO
Com o aumento no ritmo de envelhecimento da população brasileira, torna-se fundamental planejar e desenvolver ações de saúde 
que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, visto que os idosos têm maior susceptibilidade a alteração no seu 
estado de nutrição causadas pelo próprio envelhecimento ou pelas doenças crônicas, como Diabetes, Hipertensão, cardiopatias 
e dislipidemias.

OBJETIVOS
Avaliar uma intervenção nutricional educativa desenvolvida para idosos acompanhados em uma clínica escola, com as variáveis 
escolaridade, renda e sexo.

METODOLOGIA
A população foi constituída por indivíduos com 60 anos de idade ou mais, freqüentadores da clínica escola de uma universidade. 
O estudo teve delineamento quase experimental, do tipo pré-teste/pós-teste, sem grupo controle. Foram realizados 18 encontros 
para discussão sobre alimentação e nutrição com um grupo de 59 idosos, no período de três meses, de março a maio de 2017. A 
ação educativa, com duas horas cada fazia parte das atividades oferecidas pelo projeto de extensão universitária e foi desenvolvida 
por docentes e discentes do curso de nutrição durante o primeiro semestre de 2017. Os dados pessoais e de conhecimentos 
sobre alimentação e nutrição foram coletados por meio de questionário auto-aplicado. O conhecimento foi identificado nas rodas 
de conversa a partir da problematização dos problemas de saúde do grupo. As práticas alimentares, identificadas por meio do 
registro de alimentos consumidos habitualmente.

RESULTADOS
As modificações citadas referiram-se ao tipo de alimento consumido, à ingestão de água e à maneira de preparar os alimentos. 
Estas modificações ocorreram por motivos de saúde, e as práticas e fontes de informações mais citadas, foram a Universidade 
Aberta para a Terceira Idade e a nutricionista e bolsistas do projeto de extensão universitária. Os alimentos consumidos diariamente 
foram: arroz, feijão, pão, frutas, legumes e verduras. Consumo semanal de frango (85,0%), carne bovina (52,0%), massas (69,6%) 
e ovos (62,0%). Os dados apontam a preocupação com a saúde e mudanças nas práticas alimentares. Renda e escolaridade 
constituem preditores significativos das mudanças nas práticas alimentares. 

CONCLUSÃO
Apesar das limitações do estudo, os resultados indicaram que, em função dessa atividade, houve uma tendência para a modificação 
da dieta e dos conhecimentos sobre alimentação e nutrição.
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INTRODUÇÃO
O aumento da população idosa no Brasil traz desafios aos serviços e profissionais de saúde, pois no envelhecimento surgem 
doenças crônicas que exigem um tratamento medicamentoso prolongado. A promoção da saúde para o idoso associada ao 
autocontrole dos fatores de risco cardiovasculares está relacionada à melhora da qualidade de vida, redução do número de 
descompensações e menor número de internações hospitalares.

OBJETIVOS
Avaliar o impacto que a participação/não participação de idosos de ambos os sexos em encontros semanais de educação em 
saúde teve sobre os indicadores clínicos e antropométricos no ano de 2016.

METODOLOGIA
Trata-se da análise retrospectiva realizada no banco de dados do projeto de extensão universitária “Promoção de modos de vida 
saudáveis nas doenças crônicas não transmissíveis e obesidade”. As variáveis utilizadas no estudo foram: sexo, faixa etária, índice 
de massa corporal, níveis glicêmicos, circunferência da cintura, estatura e níveis pressóricos referentes ao primeiro encontro e 
ao último encontro. A taxa de adesão foi classificada como boa (>50%) e baixa (<50%) seguindo as recomendações da WHO, 
2003. Os níveis pressóricos e glicêmicos compuseram o desfecho do estudo. A análise estatística foi realizada com SPSS 19.0, 
utilizando o teste Mann-Whitney para a comparação inferencial entre os períodos avaliados. 

RESULTADOS
Participaram da ação 14 idosos com idade média de 75,88 anos, 78,6% (11) mulheres e 21,4%( 3) homens. Identificaram-se 
altas prevalências de gordura abdominal e comorbidades. A adesão aos encontros foi de 57,14% (8) de 42,9% (6) baixa adesão. 
Houve diminuição do risco cardiovascular, decrescimento no número de internações hospitalares e uma redução do número de 
descompensações, inversamente proporcional ao número de participações. Obteve-se redução de pressão absoluta de 32% nos 
pacientes com pressão moderada e grave. Não teve mudanças significativas no índice de massa corporal e níveis glicêmicos 
quando comparados ao percentual de frequência de participação nos encontros.

CONCLUSÃO
Evidenciamos que quanto maior a participação dos idosos nas oficinas maior a melhora dos fatores de risco e suas complicações. 
Estes espaços servem para trocar conhecimentos sobre doenças crônicas e proporcionar o esclarecimento de dúvidas a respeito 
do tratamento, proporcionando socialização e sensibilização a respeito da situação em que estavam vivenciando. A presente 
amostra apresenta características peculiares o que limita a generalização dos resultados para outras populações.
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INTRODUÇÃO
A cada ano o câncer atinge 9 milhões de pessoas e mata cerca de 5 milhões, sendo a segunda causa de morte por doenças nos 
países desenvolvidos. As causas da doença estão relacionadas a interação entre os fatores endógenos, genéticos e ambientais. 
Um terço da incidência mundial de câncer poderia ser prevenido através da adoção de hábitos saudáveis. Atualmente, existem 
várias opções de tratamento e a sobrevida dessas mulheres tem aumentado devido aos avanços tecnológicos. Ao considerar a 
alta incidência do diagnóstico do câncer de mama, maior ênfase tem sido dada as pesquisas de medida de qualidade de vida 
relacionada à saúde de mulheres com câncer de mama nos últimos anos. A obesidade nas mulheres pós-menopausa está entre os 
fatores de risco. Estudos analisaram a relação entre componentes dietéticos e risco para o desenvolvimento do câncer de mama, 
e neles foram achados que uma dieta rica em frutas e vegetais e pobres em gorduras é conjecturada por melhorar o prognóstico 
de câncer de mama e diminuir o risco de reincidência.

OBJETIVOS
O trabalho tem o intuito de analisar o perfil nutricional de pacientes após tratamento de câncer de mama e conhecer o histórico 
desde antes do diagnóstico até o pós-tratamento.

METODOLOGIA
Foram incluídos no estudo mulheres de todas as idades em pós-tratamento de câncer de mama. Foram verificados peso e altura 
para cálculo de índice de massa corporal (IMC), além disso, responderam um questionário alimentar, onde os resultados foram 
analisados.

RESULTADOS
A maioria das participantes apresentaram IMC com classificação de Eutrofia (40%) e 26,6% apresentaram classificação de 
sobrepeso e 13,3% obesidade Grau I. As idosas representam 6,6% do número total de participantes e apresentaram eutrofia 
predominantemente. 70% das participantes apresentaram casos de câncer na família e somente 17% das envolvidas apresentaram 
alguma reincidência. Com base no consumo alimentar das mulheres pode-se notar que os maiores estão relacionados com carne 
branca, carnes vermelhas e vegetais, porém o consumo doce é expressivo.

CONCLUSÃO
Foi possível avaliar que o desenvolvimento de câncer de mama pode afetar várias faixas etárias e que o sobrepeso pode ser 
relacionado com o desenvolvimento da doença, porém o fator obesidade e pós-menopausa não se relacionaram neste estudo. 
Ressalta-se ainda, a importância de um bom conhecimento sobre o consumo alimentar entre as mulheres sobreviventes de câncer 
de mama, pois o alto consumo de carnes e doces pode ser relevante para que ocorra à reincidência da doença.
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INTRODUÇÃO
A obesidade é o acúmulo de gordura corporal, resultado de um desequilíbrio, genético, ambiental, e estilo de vida, consumo 
excessivo de alimentos calóricos pobres em nutrientes e sedentarismo, além disso, é uma doença multifatorial que pode causar 
doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II, dislipidemias, apneia obstrutiva do sono e as 
síndromes metabólicas entre outras. O Ministério da Saúde reconheceu em 1999 a cirurgia bariátrica como sendo tratamento para 
os tipos de obesidade grau III e grau II com comorbidades como tratamento eficaz da doença;  no período de 1999 a 2006 foram 
realizadas mais de 10.000 cirurgias pelo (SUS) Sistema Único de Saúde.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi conhecer hábitos alimentares dos pacientes que passaram por cirurgia bariátrica há mais de um ano, 
evitando, assim, riscos nutricionais que podem levar a graves consequências em longo prazo. 

METODOLOGIA
Foi aplicado um questionário para coletas de dados e avaliação do IMC através de dados antropométricos, com 30 adultos de 
ambos o sexo e idade entre 24 e 50 aos. Os resultados coletados foram analisados utilizando-se o programa Windows Excel 2008 
e avaliados por análise quantitativa descritiva (media e desvio padrão). 

RESULTADOS
Através do estudo pode ser observada a redução de peso, o controle nas patologias, porém com relação ao IMC não houve total 
adequação de peso e ter percebido a necessidade de um controle nutricional mais efetivo em longo prazo para a manutenção 
de perda de peso garantindo assim a eficácia do tratamento. A cirurgia foi eficaz no tratamento das comorbidades, e não tão 
eficaz na perda de peso. É necessário compreender que após o ato cirúrgico deve adquirir melhor hábitos alimentares, e diminuir 
a alta ingestão de alimentos calóricos e com alto índice glicêmico, pois não só resulta no excesso de peso como também nas 
comorbidades. Sendo assim, é de extrema importância a participação do profissional nutricionista a curto e longo prazo para a 
manutenção de perda de peso e reeducação alimentar garantindo então em todos os aspectos uma melhor qualidade de vida.

CONCLUSÃO
Nos pacientes avaliados a cirurgia foi eficaz no tratamento das comorbidades, mas não tão eficaz na perda de peso. É necessário 
compreender que o ato cirúrgico em si só não é efetivo se os pacientes continuarem com os mesmos hábitos alimentares do 
passado.
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INTRODUÇÃO
Estudos mostram que o excesso de peso infantil é associado a um melhor nível de escolaridade materna. Considera-se que um 
bom nível educacional contribui com melhores condições de vida, trabalho e renda, favorecendo o acesso à alimentação.

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo identificar a associação entre escolaridade materna e o excesso de peso em crianças 
menores de 24 meses.

METODOLOGIA
Estudo de coorte (2003-2008) com crianças de baixa renda do interior do Estado de São Paulo, durante participação em um 
programa governamental de distribuição de leite fortificado. Participaram ingressantes no programa com seis meses de idade e 
avaliação antropométrica a cada quatro meses, até a idade de 23 meses. Foram excluídas as crianças com problemas de saúde. 
Utilizou-se o índice peso para idade (P/I), em escores z. Foram utilizados os agrupamentos etários, aglutinando as pesagens em 
idades não previstas (9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23 meses) com as previstas mais próximas, ou seja, 10, 14, 18 e 22 meses. A 
amostra inicial foi composta por 1.039 ingressantes com seis meses e P/I no intervalo 1 < escore z ≤ 2, considerado adequado, 
mas limítrofe a peso excessivo. A variável resposta foi excesso de peso (sim, código 1: P/I com escore z > 2;  não, código 0: 
P/I com escore z ≤ 2). As variáveis explanatórias foram idade na pesagem e escolaridade da mãe ou responsável (≤ 8 anos 
de estudos, código 0;  > 8 anos, código 1). A modelagem foi feita com o programa Stata 10.1, por meio de regressão logística 
múltipla multinível.

RESULTADOS
Dos 1.039 ingressantes, 497 (47,8%) tinham mães com maior escolaridade. A análise mostrou que o odds de excesso de peso 
das crianças cujas mães tinham mais que oito anos de estudos é 1,32 vezes o odds de excesso de peso das crianças cujas mães 
tinham oito ou menos anos de estudos (categoria de referência), não havendo diferença estatisticamente significante (p=0,256).

CONCLUSÃO
Não há evidências estatísticas de que a ocorrência de peso excessivo entre crianças com idade entre nove e 23 meses de idade 
esteja associada à escolaridade materna.
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INTRODUÇÃO
A inserção da atividade física no ambiente de trabalho é uma estratégia para a melhora da qualidade de vida em colaboradores 
de empresas. Mesmo em academias corporativas é importante atentar para a ocorrência da desidratação. A atividade física 
pode aumentar a produção de calor corporal em até 15 a 20 vezes, ativando a termo regulação, que é um conjunto de sistemas 
responsáveis pela regulação da temperatura corporal, cuja finalidade é o equilíbrio entre a termogênese e a termo dissipação do 
calor central, a fim de manter a temperatura corporal interna em torno de 36,5 ºC e proteger contra o superaquecimento. Assim, 
o conhecimento sobre o estado de hidratação do indivíduo antes, durante e especialmente após o exercício torna-se importante 
para a sua prática constante. Além disso, avaliar o estado de hidratação é fundamental para evitar os problemas de saúde devido 
a desidratação. 

OBJETIVOS
Avaliar a taxa de sudorese em praticantes de musculação em academias corporativas no estado de São Paulo.

METODOLOGIA
A coleta de dados foi realizada em 3 unidades corporativas de uma rede de academias paulistanas. A amostra foi composta por 
104 indivíduos do sexo masculino e feminino entre 19 e 54 anos. Foi aplicado um questionário, que continha informações como 
peso inicial e final, altura, idade e sexo. A partir dessas informações foi estimada a perda de peso, durante o treino de musculação, 
além do percentual de perda de peso em relação ao peso inicial, e a taxa de sudorese dos praticantes.

RESULTADOS
Cerca de 34% das mulheres e 62% dos homens obtiveram um aumento de peso após a atividade física, respectivamente com um 
aumento médio de 493g e 680g. Consequentemente as mulheres apresentaram também uma menor porcentagem de perda de 
peso que foi 50% menor que nos homens. Sendo que em relação a taxa de sudorese os homens apresentaram uma média (x= 
11,8 ml/min, dp= 12,2), 5 vezes maior que as mulheres. Em relação a porcentagem de perda de peso de homens (x= 0,8, dp= 
0,9) e mulheres (x= 0,4, dp= 2,5), não foi observado perda de peso indicativa de desidratação (>1% de %PP).

CONCLUSÃO
Concluiu-se que a taxa de sudorese em praticantes de musculação é menor devido ser uma atividade anaeróbica de baixa 
intensidade, que associado ao consumo excessivo de água durante os treinos pode levar a uma hiperidratação. Fazendo-se 
necessário realizar campanhas e acompanhamentos nutricionais, para orientar sobre a quantidade adequada de líquidos a ser 
ingerido em cada modalidade.
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INTRODUÇÃO
Sendo o corpo o meio de expressão da dança, para a maioria dos bailarinos a imagem corporal magra representa leveza, perfeição 
e flexibilidade não importando os mecanismos para alcançar o padrão desejado. O ballet clássico, com sua preocupação excessiva 
com a estética corporal, pode promover em seus praticantes transtornos alimentares como a anorexia nervosa e bulimia.

OBJETIVOS
Verificar o estado nutricional, comportamento e consumo alimentar de adolescentes praticantes de Ballet clássico.

METODOLOGIA
Foi realizado estudo descritivo transversal com 8 adolescentes com idade entre 10 e 18 anos. Após consentimento dos pais, 
através da assinatura do TCLE, a coleta de dados foi iniciada. Primeiramente foi aplicado um questionário composto por itens como 
identificação do individuo, questões sobre a prática do ballet e sobre seu comportamento alimentar e em relação ao seu peso, 
em seguida aplicou-se os questionários EAT-26 e BSQ. Para análise do consumo alimentar foram aplicados três recordatórios 
24 horas (dois dias típicos e um dia atípico não consecutivos), onde cada adolescente relatou para o pesquisador os alimentos e 
líquidos ingeridos no dia anterior com suas respectivas quantidades.

RESULTADOS
Os dados de caracterização da amostra apontaram que as bailarinas apresentaram valores médios de IMC e Estatura para a Idade 
segundo a OMS (2007) adequados, sendo que apenas 12,5% das adolescentes (n=1) foram caracterizadas com sobrepeso, 
e 12,5% (n=1) caracterizada como baixa estatura para a idade. Ao analisar o consumo alimentar, verificou-se que a ingestão 
energética das adolescentes encontrava-se em 1378 ± 329,54 kcal, ingestão inadequada em relação as necessidades energéticas 
calculadas para a idade que foi estimada em 2460 ± 252,77 kcal. O presente estudo verificou que sete adolescentes não 
apresentavam riscos de patologias relacionadas a imagem corporal, e apenas uma possuia grave distorção da imagem corporal, 
caracterizando um risco para apresentar transtornos alimentares.

CONCLUSÃO
As bailarinas clássicas possuem IMC para idade e estatura para a idade adequados. Contudo, identificou-se que a ingestão calórica 
diária encontrava-se abaixo do recomendado, assim como alguns nutrientes importantes para a faixa etária. É extremamente 
relevante que se tenha uma maior atenção e que sejam realizados mais estudos com a população de bailarinas, visto que é um 
público muito suscetível a hábitos alimentares inadequados.
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INTRODUÇÃO
Os distúrbios relacionados a falha dos esquemas de alimentação e reposição hídrica, eletrolítica e de reposição energética 
prejudicam o desempenho esportivo e colocam em risco a vida do atleta, podendo até mesmo levar a morte. Esses distúrbios 
são comumente observados em exercícios de longa duração como, por exemplo, futebol, natação e lutas. Porém a literatura atual 
possui poucos estudos relacionados ao consumo, aceitação de líquido e desidratação em profissionais de dança.

OBJETIVOS
O presente estudo objetiva verificar a ingestão hídrica durante sessões de treinamento de ballet clássico, bem como quantificar a 
perda de peso ocasionada nas sessões com e sem a ingestão de líquidos.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo experimental a fim de avaliar a perda de peso e o consumo de líquido durante sessões de treinamento 
com 8 adolescentes de idade entre 10 e 18 anos. A coleta de dados foi iniciada após o consentimento dos pais. Foram efetuadas 
sessões experimentais com as bailarinas que consistiram em treinos habituais de ballet clássico, com duração de 60 minutos. 
Houve também a medida do peso corporal das voluntárias nos momentos imediatamente antes e imediatamente depois da sessão 
de treino estando as voluntárias com as mesmas roupas do inicio do treinamento (body e meia calça), as bailarinas receberam a 
orientação de não beber nenhum tipo de líquido durante toda a aula. Nas outras duas sessões, foi disponibilizadas às bailarinas 
duas garrafas de 500mL de água mineral sem gás e duas garrafas de 500mL de repositor hidroeletrolítico, sendo um tipo de 
bebida para cada sessão. Ao final destas sessões, houve o recolhimento de todas as garrafas de bebidas oferecidas e quantificado 
o resto ingesta.

RESULTADOS
O percentual de perda de peso da sessão sem a ingestão de líquidos demonstra que a sessão de treino foi caracterizada por um 
baixo percentual de desidratação, com valor de 0,30%. O volume médio ingerido de bebida esportiva foi de 258 ml, enquanto o 
consumo médio de água foi de 214 ml. Observou- se que as bailarinas possuem maior aceitação de bebida esportiva em relação 
a água.

CONCLUSÃO
Percebeu-se com o presente estudo que a prática de Ballet Clássico é caracterizada por baixo nível de desidratação, inferior a 1%, 
porém a prática deste esporte é mais comum em crianças e adolescentes, principalmente do gênero feminino, e esse público 
embora apresentem uma taxa de sudorese menor, estão mais propensas à desidratação e aos seus possíveis danos tanto ao 
desempenho quanto a saúde.
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INTRODUÇÃO
O termo fadiga designa redução da força e potência muscular, causados principalmente pela redução de substratos energéticos, 
que culmina em prejuízo à performance física. Evidências indicam que o aumento do conteúdo muscular da enzima adenosina 
monofosfato desaminase (AMPD), responsável pela reação final da via da adenosina trifosfato (ATP), está associado ao 
desenvolvimento de fadiga. A glutamina e a alanina são importantes substratos energéticos, sendo considerados os aminoácidos 
com maior potencial glicogênico. Neste contexto, a suplementação com estes nutrientes poderia retardar o desenvolvimento da 
fadiga muscular.

OBJETIVOS
Avaliar o efeito da suplementação com glutamina e alanina, nas formas livres ou como dipeptídeo, sobre a concentração muscular 
de AMPD e a força física de ratos submetidos ao exercício resistido intenso (ERI).

METODOLOGIA
Foram utilizados 40 ratos machos da linhagem Wistar, os quais foram distribuídos em cinco grupos: sedentário (SED), treinado 
(CTRL), treinado e suplementado com alanina (ALA), glutamina e alanina nas formas livres (GLN+ALA) e como dipeptídeo (DIP). 
Os animais treinados foram submetidos a oito semanas de ER (subida em escada vertical), com aumento de carga progressivo 
(de 25 a 100% do peso corporal – PC). Nos últimos 21 dias de treino, a suplementação foi ofertada em água, diluída a 4%. O 
conteúdo da AMDP no músculo tibial foi avaliado por Western Blotting, e a monitoração da força foi realizada por três testes de 
carga máxima (TCM), realizados durante todo o período experimental. O teste iniciava com uma carga de 75% do PC e, a cada 
subida completa, era adicionado 30 g ao aparato de carga, até a exaustão do animal.

RESULTADOS
O ERI aumentou o conteúdo muscular de AMPD em 50% (CTRL comparado com SED), enquanto as suplementações reduziram 
este parâmetro em 31% (ALA), 27% (GLN+ALA) e 25% (DIP), comparado com o grupo CTRL. Entretanto houve diferença 
estatística significante apenas entre os grupos ALA e CTRL. Houve aumento progressivo de força muscular entre os TCM, sendo 
maior nos testes 2 e 3, comparado com o primeiro teste, entretanto não houve diferença entre os grupos.

CONCLUSÃO
A suplementação com glutamina e alanina reduz o conteúdo muscular de AMPD, evidenciando otimização da disponibilidade 
energética, apesar da ausência de melhora do desempenho físico de ratos submetidos ao ERI.
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INTRODUÇÃO
O café é uma bebida de interesse no esporte por ser fonte de cafeína e outros compostos bioativos. Alguns dos efeitos fisiológicos 
do café estão relacionados ao aumento da sensibilidade à insulina e captação de glicose no músculo esquelético, além do papel 
na redução da hipotensão pós-exercício. Já a cafeína é um suplemento consagrado por melhorar o desempenho em exercícios 
diversos.

OBJETIVOS
Analisar os efeitos dos componentes do café sobre o metabolismo do glicogênio muscular em ensaios clínicos.

METODOLOGIA
A pesquisa bibliográfica foi realizada de acordo com a METODOLOGIA PRISMA, nas bases de dados Science Direct, PubMed e 
Web of Science, utilizando os termos “café” e “exercício”, sem limite temporal.

RESULTADOS
Três estudos clínicos mostraram resultados diferentes sobre a influência da cafeína e do ácido clorogênico em desfechos 
metabólicos. Um dos estudos investigou o efeito do consumo de cafeína e extrato de café verde (fonte de ácido clorogênico), 
após um protocolo de exercício físico, na glicemia e insulinemia. Não foi observado efeito significante de ambos os tratamentos 
nos desfechos analisados. O segundo estudo apresentado verificou o impacto do consumo de carboidrato com e sem cafeína 
nos níveis de ressíntese de glicogênio muscular durante 4 horas de recuperação de um exercício. Após a recuperação com 
consumo de carboidrato com cafeína foram identificados maior glicemia e ressíntese de glicogênio muscular, além do aumento 
na fosforilação da proteína quinase dependente de Ca2+/calmodulina, quando comparado ao consumo de carboidrato. O terceiro 
estudo analisou o efeito do consumo de carboidrato isolado, com proteína, ou com cafeína na síntese de glicogênio muscular após 
um protocolo de exercício, com recuperação de 6 horas. Ao contrário do estudo anterior, não houve diferença estatística entre os 
tratamentos no que diz respeito à glicemia e síntese de glicogênio muscular.

CONCLUSÃO
Os estudos apontaram efeitos diversos dos componentes do café no metabolismo da glicose e glicogênio. Apesar dos efeitos 
da substância isolada, não se sabe se a cafeína é o único componente responsável pelos benefícios do café sobre a síntese de 
glicogênio ou se a bebida como um todo exerce um efeito funcional ainda maior. Este trabalho apresenta uma visão dos possíveis 
mecanismos de ação da cafeína na recuperação do glicogênio muscular e apresenta algumas perspectivas de pesquisa na área.
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INTRODUÇÃO
O atleta paraolímpico é aquele que apresenta perda ou anormalidade de função, órgão ou sistema do corpo humano. As diferenças 
entre os fatores que determinam a vitória ou a derrota de um atleta podem ser pequenas. A nutrição é um dos fatores que 
podem contribuir para o desempenho do atleta. Possíveis inadequações no consumo energético e nutricional podem resultar em 
fornecimento deficiente de energia e de nutrientes. É importante caracterizar o consumo alimentar dos paratletas para compreender 
como os nutrientes, alimentos e suplementos participam da alimentação. A obtenção de informação dietética é o pilar para a 
implantação de estratégias de acompanhamento nutricional, que promovam melhorias na nutrição e, consequentemente, nos 
resultados esportivos.

OBJETIVOS
Comparar o consumo alimentar e o tempo de prova de um atleta de elite paralímpico antes e após prescrição dietética e orientações 
nutricionais.
 
METODOLOGIA
Estudo longitudinal, realizado com um atleta paralímpico do gênero masculino, 40 anos, classificação T53 no atletismo. Os 
dados foram coletados do projeto UnaAtleta. Para a coleta dos recordatórios de 24 horas, foi utilizado a técnica de ¨múltiplas 
passagens¨. Foram coletados 3 recordatórios antes da prescrição dietética e 3 recordatórios após a prescrição dietética, em 
ambos momentos foram coletados recordatórios de 2 dias da semana e 1 dia de final de semana. Para avaliar a composição de 
nutrientes dos recordatórios de 24horas foi utilizado o software Nutrition Data System for Research (NDSR).

RESULTADOS
A análise comparativa do consumo alimentar antes e após a prescrição dietética mostram melhora no comportamento alimentar 
do atleta, na proporção dos macronutrientes e na adequação dos micronutrientes, com exceção do cálcio e zinco. A média de 
consumo energético era de 2038Kcal e foi ajustada para 2462Kcal. Cálcio e zinco foram suplementados. O atleta relatou melhor 
desempenho nos treinos após inicio do acompanhamento nutricional, confirmado por sua evolução no tempo de prova nos 100m 
rasos de 14,69 segundos para 14,50s. 

CONCLUSÃO
Conclui-se que a intervenção proposta contribuiu para a melhora na adequação de energia, de nutrientes e no comportamento 
alimentar o que favoreceu melhor desempenho nos treinos e, consequentemente, no tempo de prova. A orientação nutricional em 
conjunto com o treinamento eficiente é necessária para um melhor rendimento em atletas paralímpicos.
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INTRODUÇÃO
A obesidade, o comportamento sedentário e a adoção de hábitos alimentares inadequados são alguns dos principais fatores 
relacionados à morbimortalidade entre os adolescentes.

OBJETIVOS
Estimar a prevalência de excesso de peso e descrever o padrão alimentar e de atividade física dos adolescentes.

METODOLOGIA
Participaram do estudo 200 adolescentes, de ambos os sexos, com idade entre 10 e 18 anos. Coletou-se dados demográficos, 
antropométricos, consumo alimentar habitual e padrão de atividade física. Para analisar a associação entre as variáveis utilizou-se 
o teste qui-quadrado. 

RESULTADOS
O excesso de peso foi observado em 56,3% dos jovens, sendo mais frequente entre as meninas (61,2%). Cerca de 75% dos 
adolescentes permaneciam >2h/dia em atividades sedentárias (TV, video game e computador). Somente 25% dos adolescentes 
eram ativos fisicamente. Observou-se alta prevalência de inadequação no consumo de leite e derivados (89%), legumes e verduras 
(82,5%), frutas (80%) e doces (80,5%). Não se observou associação entre padrão alimentar e de atividade física com o estado 
nutricional.

CONCLUSÃO
A elevada prevalência de excesso de peso entre os adolescentes, associada ao sedentarismo e a hábitos alimentares inadequados, 
são relevantes preditores para o desenvolvimento de morbidades na idade adulta, evidenciando-se um importante problema de 
saúde pública a ser tratado.
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INTRODUÇÃO
O pólo aquático é um esporte de característica intermitente sendo considerado o primeiro em fadiga e o segundo em grau de 
dificuldade. A demanda aumentada de nutriente e exigência nos treinos/jogos fazem com que as deficiências nutricionais sejam 
comuns nessa população, prejudicando o desempenho e a saúde do atleta.

OBJETIVOS
Identificar as principais inadequações na ingestão alimentar de atletas profissionais de pólo aquático de Bauru/SP.

METODOLOGIA
26 atletas homens (16 ±2.14 anos) da Associação Bauruense de desportos aquático (ABDA). Inicialmente foram aferidos peso, 
estatura (IMC) e circunferência abdominal. Posteriormente foi calculado o gasto energético em repouso (GER) pela formula de 
Owen e o total (GET) a partir do Equivalente Metabólico (MET). O inquérito alimentar (Recordatório de 24 horas) para para avaliar 
a ingestão alimentar com posterior cálculo de macronutrientes (Software Nutwin). A adequação da ingestão alimentar foi baseada 
nas recomendações do American College of Sports Medicine (1999). Os dados foram expressos descritivamente em média, 
desvio padrão e prevalência de alteração (%).

RESULTADOS
A amostra praticava polo aquatico em media há 4 anos. De acordo com a avaliação corporal,os atletas apresentaram média de 
IMC eutrófico (21.9 kg/m2) e circunferência abdominal normal (76.3 cm). Quando avaliado o GER,a média  foi de 1600kcal/dia. 
Posteriormente calculou-se GET (média de 2990kcal/dia) correspondente a 100% da ingestão  alimentar média de 2986± 681 
kcal/dia.Em relação aos parâmetros dietéticos, verificou-se alta freqüência de inadequação (80.7%) em alta ingestão proteica 
(2.8g/kg peso corporal), seguida pela inadequação de lipídios (65.4%), com ingestão média de 1,3g/kg peso corporal, composta 
principalmente por colesterol (400mg/d), Somente o carboidrato apresentou inadequação de 57,7% abaixo do recomendado (5.66 
g/kg peso corporal). Verificou-se um adequado consumo de fibras (<25g/d) e média qualidade do carboidrato CHO/Fibra(17g 
/1g). Verificou-se que devido a má distribuição dietética, os micronutrientes e as vitaminas estavam inadequadas, como a maior 
ingestão sódio (1990,4 ± 731mg/d), baixa ingestão de cálcio (810 ± 318 mg/d), potássio (3985±1512mg/d), vitamina E 
(7,78±2.7UI) e de vitamina C (82.9±.99).

CONCLUSÃO
Apesar da ingestão energética atender a demanda exigida, a distribuição quantitativa e qualitativa dos nutrientes dietéticos podem 
influenciar negativamente o rendimento dos atletas, havendo a necessidade da nutrição adequada e individualizada.
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INTRODUÇÃO
A atividade física intensa favorece diversas adaptações fisiológicas que contribuem dentre outras coisas para o aumento de espécies 
reativas de oxigênio (EROS), caracterizando o estresse oxidativo. Sabe-se que tal fenômeno está associado ao desenvolvimento 
de diversas doenças crônicas como câncer, diabetes e cardiovasculares. Contudo, o papel da atividade física moderada sobre o 
estresse oxidativo em adolescentes ainda permanece pouco investigado.: Avaliar a associação entre o tempo e nível de atividade 
e o estresse oxidativo em adolescentes escolares.

METODOLOGIA
 Foi realizado um estudo transversal com 200 adolescentes escolares de 15 a 19 anos de ambos os sexos. O estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética (colocar número do CAAE). A atividade física foi avaliada por meio de um questionário desenvolvido e validado 
para adolescentes por Florindo et al. (2006). Para classificar o nível de atividade física, usou-se o escore final como uma variável 
dicotômica, tendo como ponto de corte ≥ 300min/semana (ativo) e < 300 min/semana (sedentário), o tempo diário de atividade 
física por dia foi dividido em > 30 minutos/dia e <30 minutos/dia. A análise de estresse oxidativo foi realizada através da análise 
de sangue malondialdeído (MDA) e a capacidade antioxidante total(CAT). Os dados foram apresentados em média, desvio-padrão 
e frequência relativa. Foi aplicado o teste quiquadrado para avaliar a associação entre as variáveis. Foi considerado significativo o 
p< 0,05.

RESULTADOS
A população do estudo teve a idade média de 16,98 anos (± 1,05), sendo em sua maioria do sexo feminino (64%), a média de 
MDA dos adolescentes foi de 3,5 (±1,13) µmol/L e de CAT 31,34 % (± 7,98). A maior parte da população foi classificada como 
sedentária (54,6%). Observou-se que os adolescentes do sexo masculino possuíam maior tempo de atividade física diária (>30 
min/dia) em relação as adolescentes (p= 0,03). Em relação ao nível de atividade física e o estresse oxidativo (MDA)(p=0,94) e 
atividade antioxidante(CAT)(p=0,84), não houve diferença significativa entre os adolescentes (p > 0,05).

CONCLUSÃO
Os adolescentes eram em sua maioria sedentários e o sexo masculino teve maior tempo de atividade física diária. Não foi 
observada relação neste estudo entre o estresse oxidativo e o tempo e/ou nível de atividade física. 
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, tem sido observado um aumento significativo no número de casos de Doenças Crônicas não transmissíveis 
(DCNT) na população adulta e infantil. Esse fenômeno está bem associado aos hábitos de vida sedentários e erros alimentares. 
Neste sentido, um estilo de vida ativo pode proporcionar melhora nos aspectos clínicos e nutricionais da população, principalmente 
no que diz respeito ao peso e as alterações metabólicas.

OBJETIVOS
Verificar a associação entre a prática de atividade física, estado nutricional e o perfil lipídico em adolescentes escolares.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo transversal, realizado em adolescentes escolares de 15-19 anos de ambos os sexos. A prática 
de atividade física foi avaliada pelo questionário validado de Florindo et al. (2006), em que os adolescentes foram classificados em 
ativos ou inativos de acordo com o número de minutos de exercício por semana. O estado nutricional antropométrico foi avaliado 
pelo cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Além disso, foram dosadas as concentrações séricas de colesterol total, HDL, 
LDL e triglicerídeos. Os dados foram analisados em média, desvio-padrão e frequência relativa. Foram aplicados os testes t para 
amostras independentes e qui-quadrado, considerando como significativo o p < 0,05.

RESULTADOS
A população foi constituída por 219 adolescentes, com média de idade de 16,9(1,0), sendo a maior parte da população (61,2%) do 
sexo feminino. O IMC médio da população foi de 22,5 (4,6). Observou-se que 54,8% dos participantes foram classificados como 
fisicamente ativos e destes, 58,8% era do sexo masculino (p=0,001). Quanto ao perfil lipídico, os adolescentes apresentaram 
médias de colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos, respectivamente de 154,9 (27,7), 46 (10,1), 92,8 (23,2) e 80,6 (38,1). 
Quando comparou-se os grupos de atividade física, observou-se que os indivíduos fisicamente ativos apresentaram concentrações 
de colesterol total (p=0,03) e HDL (0,01) significativamente menores do que os inativos. Os demais parâmetros bioquímicos não 
apresentaram associação significativa. Contudo, a atividade física não mostrou-se associada ao IMC na população estudada (p= 
0,102).

CONCLUSÃO
Os dados reforçam a importância do incentivo à prática de atividade física na população adolescente como forma de prevenir a 
ocorrência futura de doenças associadas ao sedentarismo e principalmente no controle metabólico
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INTRODUÇÃO
A busca do corpo parecido com o padrão de beleza imposto pela sociedade se mostra crescente em indivíduos do sexo masculino, 
sendo de maior atenção o transtorno conhecido como vigorexia ou dismorfia muscular. Este transtorno se apresenta como uma 
preocupação obsessiva na obtenção de um corpo forte e musculoso, em que o indivíduo dedica várias horas do dia a prática de 
exercícios físicos.

OBJETIVOS
Verificar a presença de indícios de vigorexia em homens adultos jovens praticantes de musculação.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com indivíduos adultos jovens do sexo masculino, praticantes de musculação de quatro academias de 
São Miguel do Oeste - SC, no ano de 2015. Os critérios de inclusão adotados foram: homens com massa muscular desenvolvida 
e aparente;  idade entre 19 a 35 anos;  praticantes de musculação por mais de seis meses e com frequência de duas ou mais 
vezes por semana na academia. A avaliação antropométrica foi realizada a partir das medidas de peso e estatura para o cálculo 
do Índice de Massa Corporal (IMC) e das pregas cutâneas peitoral, abdominal e coxa medial para cálculo da densidade corporal, 
por meio da equação de Jackson e Pollock (1978) e da porcentagem de gordura corporal por meio da equação de Siri (1961). O 
questionário utilizado para identificar indícios de vigorexia foi o proposto por Rodrigues, Araújo e Alencar (2008) e a classificação 
foi realizada a partir da seguinte pontuação baixo= <16 pontos e elevado= >16 pontos.

RESULTADOS
A amostra do estudo foi composta de 52 indivíduos com idade média de 25,06 anos (±4,83), IMC médio de 25,12kg/m² (+2,67) e 
porcentagem de gordura corporal de 9,19%. Foi possível observar que 63,46% (n=33) apresentaram poucos indícios de vigorexia 
(< que 11 pontos), 7,69% (n=4) foram enquadrados com indícios de vigorexia, correspondendo a uma pontuação igual ou 
maior que 16 pontos e 28,84% (n=15) obtiveram uma pontuação de 70% da necessária para se classificarem como portadores 
de indícios de vigorexia, ou seja, uma pontuação de 11 a 15 pontos, demonstrando que alguns dos sintomas característicos do 
transtorno já foram visualizados nos praticantes estudados.

CONCLUSÃO
Apesar da baixa frequência de indícios de vigorexia na amostra estudada, observou-se que alguns sintomas importantes já 
estiveram presentes nos praticantes avaliados. Assim, destaca-se a necessidade de maior atenção dos indivíduos que realizam 
acompanhamento em academias de musculação para realização de investigação precoce e prevenção de possíveis danos à 
saúde.
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INTRODUÇÃO
O melanoma, apesar de ser o tipo de câncer de pelo menos comum, é o mais agressivo, apresenta pior prognóstico, elevado grau 
de malignidade e resistências às terapias convencionais. Portanto, formas de tratamentos mais efeitos para este tipo de câncer 
são essenciais, principalmente os derivados de produtos naturais. A espécie Cipura paludosa é uma monocotiledônea nativa 
brasileira e popularmente conhecida como “alho-do-mato”. Estudos recentes desenvolvidos pelo presente grupo de pesquisa 
demonstraram que a espécie apresenta atividade antifúngica e antiproliferativa. 

OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi avaliar a atividade anticâncer do extrato metanólico dos bulbos de Cipura paludosa em melanoma murino 
experimental.

METODOLOGIA
O potencial anticâncer foi avaliado pelo modelo de melanoma murino experimental, sendo utilizados 50 camundongos C57BL/6 
(fêmeas), que foram inoculados com células de melanoma (B16F10) e divididos em 5 grupos experimentais: Grupo controle 
positivo - os animais foram tratados com o quimioterápico dacarbazina;  Grupo controle negativo - os animais não receberam 
tratamento;  Grupos tratados - os animais foram tratados via oral com o extrato metanólico dos bulbos de C. paludosa nas doses 
de 10, 30 e 100 mg/kg de peso. Após o tratamento, os animais foram sacrificados em câmara de CO2 e os tumores dorsais 
medidos e analisados. O tumor e o fígado dos animais foram coletados para análise do estresse oxidativo através da determinação 
da atividade da enzima glutationa reduzida (GSH).

RESULTADOS
Após 7 dias de tratamento, os animais do grupo controle negativo apresentaram peso e volume expressivo de massa tumoral. O 
quimioterápico dacarbazina (controle positivo), reduziu o peso do tumor em 56% e volume do tumor em 47%, quando comparado 
com o controle negativo. O extrato dos bulbos de C. paludosa também impediram o crescimento do tumor dos camundongos. 
As doses de 10, 30 e 100 mg/kg reduziram em 53%, 41% e 54%, respectivamente, o peso do tumor e em 56%, 49% e 51%, 
respectivamente, o volume do tumor, quando comparados com o controle negativo. Os dois tratamentos foram efetivos para 
aumentar os valores da enzima GSH no fígado e tumor dos animais. 

CONCLUSÃO
A espécie Cipura paludosa pode ser considerada promissora como estratégia de tratamento alternativo para o melanoma, pois 
além de conseguir reduzir o tamanho dos tumores, apresentou efeito de proteção contra o estresse oxidativo.
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INTRODUÇÃO
Diversos estudos já comprovaram que as plantas frutíferas possuem numerosas propriedades farmacológicas. Consequentemente, 
a busca de terapias mais seguras e que evitam os efeitos colaterais apresentados pelas drogas sintéticas levou a uma maior atenção 
nos produtos naturais. A espécie Plinia edulis pertence à família Myrtaceae e é popularmente conhecida como “cambuca”. É uma 
árvore frutífera endêmica do Brasil, nativa da região costeira da Mata Atlântica. Estudo recente demonstrou que a infusão da folha 
desta espécie apresenta atividade antinociceptiva e anti-inflamatória, que podem estar relacionadas à presença de triterpenos e 
flavonoides. 

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi verficar a composição química e avaliar a atividade antinociceptiva das cascas dos frutos de 
Plinia edulis. 

METODOLOGIA
O extrato metanólico e a fração apolar (diclorometano - DCM) das cascas dos frutos de P. edulis foram obtidos através de 
metodologias convencionais de maceração e partição líquido-líquido. Para isolamento e identificação dos compostos foram 
utilizadas técnicas de cromatografia e espectrometria. A avaliação do potencial antinociceptivo foi realizada nos modelos de dor 
induzida pelo ácido acético e formalina, em comparação com um fármaco analgésico de referência (ácido acetilsalicílico). 

RESULTADOS
Foi verificada a presença de dois triterpenos, ácido maslínico e ácido ursólico, na fração DCM obtida das cascas dos frutos de P. 
edulis. O extrato metanólico das cascas de P. edulis apresentou atividade antinociceptiva significativa no modelo de contorções 
abdominais induzidas pelo ácido acético, com inibição de 91,34% na dose de 10 mg/kg. A fração DCM apresentou inibição de 
68,32%. O ácido maslínico demonstrou efeito dose-dependente, com inibição de 60,8% na dose de 10 mg/kg e DI50 de 3,31 (2,75 
a 4,0) mg/kg. O fármaco de referência apresentou percentual de inibição de 35%. A fração DCM (10 mg/kg) e o ácido maslínico 
(1, 3 e 6 mg/kg) também foram avaliados no modelo de dor induzida pela formalina, apresentando efeito significativo em ambas 
as fases de dor, sendo mais efetivos que o fármaco de referência na dose de 10 mg/kg.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos demonstram que o efeito analgésico apresentado pela fração DCM das cascas dos frutos de P. edulis, pode 
ser devido a presença dos terpenos evidenciados no presente estudo. O ácido maslínico parece ser um composto muito promissor 
para o desenvolvimento de um novo fármaco analgésico.
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INTRODUÇÃO
O tratamento atual das úlceras gástricas é baseado no bloqueio da secreção ácida, principalmente com o uso de inibidores da 
bomba de prótons, como omeprazol e derivados. No entanto, são vários os efeitos adversos causados por estes medicamentos 
anti-secretores. Desse modo, a procura por novas alternativas terapêuticas a fim de auxiliar no tratamento das úlceras gástricas 
é crescente e necessária. A espécie Eugenia mattosii, popularmente conhecida como “cerejinha de mattos”, apresenta diversos 
compostos bioativos e já foi constato potencial antinociceptivo do extrato metanólico dos frutos da mesma.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi determinar o perfil fitoquímico e avaliar a atividade gastroprotetora do extrato metanólico dos 
frutos de Eugenia mattosii. 

METODOLOGIA
O extrato metanólico dos frutos (polpa e casca e semente) de E. mattosii foram obtidos por metodologia convencional de maceração 
e analisados por cromatografia em camada delgada (CCD). A avaliação da atividade gastroprotetora foi realizada em dois modelos 
experimentais in vivo: modelo de indução de úlcera aguda por etanol/HCl e por indometacina. Os animais foram tratados com o 
extrato dos frutos da espécie nas doses de 50, 125 e 250 mg/kg de peso e foram determinadas a área total da lesão (mm2) e a 
área relativa da lesão (%). Foi utilizado um grupo controle, com indução de úlcera e sem tratamento e um grupo tradado com o 
fármaco cimetidina. 

RESULTADOS
Através da análise fitoquímica foi possível verficar que a polpa e casca e as sementes de E. mattosii apresentam compostos 
fenólicos, terpenos e/ou esteroides. No modelo de úlcera gástrica induzida por etanol, foi evidenciada redução significativa da área 
com lesão nas doses de 50 e 250 mg do extrato das sementes, enquanto no modelo de úlcera induzida por indometacina, todas 
as partes do fruto apresentaram capacidade de defesa da mucosa gástrica, reduzindo as lesões em todas as doses utilizadas (50, 
125 e 250 mg). Todos os resultados foram obtidos em comparação com o grupo controle - sem tratamento. O fármaco cimetidina 
foi eficaz em reduzir a área das lesões apenas no modelo de úlcera induzida por etanol.  

CONCLUSÃO
Os resultados demonstram que a espécie E. mattosii apresenta compostos bioativos com capacidade gastroprotetora. Mais 
estudos são necessários para isolar e identificar estes compostos e explorar os mecanismos biológicos envolvidos na ação 
gastroprotetora dos frutos de E. mattosii, bem como sua aplicação terapêutica na prática clínica.
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INTRODUÇÃO
Propriedades biológicas de ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (AGPIs n-3), particularmente dos ácidos eicosapentaenoico 
(EPA) e docosahexanoico (DHA), sugerem seu benefício clínica em condições inflamatórias. A incorporação leucocitária de AGPIs 
n-3 é importante para que suas propriedades anti-inflamatórias ocorram. Comparado com administração por via digestiva, a 
infusão parenteral de emulsões lipídicas (EL) contendo AGPIs n-3 tem incorporação celular precoce. Experimentalmente, em ratos 
saudáveis, o pico de incorporação celular de AGPIs n-3 ocorreu 72 horas após a infusão parenteral de ELs contendo óleo de 
peixe como fonte de EPA e DHA. Em ratos a incorporação celular de AGPIs n-3 administrados por via parenteral foi mais rápida 
quando infundidos em conjunto com triglicérides de cadeia média (TCM) do que associados a AGPIs. Uma EL parenteral contendo 
quantidades elevadas de TCM (50%) em sua formulação tornou-se recentemente disponível para a prática clínica e poderia ser útil 
para facilitar a incorporação celular de AGPIs n-3.

OBJETIVOS
Avaliar experimentalmente as modificações de incorporação leucocitária de AGPIs n-3 após infusão parenteral de nova EL contendo 
óleo de peixe e alto teor de TCM. 

METODOLOGIA
O presente estudo contemplou a avaliação em células leucocitárias (mononucleares e polimorfonucleares) provenientes de 42 
ratos Lewis isogênicos machos adultos antes e após 48 e 72 h de infusão de: solução salina (SS), de EL composta por EL óleo de 
soja e óleo de peixe (OP);  emulsão lipídica composta e por óleo de peixe associado a óleo de soja e triglicérides de cadeia média 
(TCM). A avaliação do perfil de AG de células leucocitárias se deu por cromatografia gasosa.

RESULTADOS
Os RESULTADOS demonstraram que, após 48 h de infusão, o grupo OP apresentou menos ômega-6 do que o grupo TCM, 
enquanto as quantidades de ômega 3 eram similares tanto em células mono, quanto em polimorfonucleares. Após 72h, todos os 
grupos apresentaram diminuição no conteúdo de AGPIs n-6 e n-3. A razão entre n-6 / n-3 foi similar entre os grupos no tempo 
48h e melhor no grupo OP no tempo 72h.

CONCLUSÃO
Nossos RESULTADOS indicam que a presença de TCM na EL parenteral contendo OP parece não influenciar a dinâmica de 
incorporação leucocitária de AGPIs.
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INTRODUÇÃO
A deficiência de magnésio (Mg) tem sido relacionada a condições pré-diabéticas em estudos experimentais e humanos, assim 
como o aumento da adiposidade, que pode promover um quadro inflamatório crônico relacionado com diferentes alterações 
metabólicas, dentre as quais a resistência à insulina.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi avaliar, em ratos, os efeitos da restrição dietética de Mg (90% da recomendação) e do consumo 
excessivo de lipídios (um modelo experimental dietético reconhecido de obesidade) no status de Mg e sensibilidade à insulina.

METODOLOGIA
Ratos Wistar machos (n=24;  peso corporal inicial entre 97–123 g) foram alimentados com dietas normolipídicas (CON, 7% 
de lipídios) ou hiperlipídicas (HL, 32% de lipídios) adequadas (CON e HL;  500 mg de Mg/kg de ração) ou com restrição de Mg 
(Mg[50] e HL Mg[50];  50 mg de Mg/kg de ração). As concentrações de magnésio no plasma, eritrócitos, ossos, músculos, urina 
e fezes foram determinadas por espectrofotometria de absorção atômica. O teste de tolerância à insulina intraperitoneal (ipITT) foi 
realizado nas semanas 8, 12, 16 e 24. A expressão de TRPM6 no rim, um importante canal regulador da homeostase de Mg, foi 
analisada por Western-blot.

RESULTADOS
A ingestão de dieta hiperlipídica promoveu aumento da adiposidade e maior ganho de peso corporal (p <0,05). Como esperado, 
os animais com restrição de Mg apresentaram menor concentração de Mg no plasma (p <0,01) e no osso (p <0,001) e menor 
excreção urinária (p < 0,01) e fecal (p <0,01). Os animais do grupo HL Mg [50] desenvolveram resistência à insulina (p = 0,007 e 
p = 0,02 após 16 e 24 semanas, respectivamente) e apresentaram maior concentração de Mg eritrocitário (p <0,01). Em relação 
à expressão de TRPM6, verificou-se que a restrição dietética de Mg aumentou a expressão renal do canal, independentemente da 
sensibilidade à insulina.

CONCLUSÃO
Em nosso modelo experimental, a resistência à insulina alterou a compartimentalização de Mg em resposta à sua restrição 
alimentar sem modificar a abundância renal do principal canal de reabsorção de Mg, que foi regulado pela ingestão dietética do 
mineral. A avaliação da via de sinalização de insulina e outros canais de Mg nos compartimentos-chave ligados à homeostase de 
Mg (rim, intestino) podem elucidar a relação entre a resistência à insulina e o status de Mg.
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INTRODUÇÃO
A hipomagnesemia parece exercer influência sobre a manifestação do estresse oxidativo presente em indivíduos obesos. 
A deficiência em magnésio parece reduzir a atividade e expressão de enzimas antioxidantes, comprometer a estabilidade das 
membranas celulares, bem como contribui para a produção de radicais livres e sensibilidade celular ao ataque de espécies reativas 
de oxigênio.

OBJETIVOS
Avaliar a relação entre o magnésio urinário e o marcador da peroxidação lipídica em mulheres obesas.
 
METODOLOGIA
Estudo de natureza transversal envolvendo 27 mulheres obesas e 46 mulheres eutróficas, em idade fértil, na faixa etária entre 20 
e 50 anos de idade. Para avaliação antropométrica, aferiu-se peso corporal, estatura, índice de massa corpórea e circunferência 
da cintura. A determinação da concentração de magnésio na urina foi realizada por espectrofotometria de absorção atômica de 
chama. As concentrações plasmáticas do malondialdeído, marcador de peroxidação lipídica, foram determinadas pela produção 
das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico.

RESULTADOS
As concentrações médias de magnésio na urina das mulheres avaliadas encontravam-se abaixo dos valores de normalidade (1,81 
± 1,11 mmol/dia para as mulheres obesas e 2,02 ± 1,05 mmol/dia para as eutróficas), sendo que não foi observada diferença 
significativa entre os grupos (p=0,415). As concentrações plasmáticas de malondialdeído apresentaram valores significativamente 
elevados nas pacientes obesas em comparação com o grupo controle, sendo a mediana 4,94 (2,88 - 13,72) nmol/mL e 2,88 
(1,51 – 16,60) nmol/mL, respectivamente (p=0,005). Na perspectiva de um melhor entendimento desses resultados, conduziu-
se análise de correlação entre o magnésio urinário e o malondialdeído plasmático, não sendo encontrada correlação significativa 
nas mulheres obesas (r= 0,232;  p=0,245).

CONCLUSÃO
A partir dos resultados deste estudo, pode-se concluir que as mulheres obesas apresentam excreção urinária reduzida de magnésio 
e concentrações plasmáticas elevadas de malondialdeído. No entanto, o estudo não revela influência da excreção desse mineral 
sobre o marcador de peroxidação lipídica avaliado.
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INTRODUÇÃO
As pesquisas atuais mostram que a patogênese da obesidade possui distúrbios importantes associados ao metabolismo dos 
hormônios da tireóide. Em paralelo, a literatura também revela a participação do mineral ferro na conversão da tiroxina (T4) em 
triiodotironina (T3), embora os mecanismos ainda não estejam totalmente esclarecidos.  

OBJETIVOS
Avaliar a relação entre as concentrações séricas dos hormônios tireoidianos e o ferro plasmático em mulheres obesas.

METODOLOGIA
Estudo transversal, envolvendo 89 mulheres, com idade entre 20 e 50 anos, sendo distribuídas em dois grupos: grupo caso 
(obesas, n=45) e grupo controle (mulheres eutróficas, n=44). Foram analisadas as concentrações plasmáticas de ferro e as 
concentrações séricas dos hormônios TSH, T4 livre e T3 livre. As concentrações do ferro plasmático foram determinadas segundo 
o método de espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (720 ICP/OES). As concentrações séricas 
dos hormônios tireoidianos foram determinadas pelo método de quimioluminescência. Os dados foram analisados no programa 
estatístico SPSS for Windows 20.0.

RESULTADOS
Os valores médios de ferro plasmático foram 57,49 ± 11,06 µg/dL e 102,38 ± 12,97 µg/dL para as mulheres obesas e grupo 
controle, respectivamente, sendo observada diferença estatística entre os grupos estudados (p<0,05). As concentrações séricas 
de TSH foram 1,54 ± 0,67µUI/mL para as mulheres obesas e 1,56 ± 0,86µUI/mLpara o grupo controle. Quanto às concentrações 
séricas de T4 livre, os valores observados foram 1,04 ± 0,10ng/dL para as mulheres obesas e 1,01 ± 0,07ng/dL para o grupo 
controle. As concentrações séricas de T3 livre foram 3,16 ± 0,34 pg/mL para as mulheres obesas e 3,01 ± 0,30 pg/mL para o 
grupo controle, sem diferença entre os grupos. Não houve correlação significativa entre as concentrações plasmáticas de ferro e 
as concentrações séricas dos hormônios tireoidianos nas mulheres obesas (r=0,108;  p=0,520;  r=0,161;  p=0,334;  r=0,163;  
p=0,328). No entanto, houve relação significativa entre a razão T3/T4 e as concentrações plasmáticas de ferro nas mulheres 
obesas (r=0,330;  p=0,043).

CONCLUSÃO
As mulheres obesas apresentam concentrações plasmáticas adequadas de ferro e dos hormônios tireoidianos. Além disso, os  
 
RESULTADOS da análise de correlação indicam a possível participação do ferro na conversão da tiroxina em triiodotironina, forma 
biologicamente ativa desse hormônio.
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INTRODUÇÃO
Em determinadas condições fisiopatológicas envolvendo estado catabólico intenso e inflamação, os aminoácidos de cadeia 
ramificada (ACR) desempenham papel importante na estimulação da síntese proteica e na modulação do sistema imune, 
diminuindo a susceptibilidade a infecções e evitando o agravamento da condição clínica do paciente. Nesse contexto, estudos 
in vitro demonstraram que as células imunes utilizam a isoleucina, a valina e, especialmente, a leucina como substratos para a 
produção de mediadores inflamatórios e constataram que a ausência de qualquer um desses aminoácidos no meio de cultivo 
celular resulta na completa supressão da proliferação celular e da síntese de proteínas.

OBJETIVOS
Avaliar o efeito da suplementação com ACR sobre a viabilidade celular em macrófagos RAW 264.7 estimulados com 
lipopolissacarídeo (LPS).

METODOLOGIA
As células foram cultivadas em meio de cultivo celular DMEM (com 2 mM de glutamina, 10% de soro fetal bovino e 1% de 
penicilina-estreptomicina). Após atingirem 90% de confluência, as culturas celulares foram distribuídas em cinco grupos: CTL - 
sem suplementação com ACR;  LEU - suplementado com leucina (2 mmol/L);  ISO - suplementado com isoleucina (2mmol/L);  
VAL - suplementado com valina (2 mmol/L) e LIV - suplementado com leucina (2 mmol/L), isoleucina (2 mmol/L) e valina (2 
mmol/L). O estado inflamatório foi induzido pela adição de LPS (1 µg/ml) ao meio de cultura, durante 48 horas, sendo que, nas 
primeiras 24 horas, as culturas celulares não foram suplementadas com ACR e, nas 24 horas seguintes, os respectivos ACR 
foram introduzidos. O ensaio de viabilidade celular foi realizado pelo teste MTT.

RESULTADOS
O grupo LIV apresentou maior porcentagem de viabilidade celular em relação ao grupo CTL (p <0,05). Não houve diferença 
estatística entre os outros grupos, evidenciando que a sinergia entre os ACR é responsável pelo aumento da viabilidade celular.

CONCLUSÃO
A suplementação com os ACR associados apresenta-se mais eficaz no aumento da viabilidade de células estimuladas com LPS 
em comparação à suplementação isolada.
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INTRODUÇÃO
A desnutrição proteica (DP) compromete todos os tecidos com alta taxa de renovação celular, como sangue. Consequentemente, 
há instalação de anemia e leucopenia por redução no número de células tronco hematopoéticas (CTH) e de precursores 
hematopoéticos (PH). A hematopoese ocorre na medula óssea em microambientes distintos, que modulam os processos de 
diferenciação, proliferação e auto-renovação da CTH. O microambiente perivascular, formado principalmente por células endoteliais 
(CE) e células tronco mesenquimais, tem importante função na modulação da proliferação e diferenciação das CTH através da 
secreção de fatores de crescimento e citocinas. No entanto, os processos que alteram a hematopoese numa situação de DP ainda 
não foram completamente elucidados. Ainda não se sabe como a DP altera o microambiente perivascular, nem se esta é uma das 
vias responsáveis pelo comprometimento da hematopoese observado. 

OBJETIVOS
Dessa forma, nosso objetivo é avaliar se a DP afeta a capacidade modulatória das CE medulares sobre  hematopoese. 

METODOLOGIA
Utilizamos camundongos C57BL/6, divididos em grupos Controle (GC) e Desnutrido (GD), que receberam ração normoproteica 
(12% caseína) e hipoproteica (2% caseína), respectivamente, durante 5 semanas. As CE foram obtidas a partir da indução da 
diferenciação de células tronco mesenquimais medulares (CE-like). Avaliamos a expressão de genes regulatórios da hematopoese 
em células hematopoéticas c-Kit+ e as populações de CTH e PH ex vivo e após testes de cultura condicionada com sobrenadantes 
de CE-like de ambos os grupos.
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INTRODUÇÃO
Com a finalidade de atenuar a remodelação cardíaca e reduzir a mortalidade após o infarto do miocárdio (IM), torna-se relevante 
identificar fatores que modulem o processo de remodelação ventricular. Entre esses fatores destacam-se a suplementação de 
alimentos com propriedades antioxidantes, como o cajá.

OBJETIVOS
Analisar a influência do consumo de cajá sobre a remodelação cardíaca após IM.

METODOLOGIA
Ratos Wistar foram distribuídos em 6 grupos. Grupo Sham: animais submetidos à cirurgia simulada (grupo S-0, n= 13);  Sham 
alimentado com dieta suplementada com 100mg de cajá/kg de peso/dia (S-1, n=17);  3) grupo Sham alimentado com dieta 
suplementada com 250mg de cajá/kg de peso/dia (grupo S-2, n= 15);  grupo infarto (I): animais submetidos à cirurgia para 
ligamento da coronária (grupo I, n= 17);  grupo infarto alimentado com dieta suplementada com 100mg de cajá/kg de peso/dia 
(grupo I-1, n=17);  grupo infarto alimentado com dieta suplementada com 250mg de cajá/kg de peso/dia (grupo I-2, n= 14). 
Após 3 meses, os ratos foram submetidos ao estudo ecocardiográfico, morfológico, estudo do coração isolado e western blot. 
As comparações entre os grupos foram feitas pela análise de variância de duas vias (ANOVA). Para comparação dos tamanhos 
dos infartos foi utilizado ANOVA de uma via. Para a mortalidade foi utilizado o qui quadrado. Os valores foram apresentados como 
média ± erro padrão.

RESULTADOS
O tamanho dos IM, a mortalidade e as variáveis morfológicas não diferiram entre os grupos. Grupos IM apresentaram maiores 
valores de câmaras cardíacas esquerdas e índice de massa e menores valores da espessura da parede posterior do que os 
grupos sham. As funções diastólica e sistólica foram piores nos grupos IM e houve influência do consumo de cajá para a redução 
no tempo de desaceleração da onda E mitral do grupo I-2 quando comparados ao I-1 e S-2. No estudo do coração isolado, a 
suplementação não influenciou a morfologia e função ventricular esquerda e não mostrou efeito na função cardíaca. Proteinas por 
Western blot: a suplementação de cajá reduziu colágeno I e III. Em relação ao processo inflamatório, reduziu interferon gama, tnf 
alfa e aumentou nfkb/pnfkb (p<0,05). Para nrf2, ikb alfa e beta, sirt1, keap1, e foxo houve diferença para o fator agressão. 
 
CONCLUSÃO
O IM induziu alterações morfológicas e funcionais cardíacas. A suplementação de cajá nas diferentes doses atenuou o processo 
de remodelação cardíaca após o IM, reduziu a fibrose e o processo inflamatório induzidos pelo infarto . Apoio financeiro: FAPESP.
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INTRODUÇÃO
O desperdício no corte de carnes em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) pode ser avaliado e verificado por meio 
do fator de correção (FC), que prevê as perdas inevitáveis durante os processos de limpar, descascar, desossar e cortar. O FC 
é verificado pela relação entre peso bruto (PB) e peso líquido (PL) das carnes. Se este desperdício passa do valor padrão do 
FC então temos um desperdício acima do necessário, desta forma é importante estabelecer uma padronização de processos e 
serviços, por meio de rotinas e procedimentos técnicos operacionais, treinamento da equipe, monitoramento das atividades e 
manutenção de registros. Este controle do processo de produção visa diminuir as falhas, controlar custos, evitar perdas e produzir 
com qualidade, para tanto é preciso treinar os colaboradores e utilizar equipamentos adequados.

OBJETIVOS
Observar e avaliar o corte de carnes em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), para verificar se os colaboradores adotam 
a padronização do local, e comparar o per capita observado e o estipulado pela UAN e confrontar com a literatura.

METODOLOGIA
Realizado em uma Unidade de Alimentação e Nutrição que serve em média 1000 refeições diariamente, no período de almoço, 
localizada dentro de uma empresa de São Paulo-SP. Foi elaborada uma planilha para coleta de dados, as carnes foram pesadas 
antes e após a manipulação, para estabelecer o PB e PL. Os valores encontrados foram confrontados com a literatura. Os valores 
de per capita (PC) foram comparados com o previsto pelo local.

RESULTADOS
Em relação aos tipos de carne, a merluza mostrou a maior diferença entre o Fator de Correção (FC) observado na UAN: 1,14 e o 
encontrado na literatura é: 0,70. O corte de carne que mostrou maior porcentagem de perdas foi o contrafilé 20,7%, já a picanha 
mostrou a menor porcentagem 1,9%. O patinho mostrou a maior diferença entre o Per Capita (PC): 117g comparado com o 
previsto pela UAN: 160g, já a merluza mostrou a menor diferença entre eles: 173g comparado com o previsto pela UAN: 180g. 
 
CONCLUSÃO
A padronização de corte de carnes apresentou um valor abaixo do preconizado pela UAN, e os PCs observados estão dentro do 
esperado pela literatura. Não há perda significante com o fornecedor, e a padronização do porcionamento apresenta inadequação, 
todos os cortes de carnes avaliados pelos funcionários estão abaixo do preconizado pela UAN, prejudicando o tamanho da porção 
final. Sendo necessário um treinamento adequado para os manipuladores.
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INTRODUÇÃO
Nutricionista é o profissional referência para promoção de práticas alimentares saudáveis. Porém, sua atuação com demais áreas 
da saúde pode não ser percebida de modo a compreender todas suas competências e possibilidades de atuação interdisciplinar.

OBJETIVOS
Identificar a percepção de estudantes e profissionais de saúde em relação à atuação da equipe de nutrição em projeto de extensão 
universitária.

METODOLOGIA
Estudo qualitativo, realizado em dezembro de 2016, com estudantes de graduação e profissionais da área da saúde participantes de 
projeto de extensão universitária. Dados sociodemográficos e sobre percepção da atuação da equipe de nutrição no projeto foram 
produzidos por meio de questionários auto preenchidos pelos participantes ao final do projeto. As respostas foram analisadas por 
meio da análise de conteúdo temática, que compreende classificação das ideias em categorias temáticas. No projeto, a equipe de 
nutrição é responsável pela alimentação dos participantes, atendimentos nutricionais e atividades de educação nutricional junto à 
população assistida.

RESULTADOS
Participaram 41 indivíduos com idades entre 19 e 54 anos, sendo 28 atuantes pela primeira vez no projeto. A atuação da equipe 
de nutrição foi percebida como necessária e importante para promoção do bem estar dos envolvidos no projeto e da população 
assistida. Para muitos, a atuação era limitada aos atendimentos nutricionais, mas, durante a expedição, vivenciaram também as 
atividades relativas à produção das refeições dos participantes. Nas respostas, foi relatada a superação da expectativa referente 
à atuação da equipe de nutrição nas visitas domiciliares, nos atendimentos e nas atividades temáticas realizadas em grupo. Para 
eles, as atividades nas quais a nutrição estava inserida promoviam melhora na qualidade de vida da população. Entretanto, por 
atuar em várias atividades ao longo do projeto, é a área que sofre maior desgaste físico, segundo os participantes. Sobre a atuação 
da nutrição com as demais áreas da saúde, referiram complementaridade nos atendimentos visando o bem estar do paciente.

CONCLUSÃO
A percepção da atuação da equipe de nutrição foi modificada ao longo do projeto de extensão universitária. Para os participantes, 
a equipe de nutrição é promotora da alimentação e bem estar dos participantes do projeto e da população assistida, atuando de 
modo interdisciplinar.
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INTRODUÇÃO
A psoríase é uma doença inflamatória crônica de pele com alterações sistêmicas, que acomete de 1 a 3% da população mundial. 
Sugerem-se fatores etiológicos genéticos e ambientais, como obesidade e alimentação. Dados da Pesquisa de Orçamento Familiar 
(POF) 2008/09 mostraram o elevado consumo de alimentos ultraprocessados que possuem alta densidade energética, baixo valor 
nutricional, hiperpalatáveis, que alteram o controle neural da fome e saciedade, aumentando o risco de ganho de peso excessivo, 
obesidade, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. 

OBJETIVOS
Investigar o consumo de alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados em psoriáticos em São 
Paulo.
 
METODOLOGIA
Estudo transversal realizado entre Agosto/2012 à Março/2014. Foram obtidas informações sociodemográficas, estilo de vida, 
medidas antropométricas, marcadores bioquímicos, severidade da psoríase segundo o escore do Psoriasis Area and Severity 
Index e consumo alimentar utilizando questionário de frequência alimentar (QFA).

RESULTADOS
81 indivíduos (57% mulheres, 62% não brancos) com psoríase leve (85%) e moderada (15%) com mediana (IQ) de idade de 
54(41,62) anos, 10(4,11) anos de escolaridade, renda per capita de 750(475-1.000) reais, 30% fumantes e 17% ex-fumantes, 
42% apresentaram pelo menos uma Doença Crônica Não-Transmissível (DCNT), síndrome metabólica (14%), 77% apresentaram 
sobrepeso e obesidade, 66% obesidade abdominal, hipercolesterolemia (36%), LDL-c elevado (30%), HDL-c baixo (33%) e elevadas 
concentrações de PCR (55%). Mediana (IQ) de consumo em ambos os sexos de alimentos in natura e minimamente processados 
foram 2197g (1696-3084), sendo 123g (61-272) de frutas, 107g (43-153) verduras e 18g (10-46) de folhosos;  alimentos 
processados 149g (97-229) e ultraprocessados 324g (125-467). Houve diferença estatisticamente significante segundo sexo 
para ultraprocessados, sendo maior no sexo masculino (p<0,01).

CONCLUSÃO
Observou-se baixo consumo de frutas, verduras e concomitantemente elevada prevalência de obesidade e DCNT em psoriáticos, 
o que corrobora com o presente cenário epidemiológico nutricional do Brasil e mundo. Deste modo, estratégias de promoção à 
alimentação saudável que ampliem a perspectiva relação alimento-nutriente, tal como o grau de processamento dos alimentos do 
Guia Alimentar da População Brasileira (2014) se mostram importantes e poderão contribuir com a qualidade de vida e auxiliar na 
melhora do quadro evolutivo da doença. 
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INTRODUÇÃO
Tempo despendido em comportamentos sedentários parece estar associado ao consumo alimentar inadequado entre adolescentes.

OBJETIVOS
Avaliar a associação entre consumo de alimentos denso-energéticos, reduzidos em nutrientes e tempo de tela entre adolescentes.

METODOLOGIA
Dados da linha de base de um ensaio randomizado controlado com 253 meninas de 10 escolas públicas de São Paulo. A ingestão 
dietética e o tempo de televisão e computadores foram avaliados por meio de questionários validados e reproduzidos. Estatística 
descritiva e teste t-independente foram utilizados para verificar associações com nível de significância de 5%.

RESULTADOS
Adolescentes com média de idade 15,37 (erro-padrão 0,13) anos foram incluídas no estudo. Dentre os 21 itens alimentares 
avaliados que apresentaram associação com tempo de televisão >2horas foram a ingestão de refrigerantes (p=0.02), hambúrguer 
(p=0.00), pizza (p=0.03) e salgado de pacote (p=0.00). A pizza foi o único alimento que apresentou diferença estatisticamente 
significante com tempo de computador >2horas/dia (p=0.00). A maioria das adolescentes relatou consumir refrigerantes e 
bebidas na versão regular (95%) e refrescos em pó (60%). 

CONCLUSÃO
Consumo de alimentos denso-energéticos pelas adolescentes associou-se com maior tempo na frente das telas.

voltar ao índice



142* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

PO-29-108
ESTADO NUTRICIONAL DE LACTENTES ALIMENTADOS COM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E COM 
FÓRMULAS INFANTIS 
Autores: ANAMARIA ARAUJO DA SILVA; ANA CRISTINA BERTOLDI; DANIELLA SEIBT 
Instituição: Fundação Universidade Regional de Blumenau- FURB 
Área: SAÚDE COLETIVA E UAN 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 29/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 

INTRODUÇÃO
O aleitamento materno é o alimento ideal para o crescimento e desenvolvimento da criança e é recomendado como alimento 
exclusivo até o sexto mês de vida. As curvas de crescimento são um guia para monitorar o crescimento e o desenvolvimento de 
crianças, e, norteiam condutas adequadas na orientação nutricional, essencial para a implementação precoce da alimentação 
saudável. Considerando que o padrão de aleitamento materno pode estar relacionado ao estado nutricional de crianças, bem como 
com o aumento da prevalência de obesidade infantil no mundo, faz-se necessário estudos sobre os fatores que podem influenciar 
na sua duração e a relação do estado nutricional de crianças.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi comparar o estado nutricional de lactentes alimentados com aleitamento materno exclusivo ou com 
fórmulas infantis.

METODOLOGIA
Este estudo avaliou 172 lactentes. Os critérios de seleção empregados para o estudo realizado compreenderam: lactentes com 
faixa etária de 0 a 2 anos, alimentados com leite materno exclusivo ou com fórmulas infantis. A coleta foi realizada através de um 
questionário sobre o perfil de alimentação do lactente, composto por dados pessoais. Para os dados de peso e comprimento atual 
do lactente, foi realizada a triagem nutricional. Os dados como peso e comprimento ao nascer dos lactentes, foram coletados 
através da caderneta de saúde da criança. Após a coleta dos dados atuais de peso e comprimento, foi realizado o diagnóstico 
nutricional pelas curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde, 2006, como peso por comprimento, peso por idade, 
comprimento por idade e Índice de Massa Corporal (IMC) por idade. Para análise das variáveis foi utilizado o teste estatístico Qui-
quadrado. Para todos os testes, foi considerado estatisticamente significativo o valor: P ≤ 0,05.

RESULTADOS
Em relação ao tipo de alimentação, 75,58% (n = 130) receberam leite materno exclusivo, 9,88% (n = 17) receberam apenas 
fórmulas infantis e 14,54% (n = 25) receberam alimentação mista (leite materno e fórmula infantil). Em relação a classificação 
do estado nutricional os lactentes que receberam leite materno exclusivo apresentou-se como um importante fator no estado 
nutricional dos lactentes, exibindo uma maior classificação de eutrofia.

CONCLUSÃO
Com os resultados obtidos através do presente estudo, constatou-se que a prática do aleitamento materno exclusivo é um 
importante fator para o bom estado nutricional do lactente.
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INTRODUÇÃO
A Universidade Regional de Blumenau possui um projeto de extensão que atua interdisciplinarmente na atenção à saúde materno 
infantil, com foco em bebês com necessidades especiais. Atuam no projeto docentes e discentes dos cursos de odontologia 
e nutrição. A prematuridade é decorrente de circunstâncias diversas e imprevisíveis, em todos os lugares e classes sociais.O 
prematuro é definido pela Organização Mundial da Saúde como todo nascido vivo antes de 37 semanas completas de gestação, 
sendo classificado por meio da idade gestacional em prematuro extremo, quando ocorre com menos de 28 semanas de gestação;  
muito prematuro, entre 28 e 31 semanas e prematuro moderado a tardio, entre 32 e 36 semanas de gestação. Afeta diretamente 
a estrutura familiar alterando as expectativas e anseios que permeiam a perinatalidade. Por suas intercorrências e dificuldades 
especificas da imaturidade, o aleitamento materno pode ficar comprometido ainda no ambiente hospitalar. A mãe e o bebê podem 
apresentar dificuldade no estabelecimento ou na manutenção da amamentação exclusiva e, por isso, pode ocorrer o desmame 
precoce, que é caracterizado pelo abandono total da alimentação com leite materno.

OBJETIVOS
O objetivo desde trabalho foi verificar o tempo de amamentação de bebês prematuros atendidos em um programa de extensão 
materno – infantil.

METODOLOGIA
Foram verificadas 14 fichas de atendimentos realizados em bebês prematuros no período de 2008 a 2012. A ficha de atendimento 
continha perguntas referentes aos hábitos alimentares, sobre a amamentação se era diurna ou noturna e sua frequência, bem 
como até que idade recebeu o leite materno.

RESULTADOS
Das 14 fichas de atendimento dos bebês prematuros 21,43% (n=3) mamaram até 2 anos ou mais, 50% (n=7) mamaram 
menos de 2 anos e 28,57 %(n=4) não foram amamentados. Quanto ao tempo de prematuridade 7,14% (n=1) eram prematuros 
extremos, 57,14% (n=8) prematuros acentuados, 21,43% (n=3) prematuros moderados e 14,29% (n=2) não constava esta 
informação na ficha de atendimento.

CONCLUSÃO
Concluiu-se através do presente estudo, que mesmo diante de tantas dificuldades na amamentação dos recém-nascidos pré-
termos, a maioria dos bebês foram amamentados por um período adequado. Além de ser um recurso eficaz, contribuí para o 
aumento de sobrevida e promove o vínculo mãe-bebê. Portanto é fundamental que os profissionais da saúde estejam capacitados 
para orientar a mãe sobre os processos envolvidos na amamentação.
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INTRODUÇÃO
O controle eficiente do binômio tempo-temperatura dos alimentos é necessário para garantir a segurança microbiológica e a 
conservação das características sensoriais.

OBJETIVOS
Comparar a variação de temperatura durante a distribuição das dietas aos pacientes internados em um Hospital Universitário, com 
a utilização de carros de transporte não térmico e térmico.

METODOLOGIA
A coleta de dados foi realizada por dez dias no período do almoço. Durante o porcionamento centralizado na esteira, duas amostras 
de cada tipo de dieta (geral, branda, pastosa e líquida) foram reservadas para aferição da temperatura: 1) dietas porcionadas em 
baixelas térmicas de porcelana com isolamento térmico na base e na tampa e transportadas em carro não térmico (TCNT) e 
2) dietas porcionadas em bandejas e sopeiras descartáveis próprias e transportadas em carro térmico (TCT). A aferição da 
temperatura foi realizada em quatro momentos: T0 - antes do porcionamento;  T1 - imediatamente após o porcionamento das 
dietas TCNT ou ao atingir 75ºC no interior do carro térmico das dietas TCT;  T2 - 30 minutos após o T1;  e T3 - 60 minutos após 
o T1. O teste Mann-Whitney foi utilizado para comparar dietas TCNT e TCT.

RESULTADOS
As maiores temperaturas foram obtidas no T0, sendo 67,9±6,6ºC na dieta geral;  56,5±3,8ºC na branda;  55,1±3,7ºC na 
pastosa e 57,4±3,3ºC na líquida. As dietas TCNT e TCT, do T0 ao T3, apresentaram respectiva redução média de temperatura 
de 32,5±6,0ºC e 22,8±5,6ºC na geral;  23,1±2,9ºC e 12,6±4,2ºC na branda;  19,8±3,3ºC e 9,1±6,0ºC na pastosa;  e 
15,8±4,3ºC e 7,2±6,0ºC na líquida (p<0,001). As maiores reduções de temperatura ocorreram entre T0 e T1, com média 
de 25,4% para dietas TCNT e 10,3% para dietas TCT. A perda total de temperatura (T0 vs. T3) foi de 40,0% e 23,4%, atingindo 
temperatura final média de 35,3±3,5ºC e 45,5±3,4ºC para dietas TCNT e TCT, respectivamente. No T1, T2 e T3 as dietas TCNT 
apresentaram menores temperaturas médias que as dietas TCT (p<0,001).

CONCLUSÃO
Após o porcionamento, todas as temperaturas foram menores nas dietas TCNT, sendo que as maiores perdas ocorreram entre 
T0 e T1. Essa diferença se deve provavelmente à maior transferência de calor entre os alimentos e o recipiente das dietas TCNT 
e à capacidade dos carros térmicos em recuperar e/ou conservar a temperatura das dietas TCT. Considerando a dificuldade de 
se manter a temperatura de acordo com os critérios recomendados para a distribuição de dietas, o tempo de distribuição é fator 
essencial para atender ao binômio tempo-temperatura.
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INTRODUÇÃO
O poli-cloreto de vinila (PVC) é amplamente empregado no acondicionamento de alimentos, tanto na embalagem de produtos 
industrializados quanto em filmes flexíveis utilizados para alimentos. Para adquirir flexibilidade e maleabilidade e se adequar as 
diversas necessidades da indústria alimentícia é necessária a adição de plastificantes ao PVC. Estes plastificantes possuem efeitos 
toxicológicos conhecidos, sendo nocivos ao sistema endócrino humano, além de alterar o período gestacional nas mulheres. 
Neste contexto, a migração destes plastificantes do PVC para os alimentos pode ocorrer pelo simples contato com alimentos 
gordurosos, por serem substancias solúveis em gordura, e aumentada quando exposto a altas temperaturas. Embora existam 
limites específicos determinados por lei para a concentração máxima destes plastificantes, diversos estudos encontraram valores 
muito acima do permitido por lei, através de análises de migração.

OBJETIVOS
A presente pesquisa teve como objetivo identificar o risco de contaminação química na elaboração das dietas, num hospital 
filantrópico de Blumenau, SC.

METODOLOGIA
Foi realizada análise observacional e documental do processo de elaboração do jantar da cozinha dietética, quantidade de 
refeições produzidas e composição nutricional das preparações ofertadas para pacientes e acompanhantes durante 7 dias não 
consecutivos. Após a análise observacional foi feito o levantamento da composição nutricional das preparações selecionadas 
através da consulta da composição de nutrientes do alimento na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) a fim de 
identificar quais possuem 3% ou mais de gordura em sua composição. Por fim foi realizada a análise para identificar a frequência 
de distribuição de alimentos com mais de 3% de gordura acondicionados em filmes plásticos de PVC.

RESULTADOS
Os resultados mostraram que 100% das refeições servidas no jantar são embaladas em filmes de PVC flexível, sendo que destas, 
36,76% apresentaram 3% ou mais de gordura em sua composição. Portanto, são passíveis de contaminação química por 
plastificantes. Além disto, a análise observacional revelou que as preparações embaladas neste tipo de material são reaquecidas 
para o consumo, aumentando a migração de plastificantes para os alimentos.

CONCLUSÃO
Diante dos resultados, conclui-se que existem condições para a contaminação química das dietas servidas no jantar do hospital, 
razão pela qual sugere-se a revisão do processo de elaboração destas.
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INTRODUÇÃO
As práticas sustentáveis implicam em atender as necessidades presentes sem comprometer as necessidades futuras. As 
atividades desenvolvidas pelos seres humanos sejam elas econômicas, de lazer ou culturais, desencadeiam o desgaste dos 
recursos naturais presentes no meio ambiente. Algumas unidades produtoras de refeições adotam práticas que caracterizam uma 
produção de refeições sustentável, como: utilizar equipamentos que tenham um consumo reduzido em água e energia elétrica, 
evitar o desperdício de alimentos e material descartável, utilizar alimentos frescos e que sejam produzidos na região, realizar 
o descongelamento de alimentos através de refrigeração com temperatura controlada, realizar a separação dos resíduos com 
descarte adequado.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a produção de refeições em Unidades de Alimentação e Nutrição tendo como foco a 
sustentabilidade ambiental.

METODOLOGIA
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, observacional e transversal. Para isso foi elaborado e aplicado um 
questionário estruturado, por meio de entrevista abordando informações relativas à realização de seleção e destino de resíduos 
sólidos;  destino do óleo de fritura;  práticas de uso racional da água.

RESULTADOS
Com relação aos resultados positivos pode-se destacar a coleta seletiva de resíduos que obteve 70% de adequação entre as 
unidades pesquisadas;  e o adequado descarte de óleo utilizado em frituras com 83,3%. No entanto ainda deve ser reavaliado o 
controle do desperdício de água pois apenas 65% das unidades apresentaram adequação nesse quesito. Foi constatada a prática 
do descongelamento de carnes, sob água corrente (20%);  torneiras com gotejamento (90%) das unidades avaliadas;  e apenas 
uma unidade com torneira de acionamento automático (10%).

CONCLUSÃO
Conclui-se que os espaços em que ocorre o processo de produção de refeições constituem-se em locais em que práticas de 
sustentabilidade precisam ser implementadas. A análise geral dos resultados permitiu verificar que muitas destas práticas estão 
implementadas nas unidades de alimentação e nutrição de Blumenau. Contudo, a efetividade destas práticas se encontra não 
apenas em saber fazer, mas estar ciente do motivo pelo qual é necessário estar realizando a mesma. Dessa forma, vale ressaltar 
e afirmar a importância dos treinamentos, para que haja uma constante renovação da conscientização das práticas a serem 
realizadas dentro da unidade durante a produção de refeições.
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INTRODUÇÃO
A alimentação do trabalhador deve garantir as necessidades nutricionais e também possibilitar melhores condições de saúde 
e qualidade de vida aos indivíduos. Dentre os aspectos que devem ser considerados na alimentação do trabalhador a saúde 
biopsicossocial, a capacidade de trabalho e a longevidade merecem destaque. Quando essa alimentação se apresenta inadequada, 
a capacidade de trabalho e a produtividade podem ser comprometidas.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi avaliar o estado nutricional, estilo de vida e o consumo alimentar dos manipuladores de alimentos de 
Unidades de Alimentação e Nutrição em Blumenau – SC.

METODOLOGIA
Foram coletados dados demográficos, do estilo de vida e antropométricos e, para verificação do consumo alimentar, foi aplicado 
um questionário de frequência de consumo de alimentos adaptado do proposto pelo Programa de Alimentação do Trabalhador . 
Consideraram-se significativas as correlações com p < 0,05.

RESULTADOS
Foram avaliados 38 indivíduos, a maioria 81,6% (n=31), do sexo feminino. A maior parte com grau de escolaridade concentrada 
no ensino fundamental e médio 44,7% (n=17) e 42,1% (n=16) respectivamente, não praticantes de atividade física 73,7% 
(n=28). Relataram predominantemente hipertensão e constipação em 28,9% (n = 11). Percebeu-se entre os entrevistados maior 
frequência de obesos classe I 34,2% (n = 13) e pré-obesos 26,3% (n = 10), no entanto, as variáveis de estado nutricional foram 
categorizadas e agrupadas, de forma que baixo peso e variação normal, formaram o Grupo Eutrofia 23,7% (n= 9) e pré-obeso, 
obeso classe I, II e II compuseram o Grupo Sobrepeso 76,3% (n= 24). Quanto à circunferência da cintura, a grande maioria 
76,3% (n=29) apresentava-se com risco aumentado ou muito aumentado para Doenças Cardiovasculares. Observou-se entre os 
entrevistados, principalmente, consumo frequente de feijão com arroz 86,84% (n = 33) e baixo consumo de leite 36,84% (n=14). 
Através de análise estatística, detectou-se que existe correlação significativa entre não fazer o lanche da tarde e o maior IMC, maior 
consumo de verduras com maior IMC, o menor consumo de leite com o aumento da idade e o maior consumo de carne de frango 
com a maior circunferência da cintura.

CONCLUSÃO
Concluiu-se que, neste meio, o consumo alimentar é inadequado, o que explica o grande percentual de sobrepeso encontrado 
nesta população. O acesso aos alimentos somado a falta de informações sobre alimentação saudável são considerados fatores 
agravantes para este quadro.
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INTRODUÇÃO
O resto-ingestão é a relação entre o resto devolvido nas bandejas pelo comensal e a quantidade de alimentos e preparações 
alimentares servidas, expressa em percentual. São aceitáveis, como percentual de resto-ingestão, taxas inferiores a 10% ou 
representando o valor per capta de 15g a 45g. A avaliação de restos deve ocorrer não apenas do ponto de vista econômico, 
mas também no sentido de buscar a sustentabilidade e integração com o cliente, levando em conta as características sensoriais 
esperadas das preparações e seu porcionamento.

OBJETIVOS
Este estudo teve por objetivo comparar o valor de resto ingestão em três unidades de alimentação e nutrição, compreendendo uma 
instituição de ensino superior, uma indústria e um hospital, localizados na região de Blumenau, Santa Catarina.

METODOLOGIA
Os dados do estudo foram coletados entre 3 (três) a 5 (cinco) dias não consecutivos, com o auxílio dos colaboradores dos 
restaurantes que fizeram a separação de alimentos e partes não comestíveis devolvidas pelos comensais. Os alimentos devolvidos 
foram pesados em uma balança da marca Filizzola®, com aferição máxima para 25 kg, dentro de sacos plásticos com capacidade 
de 100 litros e registrados em uma tabela pelos estagiários do curso de Nutrição e colaboradores. Após a pesagem, o material 
orgânico teve a destinação correta de acordo com as normas vigentes e os dados obtidos foram comparados com o valor 
recomendado por VAZ (2006).

RESULTADOS
De acordo com os dados obtidos o valor médio (per capta) do resto-ingestão destas unidades, variou de 30g a 157,39g. Dentro 
do âmbito hospitalar foi encontrado o valor médio de resto ingestão mais elevado (157,39g) , na empresa têxtil o valor encontrado 
foi de 51,01g, ambos ultrapassando os valores de referência. No entanto, o valor médio de resto-ingestão obtido na instituição de 
ensino foi de 30g por pessoa, o que demonstra adequação e aceitação do cardápio, bem como a presença de conscientização 
dos comensais.

CONCLUSÃO
Os resultados encontrados evidenciam grande variação dos valores de resto ingestão nas distintas realidades em que o estudo 
foi realizado. Acredita-se que há diversas razões para a não aceitação da refeição e que estes estejam fortemente associados ao 
contexto em que o público se encontra. Assim, verifica-se a necessidade de implementação de campanhas de conscientização 
sobre o desperdício junto aos comensais, bem como a adequação do porcionamento das dietas.
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INTRODUÇÃO
O check-list é uma ferramenta que nos permite fazer uma avaliação preliminar das condições higiênico-sanitárias de um 
estabelecimento de produção de alimentos. Esta avaliação permite levantar pontos críticos ou não conformes e, a partir dos dados 
coletados, traçar ações corretivas para adequação de instalações, procedimentos e processos produtivos, buscando eliminar ou 
reduzir riscos físicos, químicos e biológicos, que possam comprometer os alimentos e a saúde do consumidor.

OBJETIVOS
Este estudo teve por objetivo comparar os resultados da aplicação do check-list no ano de 2016 e 2017.
 
METODOLOGIA
Foi desenvolvido durante o estágio curricular não obrigatório, em um restaurante universitário, localizado na cidade de Blumenau, 
Santa Catarina, no qual aplicou-se um protocolo adaptado da ANVISA-SC (2010) através de análise observacional e documental, 
nos meses de abril de 2016 e 2017. Os aspectos avaliados são relativos a edificações e instalações (1);  equipamentos móveis e 
utensílios (2);  higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios(3);  manipuladores(4);  matéria prima(5);  preparo 
de alimentos(6);  transporte(7);  exposição ao consumo(8);  amostras(9);  documentação e registros (10). O protocolo permite 
o preenchimento nos seguintes campos (sim) itens adequados, (não) itens inadequados e (não de aplica). O estabelecimento foi 
classificado de acordo com os critérios da Resolução n. 275 (2005) da ANVISA.

RESULTADOS
Os resultados apontam evolução percentual nos seguintes aspectos: Edificações e Instalações (11,79%);  Manipuladores (3,58%);  
Exposição ao alimento preparado (23%). No entanto, alguns aspectos regrediram como Higienização (25%), preparação do alimento 
(14%) documentação e registro (9,1%). Mantiveram-se os resultados de Equipamentos, Móveis e Utensílios (66,66%), Matéria-
Prima (100%) e Amostra de Alimentos (100%). Consequentemente o resultado final do estabelecimento elevou de (81,81%) para 
(83,16%) de adequação mantendo-se no Grupo I, com baixo risco para Doenças Transmitidas por Alimentos.

CONCLUSÃO
Levando em consideração os resultados é possível constatar que ocorreu evolução em alguns itens, bem como na classificação 
final do estabelecimento, demonstrando a importância da aplicação do check-list ,de forma periódica, de modo a implementar 
ações corretivas para a melhoria da qualidade no processo de elaboração de refeições.
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INTRODUÇÃO
No Brasil ainda encontramos uma realidade em que o desperdício de alimentos é bastante elevado. O alimento que é devolvido pelo 
paciente no prato é denominado resto ingestão e está diretamente associado ao grau de satisfação ou à sua condição fisiológica 
para se alimentar que, por sua vez, pode estar relacionada com a patologia apresentada. Portanto, é de extrema importância que 
se faça o controle de resto ingestão em Unidades de Alimentação e Nutrição hospitalares. A avaliação de restos deve ocorrer não 
apenas do ponto de vista econômico, mas também no quesito integração com o paciente, levando em conta as características 
sensoriais esperadas das preparações e o porcionamento das dietas.

OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo avaliar a quantidade de alimentos que retornaram nos pratos dos pacientes.

METODOLOGIA
Foi desenvolvido durante o estágio curricular obrigatório em um hospital filantrópico, localizado na cidade de Blumenau, Santa 
Catarina. Os dados foram coletados durante 5 (cinco) dias não consecutivos, no mês de março de 2017. Foi realizada a pesagem 
de recipientes contendo a dieta dos pacientes para obter a porção média de alimentos distribuídos, e os dados registrados em 
uma tabela pelos estagiários do curso de Nutrição. Posteriormente foi feita a pesagem da quantidade total de alimentos devolvidos 
pelos pacientes, cuja separação foi feita pelas copeiras do hospital em balança da marca Filizolla com aferição máxima de 25kg e 
calibrada. Após a pesagem, os dados obtidos foram comparados aos valores recomendados por Vaz (2006) para resto ingestão 
per capita, considerando-se aceitável entre 15g e 45g, para população sadia.

RESULTADOS
Os resultados encontrados indicam que o valor médio porcionado aos pacientes foi de 357,76 g;  o resto ingestão equivale, em 
média 156,7g;  representando 43,8%. Os valores apresentaram-se superiores aos de referência da literatura para populações 
sadias, porém bem próximos aos valores encontrados por outros estudos realizados em hospitais, com de índice de resto-
ingestão de 36,00% e valor per capita próximo ao encontrado (157,39g).

CONCLUSÃO
A oferta de dietas hipossódicas, de consistência modificada e também a condição médica de cada paciente são alguns dos fatores 
que podem influenciar uma devolução de alimentos acima do esperado. Estes dados são relevantes e de suma importância para 
o controle de produção e acompanhamento da aceitação das preparações do hospital.
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INTRODUÇÃO
Com a crescente prevalência de doenças crônicas não transmissíveis compreende-se que é essencial difundir a importância da 
educação em saúde entre coletivos, enriquecendo assim, as trocas de saberes e a produção de novos conhecimentos sobre o 
processo saúde-doença.

OBJETIVOS
o presente trabalho teve o objetivo de traçar o perfil sócio-epidemiológico e nutricional de agricultoras rurais pertencentes à 
Associação de Mulheres Agroecológicas, cuja singularidade é o cultivo de alimentos orgânicos, e relacionar os hábitos alimentares, 
culturas e crenças, além de gerar reflexões sobre a importância de uma alimentação equilibrada e saudável.

METODOLOGIA
Adotou-se uma metodologia qualitativa e utilizou-se estratégias pedagógicas participativas para problematizar a realidade das 8 
agricultoras participantes. Para a avaliação dos perfis nutricional e antropométrico aplicou-se um recordatório alimentar de 24 
horas, aferiu-se 4 pregas cutâneas e 4 circunferências, o peso, altura e a pressão arterial.

RESULTADOS
Como resultados, 50% das mulheres apresentaram hipertensão e de acordo com a avaliação nutricional, 50% dessas estavam 
obesas, 25% com sobrepeso e 25% eutróficas. Segundo o R24h, os alimentos mais comumente consumidos e citados foram: 
café com açúcar, chá preto, pão francês, arroz branco, feijão carioca, macarrão com molho vermelho, ovo frito, linguiça, salsicha, 
cenoura, alface, óleo e sal. As refeições mais realizadas foram aquelas de maior porte, como o almoço e o jantar. O café da manhã 
foi representado, na maioria dos casos, pelo consumo de 1 xícara pequena de café com açúcar e uma unidade de pão francês, 
a colação e o lanche da tarde pelo consumo de um copo americano de água e a ceia, por sua vez, por um copo americano de 
chá preto. As precárias condições de vida e o estresse diário, que vivem a maioria das mulheres, devido a dupla jornada de 
trabalho, problemas familiares e de gênero, mesmo em um ambiente afastado do centro urbano, provavelmente são alguns dos 
fatores responsáveis pelo desencadeamento da compulsão alimentar em algumas mulheres do grupo, a qual está relacionada à 
prevalência de obesidade. 

CONCLUSÃO
Devido ao número restrito de estudos sobre agricultores e seus hábitos alimentares, a importância desse estudo na atenção 
primária indica que se trata de um grupo de risco, necessitando de ações de prevenção da morbidade e na mortalidade por DCNTs, 
salientando também que o mapeamento em larga escala destes trabalhadores, do ponto de vista nutricional, é emergencial.
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INTRODUÇÃO
Decorrente das transições socioeconômica, epidemiológica e nutricional brasileiras, com a crescente prevalência de sobrepeso, 
obesidade e doenças crônicas-degenerativas, observa-se maior preocupação com a alimentação e o desenvolvimento de ações 
educativas que possam intervir nesse processo de saúde-doença da população. Partindo-se da premissa de que os alimentos 
naturais, sem agroquímicos, podem contribuir na promoção da saúde e na prevenção de doenças e considerando os preceitos da 
Agroecologia e as situações de alta vulnerabilidade dos trabalhadores rurais desenvolveu-se esse estudo.

OBJETIVOS
Estudar os hábitos alimentares, o perfil sócio-epidemiológico e nutricional e promover reflexões sobre saúde com trabalhadores 
rurais pertencentes a dois produtores orgânicos (Fazenda Pereiras e Vila Yamaguishi).

METODOLOGIA
Com uma meodologia qualiquantitativa e transversal embasada na Pesquisa Participante, com o auxilio de quatro instrumentos 
(Questionário de pesquisa do perfil sócio e epidemiológico;  Questionário de Frequência Alimentar;  Avaliação Nutricional;  e caderno 
de campo), realizaram-se avaliações sobre as condições de vida, os aspectos culturais, nutricionais e os hábitos alimentares dos 
grupos citados.

RESULTADOS
Como resultados, notou-se em ambos grupos, um consumo frequente de carboidratos simples, embutidos e gordura saturada, 
assim como, o consumo insuficiente de água, frutas e hortaliças e reiterou-se como a cultura e a renda familiar determinam 
os hábitos alimentares. Observou-se, que 15 dos 19 trabalhadores rurais, que compuseram o universo amostral, mostraram 
elevados percentuais de gordura corporal e valores da Circunferência de Cintura, o que pode significar risco aumentado para o 
desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Bons sinais clínicos, como olhos vívidos, cabelos luminosos, peles coradas e 
disposição física, além de uma respeitável sociabilidade com colegas de trabalhos também foram observados.

CONCLUSÃO
Como conclusão enfatiza-se que, nos dois grupos estudados, constatou-se o desenvolvimento de doenças metabólicas e infere-
se que tais são decorrentes de diferentes fatores socioeconômicos e culturais, com destaque para as escolhas alimentares. 
Logo, a comunidade rural deveria ter garantido seus direitos à saúde com acesso ao SUS, para ações de promoção da saúde, 
como estimulo ao aumento do consumo dos alimentos orgânicos e a busca pelos centros de saúde para diagnóstico precoce de 
comorbidades, e diminuição de morbidade e mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis.
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INTRODUÇÃO
Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) Hospitalar é responsável pela oferta de refeições adequadas aos padrões 
higiênicossanitários, visto que alimenta pessoas que podem apresentar sistema imunológico debilitado. Desta forma, as condições 
higiênicossanitárias devem ser asseguradas a fim de evitar o aparecimento de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar as condições higiênicossanitárias de uma Unidade de Alimentação e Nutrição Hospitalar 
localizada no Oeste do Paraná.

METODOLOGIA
Foi realizada a aplicação da Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores 
de Alimentos, disposta na RDC nº 275/02, a qual é composta por um total de 164 itens a serem avaliados referentes a Edificações 
e Instalações;  Equipamentos, Móveis e Utensílios;  Manipuladores;  Produção e Transporte do Alimento;  e Documentação. Os 
itens foram avaliados através do método de observação, classificando-os em: SIM, quando o estabelecimento atendeu ao item 
observado;  NÃO, quando não atendeu ao item observado;  e NÃO SE APLICA, quando o item observado não se aplicava ao local. 
Os dados coletados foram analisados no programa Excel® 2010, sendo que os itens classificados como NÃO SE APLICA foram 
excluídos e calculou-se a quantidade de itens classificados como SIM. A UAN foi classificada conforme critérios de porcentagem 
de adequação determinados na resolução, sendo: Grupo 1: 76 a 100% de adequação dos itens;  Grupo 2: 51 a 75% de adequação 
e Grupo 3: 0 a 50% de adequação.

RESULTADOS
Constatou-se que 139 itens puderam ser avaliados e que a UAN apresenta um percentual de 86,33% de adequação, encontrando-
se no Grupo 1. Ainda, pode-se observar que o item referente à Edificação e Instalações apresentou 85,1% de adequação;  o item 
referente a Equipamentos, Móveis e Utensílios apresentou 90,5% de adequação;  o item referente a Manipuladores apresentou 
adequação de 78,6%;  o item referente à Produção e Transporte do Alimento apresentou um percentual de adequação de 76,9%;  
por fim o item referente à Documentação apresentou 100% de adequação.

CONCLUSÃO
Destaca-se a importância da avaliação das condições higiênicossanitárias de estabelecimentos produtores de refeições, bem 
como, a realização de medidas corretivas e adequação às normas vigentes para garantir segurança alimentar.
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INTRODUÇÃO
O índice de resto ingestão é um dos indicadores mais eficientes para mensurar a aceitabilidade das refeições oferecidas, já que 
é capaz de caracterizar a quantidade de alimentos devolvida no prato pelos comensais. Desta forma, a avaliação do desperdício 
dentro de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é de extrema importância, pois trazem em si uma parcela dos custos 
em cada etapa da produção.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar o índice de resto ingestão do almoço servido no refeitório de uma Unidade de Alimentação 
e Nutrição Hospitalar localizada no Oeste do Paraná.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada durante três semanas, de segunda-feira á sexta-feira, sendo que para a obtenção do peso total de alimento 
produzido foi realizada a pesagem de uma cuba de cada preparação depois de pronta, sendo descontado o valor do recipiente. 
Foi considerado que as demais cubas, da mesma preparação, possuíam o mesmo peso, para isso, foram utilizadas cubas com 
mesmas dimensões e ao final da pesagem de todas as preparações, os valores obtidos foram somados, resultando no total de 
alimento produzido. Para obtenção do alimento servido, foi descontado os valores de sobra limpa e sobra suja do total produzido. 
Para a obtenção dos restos, foi realizada a pesagem do saco de lixo orgânico no qual foram descartados os alimentos na área de 
devolução de bandejas e utensílios, sendo que os materiais descartáveis, ossos e cascas de frutas foram retirados e descartados 
em recipientes separados dos alimentos, para que não influenciassem nos cálculos de resto ingestão. O calculo do índice de 
resto ingestão foi realizado através da fórmula: % de resto ingestão = peso do resto x 100 / alimento servido, e o resultado foi 
classificado em ótimo (0 a 3%), bom (3,1 a 7,5%), ruim (7,6 a 10%) e inaceitável (acima de 10%).

RESULTADOS
Foi possível observar que o índice de resto ingestão de todas as semanas apresentou-se dentro dos limites aceitáveis, sendo que 
a média da semana 1 foi de 5,59%, a média da semana 2 foi de 5,85% e a média da semana 3 foi de 6,36%, de modo que todas 
as semanas foram classificadas como bom, contudo sabe-se que tais resultados diferem do que normalmente é encontrado em 
locais que servem refeições.

CONCLUSÃO
Sendo assim, mesmo a UAN apresentando índices de resto ingestão de acordo com o recomendado, é importante que haja o 
monitoramento constante para que estes resultados sejam mantidos ou até mesmo melhorados, a fim de reduzir os desperdícios 
e, por consequência, os custos do local.
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INTRODUÇÃO
As sobras podem ser classificadas em sobras limpas, caracterizadas pelos alimentos que não foram distribuídos e que poderão 
ser reaproveitados se respeitarem as exigências de controle de temperatura e tempo descritas na Resolução de Diretoria Colegiada 
No 216/2004;  e as sobras sujas, representadas pelos alimentos que permaneceram nas cubas de distribuição após o término das 
refeições e por tal motivo não poderão ser reaproveitados. Observa-se assim a necessidade de monitoramento das sobras como 
forma de evitar desperdícios e custos em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN).

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar as sobras do almoço servido no refeitório de uma Unidade de Alimentação e Nutrição 
Hospitalar localizada no Oeste do Paraná.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada durante 3 semanas, de segunda-feira á sexta-feira, sendo que para a obtenção do peso total de alimento 
produzido foi realizada a pesagem de uma cuba de cada preparação depois de pronta, sendo descontado o valor do recipiente. 
Foi considerado que as demais cubas, da mesma preparação, possuíam o mesmo peso, para isso, foram utilizadas cubas com 
mesmas dimensões e ao final da pesagem de todas as preparações, os valores obtidos foram somados, resultando no total de 
alimento produzido. Foi considerado sobra limpa, os alimentos que sobraram nas cubas e não foram levados para a área de 
distribuição e para a obtenção das sobras sujas, foram pesadas novamente as cubas que retornaram do balcão de distribuição 
com alimentos. Ainda, foi realizado o cálculo de sobra suja per capta através da fórmula: Sobra suja per capita (Kg) = sobra suja 
/ número de comensais.

RESULTADOS
Foi possível observar que em relação às sobras totais, a UAN apresentou uma média nas 3 semanas de 18,82Kg (±1,55), 
totalizando um percentual de 7,97% (±0,84), o qual encontra-se superior ao aceitável de 3%, sendo que as sobras sujas tiveram 
maior influência neste valor com 15,61Kg (±1,56), enquanto que as sobras limpas contribuíram com apenas 3,21Kg (±1,72). 
Quanto à sobra suja per capta, pode-se observar que a média encontrada foi de 33g (±3), a qual encontra-se superior ao 
recomendado de 7 a 25g por pessoa.

CONCLUSÃO
Deste modo, destaca-se a necessidade da definição de estratégias para redução das mesmas, sendo que para a UAN em questão 
pode-se iniciar pelo planejamento da quantidade de alimentos produzidos, que pode ser realizado através de instrumentos 
gerenciais, como as fichas técnicas de preparo e realização de treinamento dos manipuladores.
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INTRODUÇÃO
Em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) a área de produção deve ser planejada seguindo uma linha racional, um fluxo 
coerente e evitar a ocorrência de cruzamentos. Desta forma, a adequação do fluxo de produção deve ser realizada a fim de impedir 
a contaminação cruzada entre alimentos e/ou utensílios.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar o fluxograma de produção de uma Unidade de Alimentação e Nutrição Hospitalar localizada 
no Oeste do Paraná.
 
METODOLOGIA
Foi realizada a solicitação da planta baixa da UAN à nutricionista responsável, através da qual foram analisados os fluxogramas 
dos seguintes gêneros alimentícios: carnes, cereais, vegetais, sucos e frutas, sobremesas, e café e chá.

RESULTADOS
Pode-se observar na planta, que a UAN possui áreas separadas para a produção de diferentes gêneros alimentícios, tais como 
a área de pré-preparo e preparo de carnes;  pré-preparo e preparo de cereais;  pré-preparo e preparo de vegetais;  pré-preparo e 
preparo de café e chá;  e pré-preparo e preparo de sucos e frutas. No entanto, o que pode-se observar durante a produção, é que 
estes espaços não são respeitados, pois o local utilizado para pré-preparo e preparo dos alimentos varia de acordo com a equipe 
de manipuladores do dia, de modo que em alguns dias o preparo da sobremesa é realizado na área destinada ao pré-preparo e 
preparo de carnes;  o pré-preparo e preparo de saladas é realizado na área destinada a higienização de utensílios;  e o preparo de 
algumas guarnições é realizado na área destinada ao preparo de café e chá. Ainda, a área de produção da UAN não possui divisões 
físicas capazes de delimitar cada setor, o que acaba por dificultar a organização da produção conforme o gênero alimentício, visto 
que, a delimitação de espaço para pré-preparo e preparo dos diferentes tipos de alimentos favorece o seguimento de um fluxo 
linear, facilita o trabalho do manipulador e diminui o risco de ocorrência de contaminação cruzada dos alimentos.

CONCLUSÃO
Foi possível observar que o fluxo de diferentes gêneros alimentícios são desordenados e se cruzam, sendo que estes cruzamentos 
possibilitam a ocorrência de contaminações. Devido a isso, a colocação de barreiras físicas entre as áreas é importante visando à 
separação dos alimentos e dos procedimentos a serem realizados, bem como é importante à realização de treinamentos de Boas 
Práticas de Fabricação para os manipuladores, a fim de prevenir a ocorrência de contaminações que possam vir a prejudicar a 
saúde dos comensais que lá realizam suas refeições.
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INTRODUÇÃO
A Ficha Técnica de Preparo (FTP) é um instrumento gerencial de apoio operacional, que favorece e padroniza a produção de 
refeições, realiza levantamento dos custos e gerencia a ordenação do preparo. Diante desse contexto, torna-se de extrema 
importância à implementação de FTP, pois estas proporcionam benefícios a todas as categorias envolvidas no processo de 
produção.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho foi elaborar Fichas Técnicas de Preparo em uma Unidade de Alimentação e Nutrição de um Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná.

METODOLOGIA
A coleta dos dados foi realizada na Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do Hospital durante 7 dias no período do almoço. 
Foi realizado o acompanhamento da produção, com pesagem dos ingredientes e das preparações com o auxílio de uma balança 
digital de bancada marca Balmak®, obtendo-se o peso bruto, peso líquido, o valor total produzido, o fator de correção e o índice 
de cocção, os quais foram comparados aos valores presentes na literatura. Posteriormente, foi encontrada a quantidade per capta 
e o valor em reais de cada ingrediente. Para determinação da composição nutricional (valor energético, carboidratos, proteínas, 
lipídios, gorduras saturadas, fibras e sódio) foram utilizadas a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011) e a 
Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil (IBGE, 2011). Ainda, foram incluídos nas FTP o modo de 
preparo, equipamentos/utensílios utilizados e tempo de preparo de cada preparação.

RESULTADOS
Foram elaboradas 25 FTP, sendo 3 Pratos Base (Arroz Parboilizado, Feijão Preto e Feijão Carioca), 7 Pratos Proteicos (Bife Bovino 
Acebolado, Carne Moída em Molho, Paleta Bovina, Peixe Frito, Sobrecoxa Assada, Sobrecoxa Assada Desossada e Sobrecoxa 
Desossada Cozida), 8 Guarnições (Purê de Abóbora Cabotiá, Batata Doce Caramelizada, Batata Inglesa Gratinada, Batata Palha, 
Canjiquinha, Macarrão ao Alho e Óleo, Macarrão ao Sugo e Mandioca Cozida), 6 Saladas Cruas (Acelga, Alface, Almeirão, 
Beterraba Ralada, Pepino e Repolho) e 1 Suco em Pó de Qualquer Sabor.

CONCLUSÃO
Mesmo sendo trabalhosa a elaboração das FTP, sua implantação torna-se imprescindível para o bom desenvolvimento das 
atividades dentro de qualquer UAN. Vale ressaltar que o local não possuía nenhuma FTP, sendo necessária a realização da 
capacitação de todos os colaboradores, a fim de padronizar principalmente as quantidades de sal e gordura adicionados às 
preparações, melhorando assim a qualidade sensorial e nutricional das mesmas.
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INTRODUÇÃO
Devido ao processo produtivo apresentar um ciclo curto, com produção, comercialização e consumo em um único dia, as 
atividades das Unidades Produtoras de Refeições (UPR) comerciais deve ter uma produção inócua de alimentos.Uma alimentação 
que possui padrões higiênico-sanitárias satisfatórias para a manutenção da saúde é essencial, porém se houver falhas nesse 
controle irá representar um dos fatores responsável por ocorrer surtos de doenças transmitidas por alimentos- DTAs, por isso 
é extremamente importante que os manipuladores tenham um boa higiene pessoal, do ambiente de trabalho e dos utensílios 
utilizados para preparação dos alimentos para  que os consumidores recebam uma alimentação segura e de qualidade (BRANCO, 
2012).

OBJETIVOS
Diante disso o objetivo deste trabalho foi analisar as condutas higiênico sanitárias de manipuladores de alimentos em uma Unidade 
Produtora de Refeição Comercial tendo em vista a saúde dos consumidores

METODOLOGIA
A metodologia empregada foi delineada a partir da avaliação dos conhecimentos dos manipuladores sobre doenças transmitidas por 
alimentos;  das análises microbiológicas nas mãos dos funcionários;  avaliação dos critérios de monitoramento das temperaturas 
durante o processo produtivo das preparações e aplicação do check list no estabelecimento baseado na CVS-05/2013.

RESULTADOS
Dos resultados e discussão obtidos, pode-se verificar que os manipuladores não possuem conceito correto de toxinoses, fazendo 
com que exista necessidade de treinamento no conteúdo doenças transmitidas por alimentos como descrito na legislação 
vigente. Em relação a análises microbiológica das mãos 100% (n=10) das amostras houve super população de mesófilos e 
Staphylococcus aureus e em 10% (n=1) das amostras obteve-se presença de salmonela, fazendo com que as medidas de higiene 
das mãos dos manipuladores devam ser intensificada na UPR estudada. Na avaliação do check list foi possível observar que o 
local proporciona condições de trabalho adequadas (90% de conformidades) para os colaboradores exceto no fornecimento de 
capacitação periódica com um cronograma adequado sempre com a meta de evitar riscos de contaminação por microrganismos 
patogênicos.

CONCLUSÃO
Desta forma conclui-se que é de extrema importância capacitar os manipuladores em boas práticas nas Unidades Produtoras de 
Refeições, para prevenção de doenças transmitidas por alimentos e garantia de um alimento seguro. 
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INTRODUÇÃO
Com o crescimento mundial e a saída da mulher de casa para o mercado de trabalho, levou as famílias a optarem por uma 
alimentação mais rápida e com um custo mais baixo, tendo como um resultado o aumento no consumo de refeições realizadas 
fora do ambiente familiar. Além desses fatores envolvidos, existem ainda outras influências, como o aumento do consumo de 
alimentos processados e a influência direta das estratégias de marketing para a venda dos mesmos, estas tem atingido diretamente 
nas escolhas dos alimentos entre crianças e adolescentes, podendo ser uma das causas mais importantes da epidemia global 
de Obesidade, Hipercolesterolemia, Hipertensão Arterial ocorrendo com menor incidência e outras doenças crônicas não 
transmissíveis na atualidade.

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo avaliar o equilíbrio nutricional em pratos kids em seis restaurantes tipo fastfood em um dos 
quatros shoppings de Ribeirão Preto – SP.
 
METODOLOGIA
As amostras foram compostas por pratos prontos dos cardápios servidos em seis restaurantes distintos de um shopping de 
Ribeirão Preto, nos quais avaliou-se uma refeição completa por meio de análises centesimais, como o método Soxhlet (lipídios), 
método Kjeldahl (proteína), método Weender (fibras), método da Mufla a 550ºC (cinzas), método de Estufa a 105ºC (umidade) e 
carboidrato realizado por diferença, houve do teor de sal com auxílio do equipamento de medidor de sal, sendo comparadas com 
a referência das Dietary Reference Intakes (DRI’s, 2002/2005).

RESULTADOS
Através dos resultados encontrados a maioria dos pratos encontraram-se inadequados, com valor calórico acima de 30% do 
valor energético total (VET) recomendado pelo Ministério da Saúde, 2005. No presente estudo aindo foi encontrado que 100 % 
dos pratos dos restaurantes avaliados apresentaram um valor baixo de sal adicionado, assim como, valores altos de gordura (até 
29g/100g) e baixa quantidade de fibras alimentares (menos de 20g/100g), além de ofertar uma grande quantidade de comida com 
valores enérgicos altos variando de 328,63kcal à 1020,97 kcal.

CONCLUSÃO
Sendo assim, pode–se concluir que a maioria dos restaurantes avaliados não tem o cuidado de oferecer uma refeição equilibrada 
para o público infantil, tendo uma variação nos valores calóricos e nas quantidades de carboidrato, proteína, gorduras total e fibra 
total das refeições analisadas, encontrando valores calóricos inadequados, falta de equilíbrio dos macronutrientes, bem como, no 
que diz respeito à insuficiência da fibra total.
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INTRODUÇÃO
Uma série de Políticas sobre alimentação e nutrição estão sendo publicadas no Brasil, com o intuito de garantir a Segurança 
Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada. “A Segurança Alimentar e Nutricional”consiste na realização 
do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, e quantidade suficiente, sem comprometer o acesso 
a outras necessidades essenciais, tendo coo base práticas alimentres promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural 
e que sejam ambiental, cltura, econômica e socialmente sustentáveis”. 

OBJETIVOS
Este estudo busca identificar se o Brasil, um país em desenvolvimento, cumpre as obrigações de respeitar a Segurança Alimentar 
e Nutricional ao produzir e comercializar alimentos transgênicos, ocupando o segundo lugar na produção.
 
METODOLOGIA
Para a resposta ao objetivo foi realizada pesquisa bibliográfica em teses e artigos em bases de dados nacionais e internacionais, 
assim como na legislação brasileira. Buscou-se responder ao cumprimento da Segurança Alimentar e Nutricional e o uso dos 
transgênicos, tomando por base o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, sua interface com o Direito Humano à 
Alimentação Adequada e as dimensões alimentar e nutricional do tema.

RESULTADOS
Verificou-se que com relação ao meio ambiente, é possível que a tecnologia dos transgênicos, quando utilizada de forma massiva 
para proteção contra os insetos, nem sempre seja segura e que a proteção contra ervas daninhas também possa levar ao 
crescimento de plantas inesperadas. O uso de determinados herbicidas, ligados ao controle da produção, também pode ser 
deletério. Os estudos epidemiológicos sobre as vantagens nutricionais são insuficientes e a possibilidade de alergenicidade 
existe, caso não sejam considerados os protocolos para liberação das sementes. A falta de fiscalização no cumprimento destes 
protocolos e da rotulagem ameaçam a Segurança Alimentar, uma vez que a população fica vulnerável ao consumo de alimentos 
cuja origem não é bem conhecida. Apesar da transgenia oferecer a possiblidade de acesso a maior quantidade de alimentos, isto 
não ocorre para todos os seguimentos da população, beneficiando maiores produtores. Ressalta-se no estudo a importância da 
educação alimentar e nutricional.

CONCLUSÃO
Dado que o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional é indivisível, conclui-se que a comercialização e o consumo de 
alimentos transgênicos não cumprem a Segurança Alimentar e Nutricional em um país em desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
O consumo adequado de frutas, legumes e verduras (FLV) é indispensável para a alimentação adequada, uma vez que estes 
alimentos oferecem nutrientes necessários ao bom funcionamento e desenvolvimento do organismo e a educação alimentar e 
nutricional pode viabilizar a promoção das práticas alimentares saudáveis.

OBJETIVOS
Identificar a adequação e a evolução do consumo de frutas, legumes e verduras de usuários de uma Unidade Básica de Saúde no 
município de Várzea Paulista no decorrer do aconselhamento nutricional. 

METODOLOGIA
Estudo realizado com adultos de ambos os sexos e aprovado pelo Comitê de Ética. Dados obtidos mediante as informações que 
constavam no prontuário de cada participante e eram referentes ao dados gerais e ao questionário de frequência alimentar (QFA) 
levantado na primeira consulta, bem como o levantamento da dieta habitual realizado na última consulta pelo grupo de nutrição. 
As variáveis avaliadas foram: idade, sexo, número de consultas realizadas, porções consumidas de frutas, legumes e verduras na 
primeira e na última consulta e consumo de nutrientes fontes das frutas, dos legumes e das verduras.  Vericiou-se média, percentis 
de ocnsumo e desvio-padrão dos alimentos e dos nutrientes para proceder à análise de adequação. 

RESULTADOS
Participaram da pesquisa 79 adultos, sendo 21 mulheres e 58 homens. O número de consultas e de participações em grupos 
educativos foi de 2 a 3. Na primeira consulta, os homens consumiam mais frutas do que as mulheres e estas mais verduras do que 
os homens. Na última consulta, o consumo equiparou-se, tanto para verduras, quanto para legumes e frutas, ainda que o consumo 
de frutas, verduras e legumes tenha permanecido insuficiente para ambos os sexos, tomando por base a recomendação diária do 
Ministério da Saúde. Verificou-se consequentemente o aumento do consumo de folato, carotenóides, vitamina C, fibras, cálcio, 
fósforo, magnésio e potássio. Enfatiza-se que o número de consultas do período analisado foi pequeno, mas que a população 
continua sendo acompanhada na Unidade Básica de Saúde na qual foi desenvolvido o estudo.

CONCLUSÃO
Após o aconselhamento individual e participação em grupos educativos de usuários de Uma Unidade Básica de Saúde, verificou-
se o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras e consequentemente, de nutrientes presentes nestes alimentos, embora 
o consumo tenha se mantido insuficiente. Enfatiza-se a importância de ações de educação nutricional para promoção de hábitos 
alimentares saudáveis.
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INTRODUÇÃO
A Atenção Básica se constitui em importante espaço para o desenvolvimento de ações de educação nutricional. Neste contexto, 
dada a atual situação do consumo inadequado de alimentos aliada à baixa renda, a cozinha alternativa pode ser valiosa estratégia 
para o acesso da população ao conhecimento e elaboração de preparações mais saudáveis.

OBJETIVOS
Relatar a experiência da cozinha alternativa na Atenção Básica de Saúde.
 
METODOLOGIA
Este relato de caso foi elaborado pelas participantes do projeto: uma nutricionista pioneira da experiência em Guarulhos, uma 
nutricionista que está ampliando a experiência, ambas da atenção básica, assim como por estagiárias participantes e professora 
orientadora das estagiárias. A atividade se dá da seguinte forma: A oficina é elaborada com preparações mais saudáveis e de custo 
mais acessível e deve ser planejada com um mês de antecedência. A verba para a compra dos alimentos e utensílios é proveniente 
do Pró Rede, um programa da prefeitura. As compras são feitas com dois dias de antecedência pelas nutricionistas, em locais que 
emitam nota fiscal. A divulgação da cozinha é feita na própria Unidade Básica de saúde ao longo do mês por meio de cartazes. 
Para a realização da atividade é necessária uma cozinha equipada com equipamentos e utensílios básicos de cozinha, assim como 
um local que comporte em media 20 pessoas. 

RESULTADOS
No dia da ação, a nutricionista elabora 3 preparações na parte da manhã. Sempre que a Unidade tem estagiárias, toda esta equipe 
de nutrição faz o trabalho. Com a chegada dos participantes do grupo, as preparações são levadas para o local da degustação. 
A primeira ação da nutricionista é a explicação do modo como são feitas as preparações, em seguida ela explica os benefícios 
dos alimentos constituintes de cada prato, fomenta discussões e então são distribuídos papeis para a avaliação individual de 
cada preparação, dando início à degustação. No final são distribuídas as receitas impressas para os participantes e ocorre o 
sorteio dos ingredientes que sobraram das preparações para a população. A aceitabilidade é avaliada por um teste afetivo com 
escala hedônica numérica estruturada com atributos com nota mínima 1 (detestei) até nota máxima 9 (adorei). É considerada boa 
aceitabilidade com a obtenção do índice de 70%.

CONCLUSÃO
A cozinha alternativa permite integração entre os participantes, o que é positivo, considerando que a alimentação é uma prática 
social e resultante de componentes biológicos, socioculturais, ambientais e econômicos.
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INTRODUÇÃO
A prevalência de obesidade infantil tem aumentado significativamente no Brasil, sendo alvo de grande atenção (SILVA et al., 2013;  
BRASIL, 2014). Um dos maiores problemas é a presença da obesidade abdominal que está relacionada a fatores de risco para 
doenças crônicas (SINAIKO, 2012).

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional e o risco de doenças cardiovasculares em escolares de 7 a 9 anos de idade matriculados no ensino 
fundamental de um município do interior do Mato Grosso do Sul.
 
METODOLOGIA
O presente estudo transversal avaliou, no ano de 2016, 403 escolares (faixa etária entre 7 a 9 anos completos),matriculados 
na rede de ensino fundamental de cinco escolas públicas e uma particular do município do interior do Mato Grosso do Sul. 
A avaliação antropométrica foi realizada através do cálculo do Índice de Massa Corporal (kg/m2), sendo este classificado de 
acordo com as curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde (2006). O risco cardiovascular foi avaliado segundo 
a medida da circunferência de cintura(TAYLOR et al., 2000). As medidas antropométricas foram padronizadas pelo Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2011). As análises estatísticas foram realizadas no programa Bioestat 5.3 para 
Windows (Fundação Mamiraurá, Belém, Pará, Brasil). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE nº 
18442813.8.0000.5160 tendo a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e termo de assentimento.

RESULTADOS
O resultado da avaliação nutricional obteve a prevalência geral de 1% de crianças com magreza, 64,5% com eutrofia, 16,1% 
com sobrepeso, 13,6% com obesidade e 4,7% com obesidade grave. Estes resultados indicam que a prevalência de obesidade 
e obesidade grave encontra-se acima do esperado para a população de 2,14% e 0,13%, respectivamente, segundo a referência 
da OMS. Não houve a presença de magreza acentuada, porém duas escolas analisadas apresentaram uma alta prevalência de 
magreza (acima de 2,14%). Analisando-se por gênero, verifica-se que não houve diferença estatística na distribuição percentual 
relacionada à análise de estado nutricional. A prevalência de circunferência de cintura de risco para doenças cardiovascular foi 
elevada entre os escolares (24,9%), não  havendo diferença entre o sexo feminino e masculino.

CONCLUSÃO
A prevalência de escolares com obesidade e risco para doenças cardiovasculares foi elevada, independente da idade e gênero. A 
magreza esteve presente em apenas duas escolas, sendo a prevalência elevada para ambas.
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INTRODUÇÃO
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN), atribuição específica do nutricionista prevista na Lei Federal 8.234/91, é uma das 
ferramentas mais importantes que o nutricionista pode utilizar para melhorar a alimentação e a qualidade de vida da população

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi a implementação de um projeto de educação nutricional em uma  Unidade de Alimentação e Nutrição 
(UAN) institucional, em Brasília-DF.

METODOLOGIA
O projeto consistiu na elaboração de informativos impressos sobre alimentos e dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Ao total, 
foram produzidos 14 informativos, que eram trocados diariamente. Os informativos foram impressos, cortados e dobrados de 
forma a confeccionar uma estrutura piramidal, que foi fixada na mesa dos clientes do restaurante. Ao final do projeto, foi aplicado 
um questionário de avaliação em 45 clientes do restaurante, sendo 27 mulheres e 18 homens (aproximadamente 10% do número 
diário de comensais). O questionário de avaliação do projeto era constituído por cinco perguntas objetivas (com notas variando de 
0 “Muito Ruim” a 6 “Excelente”) e uma discursiva (“Você teria alguma sugestão para melhorar o projeto?”).

RESULTADOS
Em relação à pergunta 1 (“Os temas abordados despertaram o seu interesse?”), 73,32% dos entrevistados consideraram Muito 
Bom (5) ou Excelente (6). Em relação à pergunta 2 (“As informações apresentadas foram úteis?”), 68,88% dos entrevistados 
consideraram Muito Bom ou Excelente. Em relação à pergunta 3 (“O que achou quanto a clareza e legibilidade dos textos?”), 
51,10% consideraram Muito Bom ou Excelente, 28,88% consideraram Bom e 17,77% consideraram Regular, nesse aspecto. Em 
relação à pergunta 4 (“Os textos foram fáceis de ler?”), 62,22% consideraram Muito Bom ou excelente. Ainda nesse aspecto, 
20% dos entrevistados consideraram Muito Ruim, Ruim ou Regular. Os resultados indicaram que os temas dos informativos 
despertaram o interesse de muitos clientes, entretanto, algumas pessoas tiveram dificuldade para ler os informativos, devido ao 
tamanho da fonte. De fato, dos 45 entrevistados, 10 (22,22%) sugeriram aumentar o tamanho da fonte. A qualidade gráfica e a 
legibilidade dos textos podem melhorar muito, em projetos futuros. Todos os clientes entrevistados manifestaram interesse na 
continuidade do projeto.

CONCLUSÃO
A intervenção nutricional por meio de  informativos impressos na unidade de alimentação e nutrição estudada foi bem avaliada 
pelo público-alvo.
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INTRODUÇÃO
As doenças crônicas não transmissíveis e os marcadores cárdio metabólicos em populações vulneráveis de maneira social e 
econômica é um tema pouco discutido na literatura científica.

OBJETIVOS
Determinar a prevalência dos principais marcadores cárdio metabólicos em uma população de baixa renda e verificar a associação 
como fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. 
 
METODOLOGIA
Estudo transversal e descritivo realizado com 273 catadores de material reciclável do sul do Brasil. Foram investigadas as variáveis 
sociais, econômicas e demográficas (cor da pele, classe econômica, faixa etária e gênero), os marcadores cárdio metabólicos 
como a pressão arterial (Sociedade Brasileira de Cardiologia 2010), circunferência da cintura (IDF, 2009), percentual de gordura 
corporal (%GC) (LOHMAN, 1998), perfil lipídico (SBC, 2010), glicemia de jejum (SBD, 2008) além de serem calculados os índices 
de Castelli I e II (Castelli, 1986), Índice de Massa Corporal específico para idade (Liptchitz, 1994;  Organização Mundial de Saúde, 
1995), relação cintura e altura (RCA) (Pitanga, 2011) e índice de conicidade (IC) (Haun, Pitanga e Lessa, 2009). O tratamento 
estatístico foi realizado mediante software SPSS® versão 20.0 e foram utilizados o teste Qui-quadrado, juntamente com o Odds 
Ratios (OR) e intervalo de confiança (IC95%), sendo o critério de significância estatística estabelecido foi menor que 5%. Esta 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer nº 3286/2009).

RESULTADOS
 A maioria da amostra foi composta por adultos (92,3%), mulheres (72,5%), não brancos (58,6%), com elevada presença de 
analfabetos funcionais (40,7%) e baixa classe econômica (88,9%), todas características típicas de populações vulneráveis. Os 
marcadores cardio-metabólicos mostram que 83,4% estavam com excesso de gordura corporal, 51,3% com excesso de peso, 
25% eram hipertensos, 57,5% estavam com obesidade abdominal, 21,6% estavam com baixa estatura. Os fatores de risco para 
a obesidade abdominal estão associados às mulheres (OR 4,35), colesterol total (OR 2,02), fração LDL (OR 4,24), glicemia (OR 
3,84), índice de Castelli I (OR 2,72) e Castelli II (OR 2,45), RCA (OR 91,2), IC (OR 12,1) e %GC (OR 89,5) (p<0,05).

CONCLUSÃO
A prevalência de marcadores cárdio metabólicos foi superior à população brasileira, sendo necessário considerar que a exclusão 
social acontece nesta população, inclusive nas políticas públicas de saúde. 
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INTRODUÇÃO
No gerenciamento de um Serviço de Nutrição e Dietética, o controle de desperdício é um fator de grande relevância, pois se trata 
de uma questão não somente ética, mas também econômica e com reflexos políticos e sociais para o profissional nutricionista, 
tendo em vista que o Brasil é um país onde a fome e a miséria é considerada como alguns dos problemas de saúde pública.

OBJETIVOS
Analisar o percentual de sobras de alimentos em um serviço de nutrição e dietética.
 
METODOLOGIA
O serviço de nutrição e dietética em estudo é caracterizado como uma cozinha piloto apresenta a gestão terceirizada e transporta 
cerca de 456 marmitas diariamente no horário do almoço para outros locais na cidade. Foram realizadas pesagens durante 13 dias, 
para avaliação do percentual de sobras de refeições hospitalares. As sobras foram consideradas as preparações que restaram 
nas cubas e descartadas após porcionadas das marmitas. A coleta de dados das sobras diariamente ocorreu da seguinte forma: 
realizou a pesagem das cubas com as preparações antes de serem enviadas para esteira de distribuição, na balança modelo 
Balmak economic ELP-25 com capacidade máxima de 25 kg, sendo as seguintes  preparações: arroz com sal e sem sal, arroz da 
dieta branda com sal e sem sal, feijão com sal e sem sal, prato principal com sal e sem sal, guarnição com sal e sem sal, sopa 
para dieta leve com sal e sem sal, sopa pastosa com sal e sem sal, laxativas e para diabéticos, ambas com sal e sem sal e purê 
para dieta leve com sal e sem sal, totalizando 20 preparações diferentes. Ao encerrar o porcionamento de todas as marmitas do 
almoço, pesaram-se todas as cubas com as sobras a serem descartadas. Para ambos os processos, foi desconsiderado o peso 
da cuba vazia. Os dados coletados foram anotados em uma planilha feita no software Excel. Posteriormente, foram realizados os 
cálculos a partir das fórmulas citadas em Vaz (2006).

RESULTADOS
As porcentagens de sobras variam entre 4,64% a 17,68%, dando uma média de 10,18%, sendo um valor classificado como 
razoável como preconiza a literatura. Nota-se que 7 dias estão abaixo de 10%, classificados como bom, 5 dias acima de 10%, 
classificados como razoável e 1 dia está acima de 15%, classificada como péssima.

CONCLUSÃO
Conclui-se a necessidade de um melhor planejamento para o cálculo de per capita conforme a média do número de pacientes por 
dia da semana, treinamento dos colaboradores e utensílios específicos para porcionamento de cada preparação.
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INTRODUÇÃO
As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) têm como função oferecer refeições com qualidade higiênico-sanitária satisfatória 
para seus comensais, para isso deve seguir as legislações e instrumentos desenvolvidos para controle de qualidade.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi melhorar de forma qualitativa a produção de uma UAN, através da avaliação do desempenho prático 
das colaboradoras após aplicação de treinamento sobre BPF. 
 
METODOLOGIA
Esta pesquisa foi realizada no período de 27 de março a 13 de abril de 2017. Primeiramente, foi analisado o último check list 
aplicado, para posterior planejamento da capacitação a partir das não-conformidades apresentadas. Foram realizadas 5 reuniões 
e discutidos 9 temas relacionados as BPF (1- Higienização feita com álcool 70º;  2- Evitar contaminação cruzada no momento 
da cocção de carnes na chapa;  3- Coleta de amostras devem atingir 100g para cumprir as normas exigidas pela Vigilância 
Sanitária;  4- Higienização da caixa onde ficam os utensílios utilizados na Unidade;  5- Balde exclusivo para manipulação de sucos;  
6- Materiais de limpeza devem ser guardados em local apropriado e identificado;  7- Local exclusivo para higiene das mãos deve 
conter todos os materiais necessários;  8- Coletores de lixo devem atender requisitos da legislação e 9- Lavagem e desinfecção 
correta de hortifruti) e posteriormente aplicado questionários para avaliar o conhecimento teórico das colaboradoras adquirido 
através do treinamento. Foi aplicado o check list novamente para avaliar o conhecimento prático.

RESULTADOS
Os resultados demonstraram um aumento significativo no total de conformidades na Unidade comparando com o resultado 
obtido antes (86,95% de conformidades) e após (98% de conformidade) do treinamento. Após os 05 encontro foi aplicado um 
questionário com a finalidade de analisar os conhecimentos teóricos adquiridos pelas colaboradoras sobre as BPF até então 
discutidas. Através dos resultados obtidos no questionário aplicado, foi possível observar um bom conhecimento teórico das 
colaboradoras, pois as mesmas responderam todas as 04 questões corretamente.
 
CONCLUSÃO
Sendo assim, é importante que os colaboradores de uma UAN sejam periodicamente capacitados, para que permaneçam 
empenhados em produzir e distribuir alimentos seguros do ponto de vista higiênico-sanitário.
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INTRODUÇÃO
As moléculas antioxidantes oferecem benefícios a saúde, pois agem inibindo a ação ou produção de radicais livres. Dentre as 
substâncias antioxidantes dietéticas, os fenólicos são aqueles com maior ingestão diária e estão amplamente presentes nos 
vegetais.

OBJETIVOS
Identificar a relação entre a ingestão de fenólicos e o nível de escolaridade.

METODOLOGIA
Foram utilizados os dados da análise de consumo alimentar pessoal no Brasil da Pesquisa de Orçamento Familiares (POF) 2008-
2009, referentes à população adulta (n=21.959), para a estimativa do consumo alimentar médio per capita. Dentre os alimentos, 
preparações e bebidas consumidas pela população brasileira, foram selecionados aqueles de origem vegetal e que potencialmente 
apresentavam fenólicos em sua composição. A análise dos dados foi realizada considerando o nível educacional, dividindo-os em 
não escolarizados, com ensino fundamental, ensino médio incompleto e completo, superior e com pós-graduação. 

RESULTADOS
O consumo médio total de fenólicos foi de 458,58 ± 337,61 mg/dia per capita e, a partir da análise dos dados de escolaridade, 
percebeu-se que, os indivíduos com ensino médio incompleto apresentaram a maior ingestão de compostos fenólicos (506,83 
± 301,62 mg/dia), seguido daqueles com ensino fundamental (463,95 ± 337,35 mg/dia). Já, aqueles com ensino superior e 
pós-graduação apresentaram os menores níveis de ingestão de compostos fenólicos, com 357,92 ± 268,41 mg/dia e 373,08 ± 
267,84 mg/dia, respectivamente. Com isso, observou-se que a ingestão de compostos fenólicos apresentou tendência a diminuir 
conforme aumenta a escolaridade. 

CONCLUSÃO
 Deste modo, percebeu-se que a ingestão de fenólicos foi diferente conforme o nível educacional, e salienta-se que maiores níveis 
de escolaridade não foram determinantes para a maior ingestão de fenólicos.
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INTRODUÇÃO
O tema central deste estudo foi a aplicação da gastronomia funcional no lanche universitário mais consumido dentro de uma 
universidade privada de Curitiba (Paraná), na qual através da pesquisa, constatou-se ser a “coxinha”, tendo em vista a necessidade 
da melhora da composição nutricional (redução de colesterol e gordura saturada e aumento de fibras) sem provocar alteração 
organoléptica (cor, sabor e textura) desta preparação.

OBJETIVOS
Desta maneira este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma coxinha funcional que pudesse agregar ingredientes 
funcionais sem alteração no paladar.

METODOLOGIA
Estudo transversal, com análise descritiva e com abordagem quantitativa, com aprovação do CEP (nº 2.002.108/2017). Inicialmente 
foi feito levantamento científico a respeito da gastronomia funcional, além da busca por uma receita que poderia ser considerada 
a coxinha “original”. Também foram desenvolvidas diversas receitas com alterações e acréscimo de ingredientes funcionais, até 
chegar à receita modificada denominada como “funcional”. Ambas receitas passaram por análise sensorial utilizando a escala 
hedônica de nove pontos, em banca examinadora com julgadores da área de conhecimento em alimentos (Nutrição e Gastronomia).

RESULTADOS
Os resultados mostram que objetivo foi parcialmente atingido pois teve reduções de 66,5% no colesterol, 95% na gordura saturada 
e um grande aumento de 475% nas fibras podendo então ser considerada saudável e funcional, pois a aceitação, e as notas de 
todos os quesitos analisados foram menores que a versão original. 

CONCLUSÃO
Ao final dessa pesquisa pode-se observar que a preferência entre os estudantes ainda foi pela coxinha original, porém a coxinha 
funcional teve resultado significativo para os quesitos sabor e textura e com boa intenção de compra. O cálculo nutricional mostrou 
notável mudança no teor de colesterol, na gordura saturada e nas fibras entre as duas receitas. Comprovando que a receita 
funcional, alcançou o resultado esperado no quesito de ser saudável e funcional, contrapondo a coxinha original que possui alto 
valor calórico, alta concentração de gordura saturada e colesterol e pouca fibra.
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INTRODUÇÃO
O desperdício de alimentos é sinônimo de falta de planejamento no preparo das refeições e deve ser evitado para que não ocorra 
aumento no custo e geração de grandes quantidades de resíduos sólidos. Diante do panorama apresentado e da necessidade 
de alimentos bem preparados e utilizados, identifica-se o profissional de gastronomia como peça fundamental na redução do 
desperdício de alimentos, para tanto, esse profissional deverá contar com uma boa formação em sua área. 

OBJETIVOS
Avaliar desperdício total por parte de estudantes de diferentes turnos do Curso de Gastronomia de uma Instituição de Ensino 
Superior do Estado do Paraná antes e após uma intervenção de conscientização.

METODOLOGIA
Estudo de caso, de caráter intervencional com abordagem quali-quantitativa. Foram determinadas as sobras aproveitáveis e não 
aproveitáveis de sete aulas práticas da disciplina Cozinha Internacional (Itália, Espanha, França, Norte da Europa, India, China, 
Japão), no momento após o pré-preparo através da balança digital (capacidade máxima de 5kg e precisão de 1g). A intervenção 
ocorreu em momento único, no turno diurno, no início da quarta aula e através da conscientização oral de um docente, quanto a 
importância da utilização correta de cada alimento nas fichas técnicas, a utilização adequada dos insumos disponíveis na bancada 
comum para todas as equipes e a importância da comunicação entre a equipe e as demais equipes. Pesquisa aprovada pelo CEP 
sob nº 1.465.980/2015.

RESULTADOS
Os resultados mostram grandes diferenças nas quantidades de desperdício de alimentos, aproveitáveis e não aproveitáveis 
produzidas em cada aula. Desde a primeira aula, ocorreu desperdício de alimentos aproveitáveis e/ou não-aproveitáveis em 
ambos os turnos com variação da taxa de desperdício total variou de 8,7% até 34,2%, sendo a menor para a culinária do Norte 
da Europa e a maior para a francesa, com maior incidência de carnes. Outro dado interessante foi que na aula após a intervenção 
houve redução na taxa de desperdício, porém na quinta aula, o desperdício voltou a aumentar.

CONCLUSÃO
Os resultados mostram elevado desperdício de alimentos nas aulas avaliadas ao longo do semestre e que a sensibilização única 
não surtiu efeito esperado. É de responsabilidade das Unidade Produtoras de Refeições implantarem métodos de controle do 
processo produtivo, afim de diminuir o desperdício de alimentos, sendo de extrema importância um gastrônomo consciente do 
seu papel neste controle.
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INTRODUÇÃO
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o programa governamental mais antigo relacionado à alimentação 
escolar. Seus objetivos estão voltados para o bem-estar social e nutricional dos escolares, garantindo aprendizado eficiente com 
alimentação saudável. Para assegurar a variedade na alimentação dos escolares, realizou concurso público para eleger e promover 
as receitas pessoais das merendeiras do estado do Paraná. As receitas ganhadoras foram publicadas em um livro de receitas.

OBJETIVOS
Verificar a viabilidade de receitas publicadas em um livro destinado para a preparação da merenda escolar, além de analisar as 
possibilidades das receitas serem aptas aos escolares com restrições alimentares e verificar se a execução das receitas é possível 
com a presença dos ingredientes previstos em compras.
 
METODOLOGIA
Estudo transversal, descritivo com abordagem quantitativa que analisou quatro 4 grupos de receitas de um livro de receita 
publicado e distribuído pela rede pública de ensino, sendo analisado seqüência lógica do modo de preparo, lista de ingredientes e 
equipamentos necessários para a execução das preparações e descrição de tempo e temperatura.

RESULTADOS
Foram analisadas 93 receitas, sendo 43 bolos doces, 25 bolos salgados, 21 doces e 4 pudins. Os dados mostraram que a maior 
parte das receitas são inviáveis de serem produzidas nas escolas decorrente da falta de ingredientes presente dentro das cozinhas 
escolares (96,3%), falta da descrição da temperatura (64,5%), falta da descrição do tempo (33%), ausência de sequência lógica 
do preparo (32,2%) e falta de equipamentos dentro das cozinhas (24,7%), além de não atender ao grupo de escolares com alguma 
restrição alimentar, atingindo até 85% de restrição.
 
CONCLUSÃO
São diversos os problemas encontrados nessa pesquisa enfrentados por merendeiras, os escolares com restrições alimentares 
e a direção da escola, sendo que a baixa variedade dos ingredientes entregues às escolas compromete a execução de muitas 
preparações publicadas no livro disponibilizado a rede pública de ensino, além disto a utilização de preparações inadequadas por 
escolares com necessidades alimentares especiais podem comprometer o estado nutricional e de saúde dos celíacos, intolerantes 
e alérgicos, provocando exacerbação dos sintomas como mal estar estomacal, diarréias e náuseas, além de ter o quadro clínico 
agravado e gerar outras doenças.
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INTRODUÇÃO
O fator de correção (FC) é uma constante do alimento, obtida através da relação entre o peso bruto e o peso líquido, porém pode 
variar muito dependendo do tipo de produto e do fornecedor. Justamente dados inexatos podem causar aumento de custos, 
desperdícios e superfaturamento de aquisições. Por isso recomenda-se ao profissional da área da alimentação que faz uso deste 
indicador, criar a sua própria tabela com os alimentos que se utiliza, principalmente os hortifruti. Existe inúmeras tabelas com 
FC (Anjos, 2006;  Nunes, 2010), porém são compilações de dados de outras pesquisas, sem demonstração da metodologia 
empregada, com alguns dados duvidosos.

OBJETIVOS
Elaborar uma nova tabela de fator de correção (FC) de hortifrútis em ambiente experimental e comparar com dados presentes em 
tabelas pré-existentes que possui ampla utilização pelos estudantes de nutrição e gastronomia.
METODOLOGIA
Estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa que envolveu a coleta de dados de 100 hortifrútis sorteados a partir 
das tabelas acima citadas. Os hortifrútis foram adquiridos em supermercados e feiras (abril de 2016), foram fotografados durante 
diversas etapas, sofreram pré-preparo das partes consideradas não comestíveis como a retirada de casca, raízes, folhas, talos 
danificados, caroços e sementes, para posterior pesagem em balança digital (capacidade para 5kg com precisão de 1g) de três 
unidades amostrais em estado bruto (antes) e líquido (depois) possibilitando o cálculo médio do FC.

RESULTADOS
Foram analisados 89 alimentos, sendo gerado 97 valores de FC, distribuídos entre frutas (n=39), hortaliças (n=38) e folhosos 
(n=12), a perda amostral ocorreu devido a sazonalidade, dificuldade de acesso e divergência de nomenclatura. Os resultados 
mostram que a maior parte dos FC analisados permanece abaixo de 1,49 (76,4%), porém são os folhosos e as frutas com 
os maiores FC. Vale a pena ressaltar que foram respeitados todos os processos para minimizar todo e qualquer tipo de perda 
desnecessária.

CONCLUSÃO
Nas fontes analisadas não havia metodologia para encontrar os FC, dificultando a comparação entre a bibliografia estudada aos 
dados gerados pelos pesquisadores. Isso fez com que os pesquisadores concluíssem que os dados compilados nas tabelas 
consultadas não são uma fonte confiável de FC e acredita-se que a elaboração desta tabela possa contribuir com os estudantes 
de nutrição e gastronomia.
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ANÁLISE DAS RECEITAS DO MAIOR PORTAL DE GASTRONOMIA DO BRASIL 
Autores: FLAVIA AULER; AARON P SILVA; BRUNO D ROCHA 
Instituição: PUCPR 
Área: ALIMENTOS E GASTRONOMIA 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 30/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 
 
INTRODUÇÃO
Aniversário do seu cônjuge, uma data especial pede um jantar especial. Você está sintonizado na TV quando vê passar um prato 
apetitoso, a vontade de comer é grande, mas você não sabe como fazê-lo. Em ambos os casos a primeira ideia que vem à mente 
é a mesma: Procurar na internet. É evidente que a internet tem a receita que se quer, mas a dúvida é: Será que está correta?

OBJETIVOS
Baseado nessa premissa desenvolvemos um estudo para analisar as fichas técnicas disponibilizadas no maior portal on-line de 
receitas culinárias do Brasil na atualidade (www.tudogostoso.com.br).
 
METODOLOGIA
Estudo se caracteriza por ser transversal, descritivo com abordagem quantitativa. Para realizar a análise foi necessário criar uma 
“ficha técnica adequada” que deveria conter: nome, categoria, tempo de preparo, rendimento total final, número e peso das 
porções, apresentação dos ingredientes em ordem de uso na receita, apresentação do mesmo tempo verbal, temperatura de 
forno e intensidade da chama no fogão, presença de fotografia, citação dos equipamentos e utensílios, presença de marcas dos 
ingredientes, uso de termos estrangeiros, apresentação de medidas caseiras e padrão no mesmo preparo e descrição do sal. 
Importante citar que o fator preponderante para que a receita fosse reprovada era conter algum aspecto técnico que influenciasse 
o resultado final ou impossibilidade de reprodução. Tendo em vista que havia 166.764 receitas no site, foi adotado o filtro “Mais 
vistas da semana”. Foram selecionadas dez receitas de cada categoria, totalizando 110 receitas e a semana utilizada como base 
foi entre 10 e 17 de abril de 2017.

RESULTADOS
Foram reprovadas 11,8% das receitas foram reprovadas, sendo que a ausência do tipo de chama do fogão 86,7% e do forno 
(72,7%) os erros mais comuns, seguindo do tempo inadequado (32,7%), desordem dos ingredientes (29,1%), mistura do tipo de 
medidas (27,3%) e preparo não ordenado (12,7%). Apesar disto, as receitas mostraram em sua maioria repicáveis, sendo que o 
resultado é bem próximo ao ideal. 

CONCLUSÃO
Não há dúvidas que as receitas estudadas continham erros, entretanto ao imaginarmos que as mesmas são de autoria de 
cozinheiros amadores e que não procuram a gastronomia como profissão e sim como lazer ou necessidade do cotidiano, é 
compreensível a existência destes erros. O que surpreende é como esses erros impactam pouco no resultado final, já que uma 
minoria de receitas tiveram erros graves para afetar a replicação das mesmas.
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INTRODUÇÃO
A adição de culturas probióticas tem sido testada em vários produtos lácteos e a maior parte dos microrganismos consegue  
permanecer viável, alcançando características desejáveis no produto final. Dentre os laticínios, o requeijão tem se destacado como 
parte do hábito alimentar de brasileiros mostrando-se como alimento potencial para agregar características funcionais pela adição 
de probióticos.

OBJETIVOS
Desenvolver requeijão cremoso com probióticos, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium bifidum, a fim de se tornar uma 
alternativa saudável de um alimento de amplo consumo.

METODOLOGIA
Foram elaboradas 3 formulações: requeijão cremoso fresco padrão, requeijão cremoso fresco com probióticos, requeijão cremoso 
fresco probiótico com reduzido teor de gordura. Para a caracterização do produto foram realizadas análises para determinação da 
composição centesimal, em triplicata para determinação de umidade, cinzas, lipídios e proteínas, e  carboidratos. Realizou-se a 
contagem de L. acidophilus e B. bifidum durante o período de armazenamento de 15 dias. A avaliação da resistência das culturas 
probióticas às condições digestivas foi realizada empregando-se um modelo in vitro, utilizando suco gástrico e entérico simulados 
e enzimas do trato gastrintestinal.

RESULTADOS
A composição centesimal dos requeijões atenderam aos requisitos da legislação. O proposto como light apresentou redução 
de 26% no valor calórico total e 43% no teor de lipídeos em relação ao padrão. As contagens de L. acidophilus e B. bifidum, 
estiveram de acordo com as exigências da legislação para alimentos com alegações de propriedades funcionais. O requeijão 
cremoso fresco probiótico apresentou contagem de L. acidophilus de 4,0x107UFC/g e B. bifidum de 2,0x108UFC/g aos sete dias 
de armazenamento e o requeijão com reduzido teor de gordura apresentou contagem de L. acidophilus de 5,0x109UFC/g e B. 
bifidum de 2,0x109UFC/g. Após a simulação da digestão in vitro, houve redução da população total de probióticos em ambas as 
formulações com resultados mais expressivos para o com reduzido teor de gordura afirmando seu efeito protetor na sobrevivência 
dos probióticos ao trato gastrintestinal.

CONCLUSÃO
O requeijão cremoso tradicional e com baixo teor de gordura são tecnologicamente viáveis para a incorporação das culturas 
probióticas de L. acidophilus e B. bifidum.
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PO-30-007
EXTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PECTINA EM FARINHA DE CASCA DE MARACUJÁ AMARELO (PASSIFLORA EDULIS 
F. FLAVICARPA DEGENER) 
Autores: GEÓRGIA ROSA REIS DE ALENCAR; LAILTON DA SILVA FREIRE; RAYANE MOURA DE CARVALHO; ALINE HOLANDA; ANA 
KAROLINA NOGUEIRA DE FREITAS; ROBSON ALVES DA SILVA; ROSANA MARTINS CARNEIRO ; BETÂNIA DE JESUS FREITAS 
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
Área: ALIMENTOS E GASTRONOMIA 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 30/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 
 
INTRODUÇÃO
A palavra pectina tem sua origem grega “pectos” que significa gelatinizado. Nicolas Louis Vauquelin descobriu em 1790 uma 
substância solúvel nos sucos de frutas, no entanto o termo pectina só foi utilizado em 1824 quando o químico e farmacêutico 
francês Henri Braconot descobriu sua capacidade gelificante (ADITIVOS E INGREDIENTES, 2015).
A pectina pode ser encontrada em espaços intercelulares da lamela média dos tecidos vegetais, como em polpas e cascas de 
frutas. Sua estrutura consiste em uma cadeia linear de unidades de D-acído galacturônico e alguns monossacarídeos, em especial 
a L-ramnose que contribui para adesão entre as células, concedendo firmeza e resistência mecânica ao tecido vegetal (TURQUOIS, 
1999;  PAIVA;  LIMA;  PAIXÃO, 2009). Devido ao caráter hidrofílico de sua estrutura, a pectina, um coloide, apresenta facilidade 
de envolver grande quantidade de água formando uma solução viscosa. Em função dessa capacidade, a pectina é amplamente 
utilizada no preparo de geléias, sucos, doces de frutas, produtos de confeitaria, sendo amplamente utilizada como aditivo alimentar 
natural em indústrias alimentícias. E devido a sua propriedade de reduzir os níveis de colesterol no sangue, alguns estudos 
apontam o seu uso também na indústria farmacêutica (BOWERS, 1992;  SCHOL;  VORAGEN, 1998;  COELHO, 2008). 
 
OBJETIVOS
Extrair e determinar o teor de pectina total em farinha de casca de maracujá amarelo (passiflora edulis f. Flavicarpa degener) 
liofilizada.

METODOLOGIA
Processamento e elaboração da Farinha
Os frutos do maracujá amarelo foram submetidos às etapas de lavagem, sanitização, pesagem, despolpa, corte, desidratação, 
trituração e envase. O processamento propriamente dito foi iniciado com a despolpa e separação das cascas do maracujá 
conduzido de modo manual com o auxílio de facas e colheres de aço inox. As cascas do maracujá foram cortadas em pedaços 
menores para facilitar o processo de secagem e trituração. A trituração foi realizada em multiprocessador modelo all in one da 
marca Philco. As cascas trituradas foram dispostas em recipientes de plásticos e congeladas em ultrafreezer vertical marca Liotop 
à temperatura de -80ºC. Após 24 horas de congelamento as amostras foram submetidas ao processo de liofilização em liofilizador 
marca Liotop, modelo LT01 por 72 horas. As cascas liofilizadas foram trituradas em moinho de facas (equipamento TE-645, 
Tecnal) até atingir granulometria de farinha.
Determinação de Pectina
O teor de pectina foi determinado pelo método de Carvalho, Jomg e Bello (2002) com algumas adaptações. O método se aplica à 
resíduos de frutas, geleias e produtos afins. Para tanto, foi colhido 1 g da amostra em um becker de 600 mL, onde se adicionou 
200 mL de água destilada à amostra onde seguiu a fervura por 1 hora recolocando a água perdida por evaporação. O conteúdo foi 
resfriado em temperatura ambiente. 
O conteúdo foi, portanto agitado e filtrado com papel filtro para um erlenmeyer de 500 mL. Transferido a um balão volumétrico e 
completou o volume com água destilada ate 500 mL. Uma alíquota de 100 mL foi transferida a um becker de 600 mL, onde foi 
adicionado 300 mL de água destilada e 10 mL de hidróxido de sódio 1 Molar, agitando-se continuadamente. A solução ficou de 
repouso por 12 horas até o dia seguinte.No dia seguinte a essa mistura foram adicionados 50 mL de ácido acético 1 molar, que 
ficou em descanso por 5 minutos onde foi adicionado sob agitação, 50 mL da solução de cloreto de cálcio 2 Molar e levou-se à 
fervura por 1 minuto. Deixou-se em repouso por 90 minutos. A solução final foi filtrada em um papel filtro previamente pesado 
onde foi lavado com água destilada em ebulição até que o cloreto fosse totalmente removido. O teste para cloreto seguiu-se com a  
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utilização de nitrato de prata 1%.O resíduo que ficou no papel filtro foi levado à estufa de secagem a 30°C por 12 horas. Em seguida 
o papel filtro seco foi levado a dessecador e, por conseguinte pesado em balança analítica. 
 
RESULTADOS
Os valores de pectina encontrados nessa pesquisa tiveram variações de 21,4% a 35,7% apresentando média de 28,26%, que foi 
valor próximo ao obtido por Peres et al. (2007) que se deparou com valor de 28%. Portanto o valor médio de pectina foi superior 
ao obtido por Alcântara et al. (2012) quando determinou o teor de pectina e o resultado foi de 17,73% e por Lousada Junior et al. 
(2006) que obtiveram teor de 24,98%.
No estudo de Reolon (2008) percebe-se a variação do teor de pectina total em casca do maracujá revelando diminuição significativa 
dessa substância com o avanço do estágio de maturação do fruto. Corroborando com essa ideia, Camargo et al. (2007) analisaram 
o teor de pectina na casca de maracujá no estágio verde e no estágio de senescência e obtiveram valores correspondente a 
12,90% e 10,30% respectivamente, portanto, conforme Aspinall, (1970) o teor de pectina é maior em tecidos vegetais mais 
jovens.Segundo Klieman (2005) há outros fatores que influencia na determinação de pectina como é o caso da temperatura, 
pH, tempo de extração e o tipo de ácido utilizado na metodologia. Reolon (2009) afirmou que o prologando armazenamento das 
cascas de maracujá para obtenção da farinha implica na diminuição do teor de pectina, sendo assim, o teor de pectina no produto 
pode afetar a qualidade de outros produtos como, por exemplo, na fabricação de doces.Conforme Souza, Ferreira e Vieira (2008) 
as propriedades tecnológicas que mais se destacaram na farinha da casca do maracujá são suas altas capacidades de absorção e 
retenção de água. Isso se deve a presença da pectina que absorve e retem água sendo que essas propriedades são desejáveis na 
elaboração de produtos de panificação, pois a boa retenção de agua é necessario para a obtenção de um produto macio e umido 
por mais tempo (GIUNTINI; LAJOLO; MENEZES, 2003).
 
CONCLUSÃO
Foi possível elaborar farinha de maracujá amarelo desidratada por liofilização com elevado teor de pectina constatando-se que 
essa matéria prima pode ser utilizada na produção de pectina comercial.Percebeu-se que o produto elaborado é rico em fibras 
solúveis, as quais conferem propriedades funcionais e características tecnológicas na elaboração de produtos alimentares.
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INTRODUÇÃO
A produção de mel de abelha é uma pratica bastante difundida no território brasileiro. No entanto, a região Sul é a maior produtora 
de mel (37,3%), seguida pelas Regiões Nordeste (32,6%), Sudeste (23,4%), Centro-Oeste (4,2%) e Norte (2,5%). Houve uma 
queda da produção nas regiões Sul, Norte e Centro-Oeste, não sendo maior devido ao aumento da produção no nordeste brasileiro 
que ampliou sua participação na produção (16,6%), principalmente na Bahia e no Piauí.
O mel é um produto alimentício produzido por abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou secreções precedentes de partes 
vivas das plantas e ainda de excreções dos insetos sugadores. As abelhas recolhem esses materiais, transformam, combinam 
com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam maturar nos favos da colméia. Sua qualidade nutricional se deve à 
presença de vitaminas, minerais e ao seu elevado valor energético. Aliado a isso, o mel apresenta propriedades medicinais, como 
ação antioxidante e atividade antisséptica, relacionadas à presença de compostos fenólicos. As análises físico-químicas de méis 
contribuem na fiscalização e no controle de qualidade. Seus resultados são comparados com padrões citados por órgãos oficiais 
internacionais ou estabelecidos pelo próprio país, protegendo o consumidor de adquirir um produto adulterado. 
 
OBJETIVOS
Avaliar as características físico-químicas do mel de abelha (Apis mellifera L) com e sem favo.

METODOLOGIA
As amostras de mel foram submetidas à determinação de umidade, cor e acidez, sendo realizada em duplicata e os resultados 
expresso em média para os valores obtido.
Determinação da umidade
A determinação da umidade das amostras foi realizada pelo método refratométrico. Foi utilizado um refratômetro de bancada Abbe 
e luminária com lâmpada fria. A medida do índice de refração da amostra foi convertida em porcentagem de umidade, utilizando 
a tabela de Chataway. Inicialmente localizou-se a luminária próxima a entrada de luz do refratômetro e com o prisma devidamente 
limpo, foi colocado 3 gotas da amostra de modo a cobrir totalmente a superfície do prisma. Aguardou-se 1 minuto para que a 
amostra estabilizasse a temperatura do aparelho. Posteriormente foi realizada a leitura do índice de refração ajustando o índice de 
refração quando a temperatura não estava a 20ºC. A correção da temperatura foi realizada acrescentando à leitura 0,00023 para 
cada grau acima de 20ºC e subtraindo 0,00023 para cada grau abaixo de 20ºC
Determinação da cor
A classificação da cor dos méis foi realizada em espectrofotômetro, que consistiu na leitura a 560 nm (Abs560), utilizando como 
controle padrão o glicerol. A leitura encontrada, posteriormente foi transformada em cor expressa em milímetros (mm) pela escala 
de Pfund. A metodologia procedeu ligando-se o colorímetro e aguardando alguns minutos para estabilização do mesmo, depois foi 
colocada na cubeta o glicerol para calibração do aparelho. A cubeta foi lavada com água destilada e posteriormente secada. Logo 
em seguida as amostras foram colocadas na cubeta e realizou-se a leitura dos valores apresentado pelo aparelho e convertida 
nos valores da escala Pfund.
Determinação da acidez Livre
Primeiramente foi pesado 10,4g de mel com favo em um bérquer em balança analítica e adicionou-se a esse mel 60 ml de água 
destilada. Depois homogeneizou a solução (mel + água). Foi acrescido a solução 3 gotas do indicador fenolftaleína. Finalmente 
foi titulada com NaOH 0,1 até pH 3,75 até viragem da cor.
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RESULTADOS
O teor de umidade foi de 16,6% para o mel com favo e 16,4% para o mel sem favo. A umidade no mel normalmente varia de 16 a 
18%, sendo permitido, por legislação, um máximo de 20% (BRASIL, 2009). Sendo assim, os valores encontrados nas variedades 
analisadas, estão de acordo com o preconizado pela legislação vigente.
Os resultados de umidade em mel encontrados nessa pesquisa foram próximo aos encontrados por Moura et al. (2014) quando 
analisaram parâmetros físico-químicos e microbiológicos médios obtidos em méis de abelhas Apis mellifera L., em função do 
nível de utilização das Boas Práticas Apícolas no estado do Piauí (BPA), ao encontrarem valores para umidade de 17,37% para 
apicultores que utilizavam BPA, 18,41% e 18,49% para apicultores que não utilizavam BPA.
O conteúdo de água no mel é uma das características mais importantes, influenciando diretamente os seguintes aspectos: 
viscosidade, peso específico, maturidade, cristalização, sabor, conservação e palatabilidade. A água presente no mel apresenta 
forte interação com as moléculas dos açúcares, diminuindo a disponibilidade das moléculas de água para o desenvolvimento 
microbiológico (ABRAMOVIC et al., 2008).
Umidade do mel acima do recomendado (máximo de 20%) favorece a fermentação dos açúcares causada pela microbiota própria 
do néctar ou proveniente do processo de manejo do produto (BOGDANOV, 2009).
Em relação ao parâmetro cor, as amostras dos méis analisadas foram da cor Âmbar para o mel com favo e âmbar claro para o 
mel sem favo apresentando-se dentro da faixa de classificação de cor estabelecida pela escala de Pfund. Moura et al. (2014) 
encontraram valor de cores de mel variando de 70,95 mm (âmbar claro) para produtores que possuíam BPA e 29,45 mm e 24, 80 
mm (Branco) para produtores que não utilizavam BPA.
O parâmetro de cor é caracterizado como importante para análise das características sensoriais realizada pelo consumidor e 
influencia no preço final pago ao produtor e como método de análise floral e de qualidade (MOURA et al., 2014) e sua coloração 
depende quase que, exclusivamente, da origem da flor, podendo ser desde extra branca a âmbar escuro conforme escala Pfund.
Quanto a acidez livre das amostras analisadas foi verificada uma grande disparidade nos valores 56,51 para o mel com favor e 
26,20 para o mel sem favor. Dessa forma foi possível perceber que a presença do favo faz aumentar a acidez do mel. A legislação 
aceita acidez máxima de 50 mEq/Kg de mel (BRASIL, 2000). De acordo com dados, pode-se perceber, que o mel sem favo 
apresenta valores de acordo com a legislação vigente.
Os valores de acidez encontrados, foram maiores que os obtidos por Moura et al. (2014) quando verificaram acidez variando de 
15,00 meq.kg1 a 20,25 meq.kg1
A origem da acidez no mel deve-se à variação dos ácidos orgânicos, causada pelas diferentes fontes de néctar, pela ação da enzima 
glicose-oxidase sobre a glicose que origina o ácido glicônico. A ação desta enzima se mantém mesmo durante o armazenamento, 
pois permanece em atividade no mel mesmo após o processamento (NOGUEIRA-NETO, 1997). Pela ação das bactérias durante a 
maturação do mel e, ainda, a quantidade de minerais presente no mel (SILVA;  BESERRA, 2001).
A acidez é um parâmetro relevante de qualidade do mel e valores acima do preconizado pode sugerir deterioração do mel, 
fermentação dos açúcares causados por leveduras aumentando a sua acidez, e reduzindo o pH (FRANCO;  LANDGRAF, 2008).
 
CONCLUSÃO
Os tipos de méis analisados nessa pesquisa atenderam aos padrões recomendados pela legislação quanto aos seguintes parâmetros: 
teor de umidade, cor e acidez, com exceção do mel com favo, o qual apresentou uma acidez acima do valor recomendado. 
Sendo assim, sugere-se que os méis em questão apresentaram semelhanças nesses aspectos, mesmo um apresentando favo e 
outro não, uma vez que a presença do favo influenciou na acidez do produto.
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INTRODUÇÃO
Os antioxidantes naturais presentes em frutas e hortaliças têm despertado o interesse de consumidores e pesquisadores, pois se 
acredita que seu consumo habitual esteja associado à baixa incidência de doenças degenerativas.

OBJETIVOS
Avaliar os produtos desenvolvidos à base de manga, em termos físico-químicos, compostos fenólicos e atividade antioxidante.
 
METODOLOGIA
As mangas e os demais ingredientes utilizados na elaboração dos produtos foram adquiridos no comércio local do município 
de realização da pesquisa. Após obtenção das frutas, realizaram-se processos de higienização e branqueamento, com posterior 
imersão em calda de sacarose reduzida em 50% no teor de açúcar, conforme legislação para produtos “lights”. Na sequência, 
foi realizada a separação de uma parcela do doce de manga em calda light (MCL) e colocada em estufa a 105°C, qualificando o 
produto na categoria de doce de manga em passas light (MPL). Para os parâmetros de análise físico-química, determinou-se a 
atividade de água, pH e acidez total. Além disso, foram analisados polifenóis, atividade antioxidante, antocianinas, flavonoides e 
teor de ácido ascórbico. Para análise estatística dos dados, foram aplicados a análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey, 
estabelecendo o nível de significância em 5% (p < 0,05).

RESULTADOS
Os resultados demonstraram diferenças significativas em diversos indicadores físico-químicos, bioativos/antioxidantes entre as 
amostras MCL e MPL. De modo específico, a amostra MCL demonstrou valores mais elevados para atividade de água, acidez, 
atividade antioxidante e ácido ascórbico. As amostras MPL, em contrapartida, demostraram valores elevados de pH, polifenóis, 
antocianinas e flavonoides.

CONCLUSÃO
Conclui-se que ambas as formulações estudadas podem ser consideradas promissoras para a indústria alimentícia para fins 
especiais, por apresentarem elevada atividade antioxidante, em função dos teores significativos de ácido ascórbico, polifenóis, 
antocianinas e flavonoides totais.
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INTRODUÇÃO
A manga é um fruto de elevado valor nutricional e qualidade sensorial, fonte natural de fibras alimentares, que pode ser utilizado 
como matéria prima para a formulação de vários produtos alimentícios.

OBJETIVOS
Elaborar produtos dietéticos à base de manga da variedade Tommy atkins e avaliar suas características microbiológicas e 
sensoriais.

METODOLOGIA
As mangas e os demais ingredientes utilizados na elaboração dos produtos foram adquiridos no comércio local do município 
de realização da pesquisa. Após obtenção das frutas realizaram-se processos de higienização e branqueamento, com posterior 
imersão em calda de sacarose reduzida em 50% do teor de açúcar, conforme legislação para produtos “lights”. Na sequência, uma 
parcela do doce de manga em calda light (MCL) foi separada e colocada em estufa a 105°C, qualificando o produto na categoria 
de doce de manga em passas light (MPL). Para análise microbiológica foi realizada a contagem de bolores, leveduras, salmonella 
e coliformes, em uma temperatura de 45°C. Para avaliação sensorial foram aplicados os testes de aceitação e intenção de compra. 
A avaliação estatística dos dados foi realizada mediante aplicação da análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, considerando-
se significativos os valores de p < 0,05.

RESULTADOS
Os resultados demonstraram que os parâmetros microbiológicos avaliados estavam adequados aos limites permitidos pela 
legislação vigente. Referente aos atributos de aceitabilidade, foram verificadas diferenças significativas (p ≤ 0,05) entre as duas 
amostras de doce de manga, para todos os aspectos analisados, verificando-se que o doce de manga em calda (MCL) foi melhor 
aceito que o doce de manga em passas (MPL). Apesar disso, destaca-se que os valores de aceitabilidade para ambos os tipos de 
doces foram próximos a 80%, classificando-os como produtos de boa aceitabilidade.

CONCLUSÃO
Conclui-se que os produtos light elaborados a base de manga da variedade Tommy atkins apresentam adequada qualidade 
microbiológica e sensorial, sendo considerados de boa aceitabilidade.
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INTRODUÇÃO
Devido ao elevado teor nutricional, o leite é um dos alimentos mais vulneráveis à deterioração microbiológica, com alterações 
físico-químicas e sensoriais de impacto na economia e saúde pública

OBJETIVOS
Avaliar a qualidade físico-química e microbiológica do leite bovino cru comercializado em diferentes localidades do interior 
piauiense.
METODOLOGIA
Foram coletadas e analisadas 29 amostras de leite bovino cru de localidades de comercialização distintos, no interior do Piauí. Nas 
análises físico-químicas, verificaram-se os parâmetros: densidade, índice crioscópico, extrato seco desengordurado (ESD), acidez 
titulável, temperatura, gordura, proteína, lactose, água adicionada ao leite e temperatura. Quanto aos parâmetros microbiológicos, 
foram realizadas as contagens de aeróbios mesófilos, coliformes (totais e fecais) e salmonella spp.

RESULTADOS
Os resultados encontrados para as análises físico-químicas foram comparados aos padrões preconizados pela Instrução Normativa 
Nº 62/2011. Segundo esta recomendação, apenas o percentual de gordura esteve adequado em todas as amostras de leite cru. 
Além disso, verificou-se elevado percentual de amostras adulteradas por adição de água, bem como inadequação dos valores de 
pH e temperatura em todas as amostras de leite avaliadas. No que se refere às análises microbiológicas, foi demonstrada elevada 
concentração de microrganismos aeróbios mesófilos, coliformes e salmonella spp, evidenciando a inadequação do leite cru para 
o consumo humano.

CONCLUSÃO
Conclui-se que o leite cru comercializado no interior do Piauí apresenta qualidade físico-química e microbiológica inadequadas ao 
consumo humano, representando risco para a saúde dos consumidores.
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INTRODUÇÃO
A elevada perecibilidade do pescado torna sua comercialização foco das ações de vigilância sanitária, para assegurar aos 
consumidores produtos com satisfatória qualidade higiênico-sanitária.

OBJETIVOS
Avaliar a temperatura de comercialização do pescado in natura em feiras livres em município do semiárido piauiense.
 
METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal descritivo, realizado em município do semiárido piauiense. Foram selecionadas aleatoriamente 12 
barracas em feiras livres localizadas em bairros distintos do município. Em cada uma delas foi aferida a temperatura do pescado 
utilizando-se termômetro de mão, digital e infravermelho, marca Fluke, série 60, com capacidade de medir temperaturas variáveis 
entre – 30°C e 500°C, mantendo precisão de + 1%. A verificação da temperatura do pescado aconteceu em três momentos: 
no início, metade e ao final do processo de comercialização. Além destes dados, foi aferida a temperatura do ambiente de 
exposição, em três barracas de bairros distintos, selecionadas aleatoriamente. Todas as aferições de temperatura foram realizadas 
em triplicatas, sendo considerado o valor médio para análise.

RESULTADOS
A temperatura do ambiente durante a comercialização apresentou variação de 23,55°C no início até 37,52°C ao final do processo. 
Nesse período, a temperatura do pescado variou de 13,90°C até 18,31°C, ambas superior à recomendação vigente, verificando-
se que o tempo de exposição do produto, para comercialização, foi de 7 a 8 horas. O aumento da temperatura ocorreu em 
virtude das alterações climáticas observadas entre a madrugada e início do dia, quando a temperatura é mais amena e começa a 
comercialização, e o final da manhã, quando finaliza a feira e a temperatura é mais elevada. Os resultados encontrados sugerem 
inadequada preservação do pescado ao longo do período de comercialização, bem como elevada contribuição do tempo de 
exposição e temperatura para o desenvolvimento de microrganismos e deterioração deste alimento.

CONCLUSÃO
Conclui-se que há inadequação da temperatura de conservação do pescado comercializado nas feiras livres em município do 
semiárido piauiense, contribuindo para deterioração microbiológica do alimento.
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INTRODUÇÃO
O pescado nacional geralmente tem baixa qualidade e elevada carga microbiana, tornando necessária a inspeção sanitária durante 
a comercialização, para minimizar os riscos de toxinfecção alimentar.

OBJETIVOS
Avaliar os aspectos sanitários da comercialização de pescado in natura em feiras livres de município do semiárido piauiense.
 
METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa transversal e descritiva, conduzida em 12 barracas de feiras livres, selecionadas aleatoriamente e localizadas 
em bairros distintos de um município do semiárido piauiense. A coleta de dados foi realizada por meio de observação sistemática 
do processo e local de comercialização dos pescados in natura. Os aspectos sanitários foram avaliados utilizando roteiro 
fundamentado no Decreto Nº 45.674 de 29/12/2004 e na Portaria MS Nº 326/97, que regulamentam as condições higiênico-
sanitárias dos estabelecimentos produtores/industrializadores, bem como as boas práticas de fabricação de alimentos.

RESULTADOS
A análise observacional demonstrou inadequações higiênico-sanitárias nas 12 barracas de feiras livres, no que se refere aos 
equipamentos, utensílios, condições e técnicas de manipulação. Quanto aos aspectos gerais do ambiente das feiras, em nenhuma 
delas havia banheiro privado para uso dos comerciantes. Da mesma forma, todos os feirantes, em cada barraca avaliada, 
armazenavam água em recipiente único, para limpeza do pescado, lavagem dos utensílios e das mãos, o que inviabilizava a 
adequada higienização dos manipuladores e produtos alimentícios. Também destacam-se a desorganização e falta de higiene 
em 83,33% das barracas de pescado avaliadas, nas quais observou-se acúmulo de vísceras no chão e presença de animais 
domésticos (cachorros e gatos).

CONCLUSÃO
Conclui-se que as feiras livres avaliadas apresentam condições higiênico-sanitárias insatisfatórias para comercialização de 
pescados in natura.
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INTRODUÇÃO
As fórmulas para lactentes disponíveis no mercado consumidor fornecem nutrientes em quantidades apropriadas aos lactentes 
não amamentados, prontas para o uso, concentradas ou em pó.

OBJETIVOS
Avaliar a adequação da rotulagem de fórmulas lácteas infantis, segundo legislação vigente.
 
METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, descritivo e exploratório, por meio do qual foram analisadas as informações presentes nos rótulos 
das fórmulas lácteas comercializadas em três supermercados e duas farmácias de médio porte, de um município do centro 
sul piauiense. A análise dos rótulos nutricionais foi realizada por comparação às legislações: Portaria SVS/MS Nº. 977/98, Nº. 
986/98, INMETRO Nº. 157/02, Nº. 10.674/2003, Nº. 11.265/06, Nº. 11.474/07, bem como as resoluções RDC Nº. 259/02, Nº. 
360/03 e Nº. 222/02. A coleta de dados foi realizada entre os meses de outubro a novembro de 2016, utilizando-se um check list, 
elaborado pela ANVISA, com 42 itens avaliativos. Na sequência, os resultados referentes às fórmulas lácteas foram apresentados 
nas categorias conforme (C) e não conforme (NC), e às empresas, nas categorias fabricante um (E.F1) e fabricante dois (E.F2).

RESULTADOS
Foram analisadas 16 fórmulas infantis para lactentes, de duas marcas diferentes: 10 da E.F1 e 06 da E.F2. Foram encontradas 
variedades de fórmulas em dois estabelecimentos comerciais dos cinco pesquisados, sendo uma farmácia e um supermercado 
responsáveis por 62,5% das fórmulas infantis avaliadas. Dos 16 rótulos das formulas lácteas avaliadas, 81,25% mostraram não 
conformidade e 18,75% conformidade com as legislações vigentes. A E.F1 obteve um percentual de inadequação das rotulagens 
de 37,5%, considerado elevado, porém inferior ao verificado para a E.F2, que foi de 43,5%. Ressalta-se que apenas três produtos 
apresentaram 100% de conformidade com as legislações vigentes, sendo todos da E.F1. As duas empresas fabricantes tiveram 
um percentual elevado de inadequação às regulamentações, principalmente no que se refere aos itens dispostos na RDC Nº. 
259/02 e na Portaria Nº. 977/98.

CONCLUSÃO
Os achados permitem concluir que a rotulagem de fórmulas lácteas infantis não podem ser consideradas adequadas à legislação 
vigente, o que evidencia a necessidade de tornar mais rigorosa e efetiva a fiscalização referente à comercialização de produtos 
infantis.
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INTRODUÇÃO
Tomate e caju são alimentos ricos em nutrientes e antioxidantes, que podem servir de base para elaboração de molhos, agregando 
novos sabores e o uso de novas matérias-primas pela indústria alimentícia.

OBJETIVOS
Desenvolver e caracterizar, em termos físico-químicos, formulações de molho de tomate e caju em diferentes proporções, de 
forma associada e separada.

METODOLOGIA
Foram elaboradas cinco formulações de molho, sendo F1: 100% de tomate;  F2: 75% de tomate e 25% de caju;  F3: 50% de tomate 
e 50% de caju;  F4: 75% de caju e 25% de tomate e F5: 100% de caju. Os ingredientes utilizados foram as polpas de tomate e de 
caju, alho, azeite, folha de louro, sal, cebola. O tempo de cozimento foi de aproximadamente três horas. Os parâmetros físico-
químicos analisados foram: teor de cinzas, umidade, pH, acidez e ºBrix.

RESULTADOS
Os resultados referentes às características físico-químicas demonstraram valores de cinzas de 1,74% a 2,32%, umidade de 78,89% 
a 87,96%, pH de 4,20 a 4,30, teor de acidez de 0,95% a 1,23%, e 14,22 º a 24,20 º Brix. Evidenciou-se, desta forma, que todas as 
formulações do molho agridoce, tanto elaboradas à base de tomate e caju associados, quanto em polpas isoladas, apresentaram 
características físico-químicas adequadas, constituindo-se opção viável de utilização desses alimentos em preparações culinárias.

CONCLUSÃO
Conclui-se que molhos desenvolvidos à base de tomate e caju podem ser considerados como produto alimentício de qualidade 
físico-química satisfatória, representado opção adequada para incorporar sabor e nutrientes à diversas preparações alimentares.

voltar ao índice



186* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

PO-30-016
ESCOLHAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA: PODEM AS PERSONAGENS INFANTIS INTERFERIR NESTA DECISÃO? 
Autores: HERMANO REZENDE; RENATA FURLAN VIEBIG; JULIANA MASAMI MORIMOTO 
Instituição: Centro Universitário São Camilo 
Área: ALIMENTOS E GASTRONOMIA 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 30/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 
  
INTRODUÇÃO
Diversos fatores influenciam a formação de hábitos alimentares infantis e, na atualidade, a publicidade e o marketing são 
considerados decisivos para as escolhas alimentares de crianças. Muitas vezes é empregada a estratégia de marketing “priming” 
para influenciar crianças, valendo-se do efeito que a exposição prévia a determinado estímulo pode influenciar a escolha de um 
produto sem que exista consciência do indivíduo.

OBJETIVOS
Avaliar a influência de personagens infantis admiráveis nas escolhas de produtos alimentícios por parte de crianças.

METODOLOGIA
Pesquisa transversal, na qual foram avaliadas as escolhas alimentares de alunos de um colégio particular paulistano, com idade 
entre 6 e 9 anos. No início do estudo todas as crianças foram submetidas à avaliação do estado nutricional, sendo analisada 
a adequação do Índice de Massa Corporal por Idade. Nas etapas seguintes, foi aplicado o estímulo priming com personagens 
infantis admiráveis (super-heróis e bonecas) nos lanches habituais das crianças e foi dada a oportunidade para que cada aluno 
escolhesse biscoitos doces integrais ou recheados, com base no que seria escolhido por suas personagens prediletas. Além 
do priming com personagens, na terceira etapa do estudo, realizou-se o priming com alimentos saudáveis e não saudáveis. Os 
achados foram analisados com auxílio do software SPSS 20.0 e o teste de McNemar.

RESULTADOS
Foram estudadas 44 crianças, com idade média de 7,55 anos, sendo que a maioria residia com os pais (72,7%). Quase metade 
das crianças estavam com risco de sobrepeso ou sobrepeso para a idade (45,5%). Na primeira semana do estudo, sem utilização 
do priming, 86,7% escolheram o biscoito recheado. Na segunda semana, houve aumento de 8,6% na opção de biscoito integral 
(21,9%) com o estímulo priming. Na terceira semana, utilizando-se o priming com alimentos saudáveis, 34,3% das crianças 
optaram pelo biscoito integral.

CONCLUSÃO
Embora tenha sido observado o aumento do consumo de biscoitos integrais ao longo da pesquisa, não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os resultados nas diferentes semanas do estudo. É possível que a dificuldade em mudar de 
escolha e a preferência pelo biscoito recheado se deva, principalmente, à publicidade anterior estimulada pelas empresas desse 
segmento.
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INTRODUÇÃO
O comprimento dos telômeros é fisiologicamente associado ao envelhecimento, mas pode ser influenciado pelo estresse oxidativo 
e inflamação crônica presentes na obesidade. Em diversos estudos, o encurtamento do comprimento dos telômeros foi associado 
à obesidade em adultos, no entanto, ainda existem poucas evidências da relação entre obesidade, dieta e cirurgia bariátrica com 
o comprimento dos telômeros.

OBJETIVOS
Este estudo tem como objetivo avaliar o comprimento dos telômeros em mulheres com obesidade antes e após a derivação 
gástrica em Y de Roux e associar esses dados com variáveis antropométricas e de composição corporal.
 
METODOLOGIA
Um estudo prospectivo e longitudinal tem sido conduzido com mulheres com obesidade grau III, de uma população miscigenada 
com idade entre 25 e 50 anos, submetidas à DGYR. Os dados antropométricos (peso e altura), de composição corporal e sangue 
periférico, para análise do comprimento dos telômeros foram coletados antes e após 6 meses do procedimento cirúrgico. O 
comprimento dos telômeros foi medido pelo método de PCR descrito por Cawton e obtido pela razão T/S para cada amostra: [ΔCt 
= Ct (Tel) - Ct (36B4);  Razão T/S = 2 (-ΔCt)].

RESULTADOS
Foram selecionadas 13 mulheres com obesidade grau III antes da cirurgia bariátrica. A idade média foi de 38,64 ± 6,2 anos, o 
peso médio foi de 110,9 ± 14 kg e o IMC foi de 42,8 ± 4,1 kg/m². A avaliação da composição corporal mostrou que a média de 
massa gorda foi de 53,3 ± 9,3 kg e a massa livre de gordura foi de 58,95 ± 6,8 kg. O comprimento médio dos telômeros desses 
pacientes foi de 0,16 ± 0,13 pb.

CONCLUSÃO
O próximo passo será relacionar os dados antropométricos, bioquímicos e de ingestão alimentar de 50 pacientes antes e após 6 
meses de cirurgia bariátrica e verificar a influência no comprimento dos telômeros.
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INTRODUÇÃO
As interações entre genes e ambiente têm sido estudadas para identificar possíveis fatores que influenciam as respostas dos 
indivíduos a diferentes condições metabólicas, sendo a metilação do DNA um marcador epigenético importante na determinação 
de vários processos biológicos e doenças em humanos, incluindo a obesidade.

OBJETIVOS
Identificar as modificações no padrão de metilação do DNA envolvidos com a via da inflamação antes e após intervenção dietética 
hipocalórica em mulheres com obesidade grau III.

METODOLOGIA
A amostra é composta por 2 grupos: Grupo intervenção (G1): mulheres com obesidade grau III [índice de massa corporal (IMC) 
≥40kg/m2] pré e pós intervenção dietética hipocalórica (1200 kcal/dia) por 6 semanas;  Grupo Controle (G2): mulheres eutróficas 
saudáveis (IMC entre 18,5 e 24,9kg/m2). Foram coletados dados antropométricos (peso, estatura, IMC e circunferência abdominal 
(CA)), composição corporal (massa magra e massa gorda) e coleta de sangue periférico para análise de metilação. Para análise 
estatística serão utilizados teste de normalidade (Shapiro-Wilk), estatística descritiva (média e desvio padrão), testes t (pareado e 
independente) e correlação de Pearson. Será admitido nível de significância para p<0,05.

RESULTADOS
Foram avaliadas 21 mulheres, sendo 10 eutróficas e 11 com obesidade. A média de idade foi de 35,5±6,8 anos para o G1 e 
33,5±11,2 anos para o G2. Observou-se significante perda de peso de 8,4±4,3 kg (5,2%, p<0,001) no G1 após 6 semanas 
de intervenção dietética, além da redução do IMC (58,5±10,5 para 55,3±9,1kg/m2, p<0,001), MM (65,4±8,6 para 63,1±7,1 
kg;  p=0,009) e MG (89,5±23,0 para 83,4±21,0 kg;  p=0,001).Os valores de peso, IMC, CA MM e MG do G1 mantiveram-se 
estatisticamente diferentes do grupo G2 tanto no momento pré quanto pós intervenção dietética.

CONCLUSÃO
Nossos resultados mostram que indivíduos com obesidade submetidos a intervenção dietética hipocalórica apresentam redução 
significativa de peso, IMC, MM e MG. A próxima etapa do presente trabalho será identificar as modificações na metilação do DNA 
de genes da via inflamatória de mulheres com obesidade grau III, antes e após a intervenção dietética e comparar com o grupo 
controle.
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INTRODUÇÃO
Concentrações adequadas da 25(OH)D são cruciais para o metabolismo ósseo, além de outros desfechos extraesqueléticos. Sua 
síntese principal ocorre pela exposição aos raios ultravioletas (UVB). Além disso, sabe-se que dentre os fatores que influenciam 
as concentrações de vitamina D, o fototipo de pele exerce papel importante, uma vez que indivíduos de pele negra, em virtude da 
maior concentração de melanina, produzem menores quantidades desse nutriente. Nesse contexto, polimorfismos do gene VDR 
tem sido associados às concentrações da 25(OH)D bem como outros efeitos, atuando como fator de transcrição em diversos 
tecidos corporais.

OBJETIVOS
Avaliar a associação entre a 25(OH)D, cor da pele e a presença do polimorfismo BsmI do gene VDR em adolescentes escolares.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal com 172 adolescentes de 15 a 19 anos de ambos os sexos, provenientes de 3 escolas 
públicas. Foram coletados dados de idade, sexo e cor da pele. A concentração sérica de vitamina D (25 OH) D foi analisada 
por quimioluminescência e foi utilizado o ponte de corte ≥ 30 ng/dL para suficiente e < 30 ng/dL insuficiente. O polimorfismo 
avaliado foi o BsmI (rs 1544410). Os dados foram apresentados em média, desvio-padrão da média, frequência relativa. Além 
disso, foi aplicado o teste quiquadrado para avaliar as associações. Foi considerado significativo o p < 0,05.

RESULTADOS
A população do estudo teve a idade média de 16,98 anos (± 1,05), sendo em sua maioria do sexo feminino e teve como média 
de 25 (OH)D de 28, 98 ng/dL (± 8,16). A cor da pele predominante foi a cor parda (53,5%) e o genótipo com maior frequência 
do BsmI foi o bb (37%). Não foi encontrado associação entre a insuficiência de vitamina D e cor da pele (p=0,95) e com os 
diferentes genótipos do polimorfismo BsmI (p=0,47). Quando avaliado a distribuição genotípica com a cor da pele também não 
houve associação significativa (p= 0,58)

CONCLUSÃO
O polimorfismo BsmI não esteve associado na população estudada, com as concentrações de vitamina D ou a cor da pele
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INTRODUÇÃO
Analisar o padrão alimentar dos universitários do curso de Nutrição é relevante para indicar e perceber possíveis mudanças 
nutricionais ao longo do curso, já que, estes estarão no futuro atuando de forma direta, na orientação e reeducação dietética de 
indivíduos e populações

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo avaliar o perfil alimentar entre os acadêmicos do primeiro e sétimo período do curso de nutrição

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal comparativo com base em dados primários, realizado em uma instituição privada. A população 
do estudo foi composta por acadêmicos do primeiro e sétimo período do Curso de Nutrição, de ambos os sexos, e a partir de 18 
anos de idade. Sendo utilizado questionário de consumo alimentar, desenvolvido e utilizado pelo Ministério da Saúde no Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) composto por dez perguntas. As diferenças entre os alunos foram calculadas pelo 
teste T-student. O limiar significativo foi fixado em <0,05 em todos os casos 

RESULTADOS
Entre os participantes avaliados 46 eram do sexo feminino e 14 do sexo masculino. Na avaliação retrospectiva do consumo 
semanal dos marcadores alimentares, notou-se que, no que se refere a adequação da frequência recomendada dos grupos 
alimentares estudados, destacam-se os altos índices de inadequação no consumo dos grupos considerados protetores, hortaliças 
cruas com 67% e 77% de inadequação para os estudantes iniciantes e pré-concluintes respectivamente;  Legumes cozidos, com 
83% e 80% de inadequação e frutas com 70% e 50% de inadequação nos estudantes iniciantes e pré-concluintes. Outro marcador 
que merece destaque é o de batata frita, batata de pacote e salgados fritos, pois quando comparado a frequência de consumo 
entre os alunos, observou-se uma discrepância significativa (p= <0,001) dado que 80% dos alunos iniciantes teve um consumo 
inadequado e 80% do grupo pré-concluinte teve o consumo adequado, considerando como adequado a ingestão de até 1 vez por 
semana

CONCLUSÃO
Após o levantamento dos dados, constatou-se que ocorreu um consumo insuficiente de frutas e vegetais, em contrapartida 
um maior consumo de alimentos industrializados, em destaque batata frita, batata de pacote, salgados fritos e refrigerantes. 
Mostrando que apesar do ganho no conhecimento não houve influencia na mudança dos hábitos alimentares
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INTRODUÇÃO
Estudo piloto transversal realizado com 30 adolescentes com sobrepeso/obesidade de 10 a 19 anos, de ambos os sexos, atendidos 
no ambulatório de endocrinologia pediátrica de um Hospital Universitário. A SM foi diagnosticada segundo os critérios adaptados 
do III NCEP-ATP (2001). Avaliou-se concentrações séricas de Colesterol total, LDL-c, PCR-HS, insulina de jejum para o cálculo do 
índice HOMA-IR e a 25(OH)D, classificada de acordo com a Endocrine Society (2011).

OBJETIVOS
Avaliar a associação entre síndrome metabólica, 25(OH)D e marcadores cardiometabólicos em adolescentes com sobrepeso/
obesidade.

METODOLOGIA
Estudo piloto transversal realizado com 30 adolescentes com sobrepeso/obesidade de 10 a 19 anos, de ambos os sexos, atendidos 
no ambulatório de endocrinologia pediátrica de um Hospital Universitário. A SM foi diagnosticada segundo os critérios adaptados 
do III NCEP-ATP (2001). Avaliou-se concentrações séricas de Colesterol total, LDL-c, PCR-HS, insulina de jejum para o cálculo do 
índice HOMA-IR e a 25(OH)D, classificada de acordo com a Endocrine Society (2011).

RESULTADOS
Registrou-se uma idade média de 11,13 (1,51) anos. Verificou-se maiores percentuais da alterações para o colesterol total (30%) 
e para as lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c) (10%). Encontrou-se uma elevada frequência de valores alterados de HOMA-
IR (26,7 %) e PCR-HS (30 %). Identificou-se um percentual 33,3% de adolescentes com Síndrome Metabólica. A concentração 
média da 25(OH)D foi de 34,4 ng/dl, e 40% dos adolescentes apresentaram valores < 30 ng/dl, considerados com insuficiência/
deficiência. Não encontrou-se associações significativas entre a presença de SM e as concentrações de 25(OH)D (p=0,429), 
colesterol total (p=0,091) e LDL-c (p=0,197). Entretanto, observou-se que 80% da população com SM apresentou valores do 
indicador HOMA-IR > 3 (p< 0,0001). Ademais, verificou-se que 50% dos adolescentes portadores da SM apresentaram valores 
de PCR-HS superiores a 5 mg/dl (p < 0,05), com valores médios de 6,7 (5,8) mg/dl para o grupo com SM e 3,9 (0,8) mg/dl para 
o grupo sem SM.

CONCLUSÃO
Observou-se uma importante associação entre os adolescentes com SM e fatores cardiometabólicos representados pelos índice 
HOMA-IR e a PCR-HS.
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INTRODUÇÃO
O déficit do estado nutricional em pacientes com câncer está relacionado à baixa resposta ao tratamento e a qualidade de vida, 
aumentando o tempo de internação e os custos hospitalares. Com isso, torna-se fundamental a identificação precoce do risco 
nutricional e a instalação de um planejamento de terapia nutricional nesses pacientes.

OBJETIVOS
Identificar a presença de risco nutricional em pacientes oncológicos e associar métodos de diferentes tipos de triagem.

METODOLOGIA
Os métodos de triagem utilizados foram ASG PPP, NRS 2002 e NUTRISCORE. Foram incluídos pacientes adultos e idosos, de 
ambos os gêneros, com diagnóstico de câncer, hospitalizados nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017. Foram 
excluídos da amostra pacientes menores de 18 anos, os que não assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e os 
que não conseguiram responder ao formulário de ASG-PPP. Para verificar a presença de associação entre as variáveis, foi aplicado 
o teste Qui-quadrado de Pearson. Para todos os testes, foi empregado um nível de significância 5%, considerando hipóteses 
bicaudais. As análises dos dados foram realizadas com o auxílio do programa SPSS, versão 20.0. No sentido de caracterizar 
a população estudada, as variáveis foram expressas através de análise descritiva dos dados, com a distribuição da freqüência, 
cálculo de tendência central e de dispersão.

RESULTADOS
Foram triados 38 pacientes, sendo 36,8% do gênero masculino e 63,2% do gênero feminino com média de idade de 55,5±0,5 
anos de idade e com IMC médio de 25,4±6,4 kg/m². Quanto aos tipos de neoplasias mais prevalentes, predominaram as 
gastrintestinais, presentes em 28,9% dos pacientes. Em relação ao tipo de tratamento, 55,3% estavam em quimioterapia. A ASG-
PPP mostrou risco nutricional em 81,6%, a NRS 2002 em 52,6% e a Nutriscore 28,9%. Houve associação significante entre a 
ASG-PPP e NRS 2002 (p=0,003) para identificação do risco nutricional.

CONCLUSÃO
A escolha do método de triagem deve ser baseada no contexto no qual o paciente se encontra. A ASG-PPP foi o método que 
mostrou mais pacientes com risco nutricional quando associada com as demais e em seguida a NRS. Levando em consideração 
a identificação do risco indicado pela ASG PPP e pela NRS, a NUTRISCORE não se mostrou eficaz no âmbito hospitalar.
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INTRODUÇÃO
Na busca por parâmetros clínicos e nutricionais que sejam melhores preditores da condição de saúde e do estado nutricional 
do idoso, métodos que avaliam a função muscular podem traduzir precocemente informações relacionadas as variações da sua 
evolução, quando comparada a parâmetros antropométricos convencionais.

OBJETIVOS
Examinar a inclusão de métodos para a avaliação de capacidade funcional (CF) no protocolo de atendimento ambulatorial de 
idosos e suas associações com variáveis de composição corporal.
 
METODOLOGIA
Estudo observacional, analítico do tipo transversal. Foram incluídos idosos de ambos os sexos com idade > 60 anos. A 
composição corporal foi avaliada pela bioimpedância multifrequêncial InBody120. Foram incluídos 2 testes de CF: (1) Força de 
preensão manual (FPM) para avaliação da força muscular (FM);  (2) Teste Timed Up and Go (TUG), para avaliação da velocidade 
de marcha (VM). A FPM foi medida pelo dinamômetro Jamar. Para a sua classificação, foi utilizada a maior das 3 medidas do braço 
dominante. Considerou-se baixa FM quando a FPM < 20kgf para mulheres e < 30kgf para homens (LAURETANI et al., 2003). 
Para o TUG, os indivíduos sentados em uma cadeira com as costas apoiadas, tinham que levantar e caminhar 3 metros, virar e 
regressar para a posição inicial. Foi cronometrado o tempo após sinal de partida até o retorno à posição inicial. Considerou-se VM 
preservada quando o tempo foi ≤ 12”, reduzida quando > 12 e < 20” e baixa quando ≥ 20” (BISCHOFF et al., 2003).

RESULTADOS
Foram incluídos 51 idosos (70,0±7,3 anos;  mulheres 84,3%). A FPM das mulheres foi de 21,4±5,0kg e dos homens 27,6±5,0kg, 
com prevalência de baixa FM de 31,4% (mulheres 27,9%;  homens 50%). O TUG foi de 9,87±2,4”, com 11,8% de reduzida VM 
(mulheres 11,6%;  homens 12,5%). Houve associação negativa entre a FM e marcadores de adiposidade como a massa gorda 
(r= -0,38 e p<0,01), índice de massa gorda (r= -0,47 e p<0,001) e percentual de gordura corporal (r= -0,49 e p<0,001), 
além do IMC (r= -0,41 e p<0,01). Adicionalmente, observou-se associação positiva com a massa muscular esquelética (r=0,29 
e p<0,05) e a massa livre de gordura (r=0,31 e p<0,05). Não foram observadas associações significativas com o teste TUG.

CONCLUSÃO
Idosos apresentaram elevada prevalência de baixa FM, não acompanhada pela VM. As associações entre a FM e os marcadores de 
adiposidade revelam as alterações relacionadas à senescência. Ressalta-se a importância da utilização em conjunto de métodos 
capazes de avaliar a funcionalidade nesta população.
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INTRODUÇÃO
O estadiamento da sarcopenia é um conceito que permite a identificação da sua gravidade e pode auxiliar no manejo clínico desta 
condição.

OBJETIVOS
Avaliar a prevalência de diferentes estágios de sarcopenia em idosos assistidos ambulatorialmente.
 
METODOLOGIA
Estudo observacional, analítico do tipo transversal. Foram incluídos idosos de ambos os sexos com idade > 60 anos assistidos 
em um ambulatório de Nutrição. Para o parâmetro de massa muscular (MM) foi utilizado o índice de massa muscular esquelética 
(IMME) obtido pela impedância bioelétrica multifrequêncial InBody120 e normalizado pela altura. Considerou-se baixa MM quando 
o IMME < 6,76kg/m² para mulheres e < 10,76kg/m² para homens (JANSSEN et al., 2004). A força muscular (FM) foi avaliada 
pela força de preensão manual (FPM) através do dinamômetro Jamar. Para a sua classificação, foi utilizada a maior das 3 medidas 
do braço dominante. Considerou-se baixa FM quando a FPM foi < 20kgf para mulheres e < 30kgf para homens (LAURETANI 
et al., 2003). Para a avaliação da capacidade funcional (CF) foi utilizada a velocidade de marcha (VM) avaliada pelo teste Timed 
Up and Go (TUG), onde os indivíduos sentados em uma cadeira com as costas apoiadas, tinham que levantar e caminhar 3 
metros, virar e regressar para a posição inicial. Foi cronometrado o tempo após sinal de partida até o retorno à posição inicial. 
Considerou-se baixa VM o tempo de TUG > 12” (BISCHOFF et al., 2003). Foram empregados os estágios de sarcopenia segundo 
Cruz-Jentoft et al. (2010) em: (1) Pré-sarcopenia – apenas baixa MM;  (2) Sarcopenia – baixa MM associada a baixa FM ou CF;  
e (3) Sarcopenia severa – associação dos 3 critérios.

RESULTADOS
Foram incluídos 51 idosos com idade média de 70,0±7,3 anos (mulheres 84,3%;  IMC médio 29,1±4,8kg/m²). A frequência 
exclusiva de baixa MM, FM e CF foi de 13,7% (mulheres 9,02±0,86kg/m²;  homens 10,59±0,72kg/m²), 31,4% (mulheres 
21,4±5,0kgf;  homens 27,6±5,0kgf) e 11,8% (9,87±2,4”), respectivamente. As prevalências de acordo com os estágios 
da sarcopenia encontradas foram: Pré-sarcopenia 13,7%, sarcopenia 3,9% e sarcopenia severa 2,0%. Apenas homens foram 
classificados nestas condições.

CONCLUSÃO
A prevalência encontrada para todos os estágios da sarcopenia supera as expectativas encontradas em outras populações, 
ressaltando-se assim, a importância da sua investigação no atendimento nutricional. Neste sentido, o reconhecimento dos 
estágios da sarcopenia pode contribuir para a tomada de decisões e definição de metas de recuperação apropriadas.
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INTRODUÇÃO
O excesso de peso é considerado um dos maiores problemas de saúde pública em todas as fases do curso da vida. Por sua vez, 
a obesidade na infância e adolescência pode contribuir para o desenvolvimento de hipertensão arterial em idades cada vez mais 
precoces.

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional (EN) e a prevalência de hipertensão arterial em crianças e adolescentes assistidos por uma Organização 
não Governamental (ONG).

METODOLOGIA
Estudo observacional, descritivo do tipo transversal. Foram incluídas crianças com idade entre 5 e 10 anos incompletos e 
adolescentes com idade entre 10 e 19 anos incompletos de ambos os sexos, sem deficiência física provisória ou permanente, 
assistidas por uma ONG, no período de fevereiro a março de 2017. O EN foi avaliado pela antropometria, por meio do peso, 
estatura e IMC. Foi utilizado o software Anthro Plus para obter os valores de Escore-z dos índices peso para a idade (P/I), estatura 
para idade (E/I) e IMC para a idade (IMC/I), de acordo com a referência (OMS, 2007). Todos os participantes foram questionados 
quanto à presença de diagnóstico médico prévio de pressão arterial (PA) elevada. Foram realizadas 3 aferições da PA sistólica 
(PAS) e diastólica (PAD), sendo considerada a média das duas últimas para a sua classificação (SBC, 2010). A PA elevada (pré 
hipertensão + hipertensão) foi considerada quando a PAS ou a PAD > p90 da referência ou com a PAS ≥ 120 mmHg ou a PAD 
≥ 80 mmHg (NIH, 2005). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário UNIEURO.

RESULTADOS
Foram incluídos 40 indivíduos com idade média de 11,0±2,4 anos. Destes, 32,5% eram crianças meninas 69,2%;  8,2±0,9 
anos) e 67,5% adolescentes (meninas 74,1%;  12,4±1,6 anos). Todos apresentaram altura adequada para a idade (Escore-Z 
0,22±0,89). Segundo o índice IMC/I (Escore-Z 0,06±1,24DP), 5,0% apresentaram magreza, 15% sobrepeso e 2,5% obesidade. 
A PA elevada foi evidenciada em 12,5% da amostra, correspondendo a 23% das crianças e 7,4% dos adolescentes. Destes, todos 
eram eutróficos. Não houve PA elevada auto referida.

CONCLUSÃO
A despeito da situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, foram evidenciadas baixas prevalências de comprometimento 
do EN. Por outro lado, apesar de negativa de PA elevada auto referida, esta foi prevalente. Adicionalmente, o fato de ser eutrófico, 
não excluiu a condição de PA elevada. Neste sentido, deve-se proporcionar cuidados primários de saúde de forma a garantir um 
rastreio adequado da hipertensão também a crianças e adolescentes.
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INTRODUÇÃO
O processo biológico do envelhecimento envolve mudanças morfológicas e funcionais com inevitáveis alterações na composição 
corporal e no sistema neuromuscular, que por sua vez podem influenciar o estado nutricional e autonomia no indivíduo idoso.

OBJETIVOS
Avaliar a composição corporal e função muscular (FM) de pacientes idosas e suas associações com a idade e parâmetros 
antropométricos.

METODOLOGIA
Estudo observacional, analítico do tipo transversal. Foram incluídos idosos do sexo feminino com idade > 60 anos assistidas 
ambulatorialmente. A avaliação antropométrica foi composta pelo peso, altura, IMC, circunferência da panturrilha (CP) e 
circunferência abdominal (CA). A composição corporal foi avaliada por impedância bioelétrica através do analisador multifrequencial 
InBody120 com o adequado preparo, sendo considerado obesidade o percentual de gordura corporal (%GC) > 44,1% (HEO et al., 
2012) e obesidade abdominal a CA ≥ 88 cm. A FM foi avaliada pela força de preensão manual (FPM) através do dinamômetro 
Jamar. A FPM foi conduzida com as participantes de pé e o braço estendido ao longo do corpo, sendo adotado o valor mais alto 
de força gerado durante 3 medidas realizadas no braço dominante. Considerou-se baixa a FPM < 20kg para mulheres e < 30kg 
para homens (LAURETANI et al., 2003). Coeficientes lineares de correlação de Pearson foram calculados para avaliar a associação 
entre as variáveis. Todas as análises foram realizadas utilizando o pacote estatístico SPSS 19,0.

RESULTADOS
Foram incluídas 59 idosas com idade média de 71,1 ±7,5 anos. A massa muscular esquelética (MME) média foi de 20,4 ±2,4kg, 
o %GC médio foi de 40,2 ±6,0kg e a CA média de 94,7 ±8,8cm, com prevalência de obesidade e obesidade abdominal de 27,1% 
e 79,7%, respectivamente. A FPM média foi de 22,3 ±4,4kg, com prevalência de baixa FM de 18,6%. Foi observada associação 
negativa entre a idade e a CP (r = -0,33 e p<0,05) e MME (r = -0,27 e p<0,05) e entre a FPM com o IMC (r = -0,32 e p<0,05), 
CA (r = -0,30 e p<0,05) e %GC (r = -0,31 e p<0,05).

CONCLUSÃO
Idosas assistidas ambulatorialmente apresentaram elevada prevalência de obesidade e principalmente, obesidade abdominal. 
Adicionalmente, as associações entre a idade e marcadores de massa muscular e da FM com marcadores de adiposidade revelam 
as alterações relacionadas à senescência. Ressalta-se a importância de modificação de estilo de vida de forma a minimizar os 
riscos relacionados a obesidade e garantir uma adequação da composição corporal nessa faixa etária.
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INTRODUÇÃO
A bioimpedância elétrica (BIA) é um método de avaliação da composição corporal (CC) viável na prática clínica por ser um exame 
rápido, não invasivo e boa reprodutibilidade por sofrer pouca ou nenhuma interferência do avaliador, tornando-se eficiente em 
diversas situações clínicas. No entanto, alguns fatores como a alimentação e o ciclo menstrual, podem exercer influência nos 
resultados.

OBJETIVOS
Investigar a influência do preparo na avaliação da CC pela BIA.

METODOLOGIA
Foram recrutados voluntários de ambos os sexos, não treinados, com idade entre 19 e 40 anos. O exame foi realizado através 
da BIA multifrequêncial InBody120 em 2 momentos, com e sem preparo. Este foi norteado pelas recomendações do fabricante e 
incluiu o jejum > 2 horas, urinar antes, não fazer exercício físico, retirar objetos metálicos, usar roupas leves e as mulheres não 
estarem na fase menstrual. O momento sem preparo foi realizado na mesma manhã, 5 minutos após o consumo de uma refeição 
compatível com o desjejum. O mesmo protocolo foi aplicado com uma semana de intervalo em uma subamostra das mulheres, 
porém na fase menstrual. Foi utilizado o teste de Wilcoxon para avaliar a influência da condição do preparo. Para as variáveis 
em 4 tempos das mulheres, foi utilizado o teste ANOVA-RM com comparação em pares por Bonferroni. Todas as análises foram 
realizadas no software SPSS 24,0.

RESULTADOS
Foram incluídos 53 adultos (22,3±4,4 anos;  75,5% de mulheres). As mulheres apresentaram influência nos seguintes 
parâmetros: Peso (57,2±9,2kg vs 57,6±9,4kg;  p=0,001), IMC (21,94±3,3kg/m² vs 22,10±3,4kg/m²;  p=0,001), massa 
gorda (17,7±7,1kg vs 18,1±7,6kg;  p<0,01), % de gordura corporal (30,1±7,6% vs 30,6±8,1%;  p<0,05), além de 8 das 
10 impedâncias segmentares aferidas. Nos homens, houve influência no peso (71,8 ±12,3kg vs 72,1±12,3kg;  p<0,01), IMC 
(23,22±3,2kg/m² vs 23,3±3,24kg/m²;  p<0,01) e apenas na impedância do tronco a 20kHz. Na comparação dos 4 tempos das 
mulheres (n=15), observou-se influência da condição do preparo quando na presença da fase menstrual para o peso (55,8±7,5kg 
vs 56,0±7,4kg;  p<0,01) e IMC (20,97±2,7kg/m² vs 21,05±2,7kg/m²;  p<0,01). Não houve diferença nos parâmetros de CC 
entre os 4 tempos, inclusive para a água corporal total.

CONCLUSÃO
A ausência do preparo exerceu maior influência nas mulheres, com superestimação de parâmetros de adiposidade. Adicionalmente, 
sugere-se que as interferências evidenciadas na presença da fase menstrual, não tenham impacto na prática clínica a ponto de 
inviabilizar a realização do exame.
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INTRODUÇÃO
O conceito de corpo saudável ou desejável tem sofrido transformações ao longo do tempo. Atualmente, o modelo de corpo ideal 
preconizado pela nossa sociedade e veiculado pela mídia, leva às mulheres a insatisfação crônica com seu corpo, culpabilizando-
as e estimulando a adoção de dietas altamente restritivas e exercícios físicos extenuantes como forma compensatória. Neste 
sentido, o sexo feminino é o mais vulnerável às pressões socioeconômicas e culturais associadas aos padrões estéticos.

OBJETIVOS
Avaliar a autopercepção da imagem corporal (IC) de mulheres atendidas ambulatorialmente.

METODOLOGIA
Estudo observacional, descritivo do tipo transversal. Foram incluídas mulheres com idade entre 18 e 59 anos atendidas em 
ambulatórios de Nutrição de três instituições diferentes, no período de maio a junho de 2017. Foi utilizado o peso usual e a altura 
autorreferidos para o cálculo do índice de massa corporal (IMC). O estado nutricional foi avaliado pelo IMC, conforme proposto 
pela OMS (OMS, 1995). Posteriormente, foi coletado o peso e altura desejados pelas mulheres e obtido o IMC desejado. Para a 
avaliação da percepção da IC, foi utilizado o questionário Body Shape Questionnaire (BSQ-34) traduzido e validado (CÓRDAS & 
NEVES, 1999). Foi verificado o nível de preocupação com a IC através dos seguintes pontos de corte: Nenhuma ≤ 80;  Leve, entre 
81 e 110;  Moderada, entre 111 e 140;  Grave > 140 pontos (COOPER et al., 1987).

RESULTADOS
Foram incluídas 47 mulheres. Cerca de metade da amostra apresentou excesso de peso (46,8%). A pontuação média obtida pelo 
BSQ-34 foi 98,4±30,7 pontos. As prevalências do nível de preocupação com a IC classificadas como nenhuma, leve, moderada 
e grave foi de 29,8%, 38,3%, 19,1 e 12,8, respectivamente, demonstrando que 70,2% (n=33) das mulheres apresentaram algum 
estágio de preocupação. Destas, 42,4% (n=14) são representadas por mulheres classificadas como eutróficas. A comparação 
das medidas antropométricas, revelaram o desejo de ser 4 cm mais alta (1,62±0,06cm vs 1,66±0,06cm) e pesar menos 7,4kg 
que o peso usual (67,3±13,2kg vs 59,9±5,5kg), caracterizando um IMC inferior ao usual autorreferido (25,3±4,5kg/m² vs 
21,5±2,0kg/m²).

CONCLUSÃO
Foi observado uma frequência elevada de preocupação quanto à IC, mesmo em mulheres com IMC adequado. Ressalta-se a 
importância da avaliação de autopercepção da IC e atenção aos seus possíveis impactos no comportamento alimentar, de forma 
a identificar os pacientes e implantar estratégias de aconselhamento nutricional e promoção à saúde.
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INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo. Neste sentido, o excesso 
de peso e a adiposidade abdominal destacam-se por impor maior risco de DCV, além de diabetes tipo 2 e mortalidade por todas 
as causas.

OBJETIVOS
Avaliar o risco cardiometabólico (RCM) por diferentes critérios de diagnóstico em pacientes adultos assistidos ambulatorialmente.

METODOLOGIA
Estudo observacional, descritivo do tipo transversal. Foram incluídos pacientes de ambos os sexos com idade entre 18 a 60 anos 
atendidos em um ambulatório de Nutrição, no período de março de 2015 a maio de 2017. O RCM foi considerado a partir de três 
parâmetros antropométricos e seus respectivos pontos de corte, conforme sugerido pelas Diretrizes Brasileiras de Obesidade 
(ABESO, 2016): (1) Relação cintura-estatura (RCE) - quando a razão entre a circunferência da cintura e a estatura > 0,5;  (2) 
Circunferência abdominal (CA) – quando ≥ 80 cm para mulheres e ≥ 94 cm para homens;  (3) Índice de massa corporal (IMC) 
quando ≥ 25kg/m². Adicionalmente, foram avaliadas as prevalências dos critérios de diagnóstico combinados.

RESULTADOS
Foram incluídos 118 indivíduos adultos com idade média de 39,4 ±10,9 anos (mulheres 73,7%;  IMC 28,2 ±4,9kg/m²;  RCE 0,53 
±0,07). A presença de pelo menos um dos três riscos foi observado em 77,1% dos pacientes assistidos. A frequência de RCM 
pela RCE, CA e IMC aumentados foi de 63,6% (mulheres 0,53 ±0,08;  homens 0,55 ±0,06), 52,5% (mulheres 84,2 ±12,1cm;  
homens 93,9 ±10,5cm) e 72,0% (mulheres 28,1 ±5,2kg/m²;  homens 28,7 ±4,1kg/m²), respectivamente. Observou-se que 
12,7% da amostra apresentou dois riscos associados e cerca de metade (49,2%) apresentou todos os três riscos de forma 
combinada. Apenas 22,9% dos indivíduos não apresentaram RCM.

CONCLUSÃO
A prevalência encontrada para todos os critérios de diagnóstico do RCM adotados, isolados ou combinados, foram elevadas. 
Ressalta-se a importância da sua investigação para o aconselhamento nutricional, assim como a avaliação combinada destas 
medidas antropométricas, de forma a minimizar as limitações de cada uma quando realizadas isoladamente.
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INTRODUÇÃO
A obesidade é uma doença crônica que afeta milhões de indivíduos e está relacionada com desenvolvimento de diversas 
alterações metabólicas. Essa doença possui diferentes tratamentos, sendo um deles o procedimento cirúrgico, o qual é indicado 
para indivíduos com Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 40 kg/m² ou ≥ 35 kg/m² associado à doenças crônicas agravadas pela 
obesidade. Contudo o reganho ponderal em pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico no período pós-operatório tardio é 
bastante recorrente em pacientes sem acompanhamento nutricional.

OBJETIVOS
O presente estudo tem como principal objetivo analisar o perfil antropométrico e bioquímico de pacientes submetidos à Derivação 
Gástrica em Y de Roux (DGYR) em três momentos;  pré-operatório, pós 5 anos e 10 anos da realização do procedimento. 

METODOLOGIA
Foram selecionados 37 pacientes submetidos à DGYR há mais de 10 anos. A coleta dos dados no período pré e pós-operatório 
de 5 anos foram obtidos pelos prontuários médicos, com posterior avaliação antropométrica (peso, altura) e análise bioquímica 
(perfil lipídico e glicêmico) no período pós-operatório de 10 anos. Para análise estatística utilizou-se teste de Shapiro-Wilk, ANOVA 
de medidas repetidas e Fisher ou qui-quadrado (p<0,05).

RESULTADOS
Dos 37 pacientes analisados no estudo, 31 (84%) eram do sexo feminino, com média de idade de 54,1±8,4 anos. No pré-operatório 
a média de peso e IMC eram respectivamente 135,9±20,2 kg e 51,8±6,9 kg/m². A evolução antropométrica demonstrou perda de 
peso progressiva significante, atingindo IMC médio de 32,7±5,2 kg/m² (p=0,001) após cinco anos do procedimento cirúrgico. 
No entanto observou-se reganho ponderal significativo no período posterior, atingindo aos dez anos média de IMC de 36,3±7 kg/
m² (p=0,001). Houve melhora dos perfis glicêmico e lipídico após cinco anos da cirurgia (p=0,01), que se mantiveram até o 
final do estudo.
 
CONCLUSÃO
A cirurgia bariátrica promove redução ponderal, porém, observa-se reganho significativo entre o quinto e o décimo ano.
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INTRODUÇÃO
O aleitamento materno (AM) exclusivo é recomendado pela Organização Mundial da Saúde até o seu 6º mês de vida. A introdução 
de outros alimentos deve iniciar a partir do 6º mês de vida do lactente, mantendo-se o AM até os 2 anos de idade ou mais. O 
choro prolongado nas 3 primeiras semanas de vida pode ser considerado de ocorrência natural até 12 semanas de idade e sua 
persistência após esse período tem sido associada a atraso no desenvolvimento cognitivo e hiperatividade na idade escolar.

OBJETIVOS
Investigar a prática de aleitamento materno em lactentes com choro prolongado em Cruzeiro do Sul Acre, Amazônia Ocidental.

METODOLOGIA
O delineamento do estudo é uma coorte de nascimentos de base populacional. Entre julho de 2.015 e junho de 2.016, foram 
identificadas 1.702 nascimentos vivos no período do estudo. Entrevistas telefônicas com nutrizes foram realizadas aos 30-45 e 
90-105 dias após o parto nas quais foram aplicados questionários estruturados sobre práticas alimentares e saúde do bebê e da 
mãe. Para rastrear lactentes choro prolongado foram realizadas as seguintes perguntas: ”Seu bebê chora atualmente por muito 
tempo, sem nenhum motivo aparente ou por “cólica”?”;  “Esse choro já dura por pelo menos duas semanas?”. Considerou-se 
choro prolongado, quando as respostas foram positivas aos 30-45 dias e aos 90-115 dias pós-parto.

RESULTADOS
No total, 964 (64,5%) mães foram contatadas por telefone aos 30-45 dias de vida de seus filhos, observando-se 128 (13,3%;  
intervalo com 95% de confiança [IC95%]: 11,1-15,4) lactentes com choro persistente. Aos 90-115 dias de vida, 97 lactentes 
que apresentaram choro persistente aos 30-45 dias (75,8% dos 128) foram contatados por telefone, confirmando-se o choro 
prolongado em 18 lactentes (18,6%;  IC95%: 11,7-28,0%), correspondendo a 1,9% do total de entrevistados no puerpério (IC95%: 
1,0-2,7%). Dentre os lactentes com choro prolongado, 83% estavam em AM aos 90-115 dias de vida, sendo apenas 11% em 
aleitamento materno exclusivo (AME). Água foi oferecida para 72%, chá para 44%, fórmula infantil para 39%, massa de macaxeira 
para 39% e leite de vaca para 11% dos lactentes.

CONCLUSÃO
A prática de AME foi muito baixa na população estudada. A introdução precoce de alimentos impede o lactente de receber o 
adequado suporte nutricional e proteção, advindos do leite materno. Maior incentivo, proteção e apoio ao aleitamento materno 
exclusivo e conscientização de pais sobre a ocorrência e manejo do choro prolongado é de extrema importância para o bem estar 
da mãe e filho.
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INTRODUÇÃO
A obesidade infantil é considerada uma epidemia em nível mundial e tem recebido uma atenção importante por parte dos 
profissionais de saúde. Esta doença possui causas multifatoriais com destaque aos hábitos de vida e alimentares. No período 
entre 1989 e 2009 registrou-se um aumento de 300% no número de crianças acima do peso no Brasil na faixa etária de cinco a 
nove anos de idade, com uma grande prevalência de dislipidemia.

OBJETIVOS
O presente estudo buscou avaliar a qualidade da dieta e hábitos de alimentação saudável de crianças de seis a dez anos de idade 
e de seus responsáveis. 

METODOLOGIA
Foram aplicados os seguintes instrumentos: Questionário de Caracterização da Amostra, Questionário de Avaliação de Hábitos 
Saudáveis de Alimentação, Recordatório de 24 horas (para Índice de Qualidade da Dieta Revisado–IQD-R). Foi realizada, ainda, 
aferição de peso e estatura do responsável e da criança. Participaram do estudo 164 crianças  de seis a dez anos e 164 responsáveis.
 
RESULTADOS
Os resultados obtidos mostraram que 75% (n=123) dos principais cuidadores das crianças eram as mães, mas que outros 
responsáveis vêm assumindo esse papel no cuidado da criança (avó, pai, tia, irmã). O Estado Nutricional (EN) das crianças e 
seus responsáveis apresentaram alta prevalência de excesso de peso (18,3% e 32,9%, respectivamente) e obesidade (15,9% e 
37,9%, respectivamente). A maior parte das crianças que apresentou excesso de peso (n=56) possuía seu responsável também 
com excesso de peso (n=46). A média do IQD-R das crianças (50,0±13,6) foi muito similar à dos responsáveis (56,5±12,1), 
mais especificamente 51,8% (n=85) das crianças apresentaram dieta “inadequada” e 47,0% (n=71) apresentaram dieta que 
“necessita de modificação”. Por outro lado, entre os responsáveis esses valores foram um pouco melhores: 30,5% (n=50) dos 
responsáveis apresentaram dieta “inadequada” e 67,1% (n=110) apresentaram dieta que “necessita de modificação”. O nível 
de adesão a hábitos saudáveis de alimentação das crianças e responsáveis foi bem próximo (67,1% das crianças e 68,3% dos 
responsáveis apresentaram média adesão). Destaca-se que todas as crianças com peso adequado apresentaram média ou alta 
adesão, enquanto que entre os responsáveis com peso adequado apenas um apresentou baixa adesão aos passos. 

CONCLUSÃO
Os dados gerais obtidos através dos instrumentos propostos neste trabalho sugerem que o EN dos responsáveis pode influenciar 
o EN das crianças, o padrão de consumo dos responsáveis pode influenciar o consumo alimentar das crianças. 
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INTRODUÇÃO
A obesidade é classificada, segundo a Organização Mundial da Saúde, como um acúmulo de gordura excessivo que possa 
prejudicar de alguma forma a saúde do indivíduo. É uma desordem multifatorial e complexa, sendo um dos fatores de risco 
atribuidos a essa patologia o hábito de vida, com destaque ao hábito alimentar. 

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo avaliar as atitudes, crenças e práticas dos responsáveis em relação à alimentação e 
propensão à obesidade em crianças de seis a dez anos de idade.

METODOLOGIA
Foram fornecidos aos participantes os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, após o consentimento, os participantes 
responderam aos seguintes instrumentos: o Questionário de Caracterização da Amostra, Questionário de Alimentação da Criança 
(QAC) e, por último, foi realizado a avaliação antropométrica, através da aferição de peso e estatura.

RESULTADOS
Participaram desse estudo 164 crianças de seis a dez anos (não completos) e seus responsáveis (n=164). Foi possível obter 
como resultados que 70,73% (n=116) dos responsáveis e 34,15% (n=56) das crianças encontravam-se acima do peso. Com 
relação ao QAC, no fator “Percepção de Responsabilidade”, 64,02% dos responsáveis se consideraram “sempre” responsáveis 
pela alimentação de sua criança quando a mesma está em casa;  48,17% dos responsáveis consideram-se “sempre” responsáveis 
por decidir o tamanho da porção que sua criança consome;  apenas 42,68% dos responsáveis se consideraram “acima do 
peso” no dia da entrevista, mas a avaliação do estado nutricional mostrou que 70,73% estavam acima do peso;  32,93% dos 
responsáveis consideraram-se “despreocupados” em sua criança comer muito quando ele não está perto dela e 47,56% dos 
responsáveis consideraram-se “muito preocupado” com relação a sua criança ficar acima do peso. No fator “Restrição”, mais 
de 40% dos responsáveis concordam que “restringem” doces, alimentos altamente calóricos e os alimentos preferidos de sua 
criança. No fator “Pressão para Comer”, 47,56% dos responsáveis “concordam” que sua criança deveria comer toda a comida 
de seu prato. E por fim no fator “Monitoramento”, 41,46% dos responsáveis acreditam que “sempre” devem controlar o consumo 
de doces e lanches de sua criança.

CONCLUSÃO
A preocupação dos responsáveis com o peso da criança foi maior entre os responsáveis das crianças que estavam acima do peso. 
Já uma maior pressão para comer foi identificada entre os responsáveis com crianças abaixo do peso ou com peso adequado.
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INTRODUÇÃO
O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados foi associado ao aumento de fatores de risco para doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT). Os biscoitos salgados, frequentemente presente nas refeições dos brasileiros, são considerados como 
alimentos ultraprocessados. A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008-2009 verificou que a ingestão de biscoito salgado 
é representada por 40 kcal/dia, o equivalente a 2% da ingestão diária de calorias, valor considerado alto para um alimento 
ultraprocessado. Por outro lado, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos 
Industrializados (ABIMAPI), o consumo per capita de biscoito pode ser ainda maior, de 8,7 Kg/ano (o equivalente a 24 gramas por 
dia, isto é 103,7kcal/dia).

OBJETIVOS
Avaliar a associação entre o consumo de biscoitos e parâmetros clínicos de indivíduos com doenças cardiovasculares (DCV).

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal que utilizou dados do “Efeito do Programa Alimentar Brasileiro Cardioprotetor na redução de 
eventos e fatores de risco na prevenção secundária para DCV: Um Ensaio Clínico Randomizado” (DICA BR), conduzido pelo 
Hospital do Coração de São Paulo em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). Para a presente análise, selecionamos os 2336 participantes com dados 
de consumo alimentar no momento baseline. O consumo de biscoito salgado, ou biscoito para aperitivos, conforme definição da 
ANVISA foi avaliado por meio da soma das gramas de biscoitos reportadas em um recordatório alimentar de 24h. Os participantes 
foram categorizados entre consumidores e não consumidores. Médias e desvio padrão (dp) das medidas antropométricas, 
pressão arterial e exames laboratoriais foram apresentados segundo as categorias. Testes t-student foram realizados para avaliar 
a diferença das médias. Todas as análises foram realizadas no software R-3.4.0 e foram considerados significativos p < 0,05.

RESULTADOS
23% dos participantes relataram o consumo de biscoitos. A mediana do consumo foi 32 gramas/dia (6 unidades) e 15% da 
população consumiu 70 gramas/dia (14 unidades). Observamos diferença significativa (p = 0,03) somente entre as médias de 
LDL dos consumidores (99 mg/dL,  dp   44 mg/dL) e não consumidores (94 mg/dL, dp 37 mg/dL).

CONCLUSÃO
O LDL parece ser maior nos indivíduos com DCV que consomem biscoito salgado. 
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento é caracterizado por alterações fisiológicas na composição corporal, estado nutricional e sistema cardiovascular, 
que aumentam a incidência de doenças cardíacas entre idosos, atingindo cerca de 50% dos maiores de 75 anos. 

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional e o risco cardiovascular de idosos, de ambos os sexos, residentes em município do semiárido 
piauiense.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal descritivo, do qual participaram 30 idosos, de ambos os sexos, faixa etária de 61 a 82 anos. Para 
avaliação do estado nutricional foram realizadas aferições antropométricas, referentes ao peso (Kg) e estatura (cm), circunferências 
da cintura (cm) e do quadril (cm), avaliadas isoladamente e em combinação, pela relação cintura/quadril. O estado nutricional foi 
classificado segundo o Índice de Massa Corporal (Kg/m2) para idosos e o risco cardiometabólico pelos valores de circunferência 
da cintura. O estudo atendeu às normas de eticidade vigentes e todos os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido,

RESULTADOS
Os resultados demonstraram que 57% dos idosos avaliados possuíam excesso de peso, não sendo encontrados idosos com 
obesidade. Por outro lado, 40% dos idosos foram classificados em eutrofia e apenas 3% deles, com desnutrição. Nesse contexto, 
é oportuno destacar que o excesso de peso ao longo da vida e no processo de envelhecimento pode contribuir para a formação 
de placas de ateromas e ocorrência de eventos cardiovasculares indesejáveis, bem como a desnutrição aumenta a incidência 
de infecções e problemas cardíacos. No que se refere à circunferência da cintura, 96,6% dos idosos apresentaram risco 
cardiometabólico elevado, determinado por valores superiores a 80 cm entre as mulheres e 94 cm entre os homens. Da mesma 
forma, os resultados encontrados para a relação cintura-quadril (RCQ) demonstraram que 86,6% dos idosos possuíam elevado 
risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, com valores entre 0,84 e 0,90 entre as mulheres, e de 0,99 a 1,03 
entre os homens. Ressalta-se que os achados para circunferência da cintura e RCQ não contradizem o expressivo percentual 
de eutrofia encontrado, mas apontam a ocorrência das alterações na composição corporal típicas do envelhecimento, que são 
caracterizadas pela diminuição da massa magra e aumento da gordura corporal, com deposição na região abdominal.

CONCLUSÃO
Conclui-se que os idosos avaliados apresentam comprometimento nutricional relativo ao excesso de peso e elevado risco 
cardiometabólico.
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INTRODUÇÃO
A cirrose hepática é considerada uma das dez principais causas de morte no mundo ocidental.  A doença tem como causas 
principais as hepatites, o uso abusivo de álcool, doença biliar, infecções crônicas e a sobrecarga de ferro. Trabalhos apresentam a 
evidências científicas relacionadas aos efeitos benéficos do uso dos probióticos na profilaxia e terapia das doenças hepáticas, em 
especial a cirrose e EH, contudo apesar da relevância do tema o número de trabalhos ainda é incipiente ensejando na necessidade 
deste trabalho

OBJETIVOS
Com base na metodologia cochrane foi realizada uma revisão sistemática com o objetivo de analisar o efeito da suplementação de 
probióticos, aplicadas a pacientes cirróticos sobre parâmetros da função hepática e estado nutricional.

METODOLOGIA
Revisão sistemática,de estudos clínicos randomizados duplo cegos publicados no período de 2011 a 2016 relacionados à 
administração de probióticos em pacientes com cirrose hepática nos estágios Child-Pugh A a C .A revisão foi baseado nas 
recomendações para realizações de revisões bibliográficas proposta pela colaboração Cochrane em 3 bases de dados bibliográficas 
— PubMed, SCIELO e LILAC’S.  Critérios de inclusão: ensaios clínicos randomizado duplo-cego, com administração de probióticos 
em pacientes cirróticos adultos e idosos com  Child-Pugh A a C publicados em  2011 a 2016, com os  termos escritos em inglês 
e ou português: “cirrose”, “cirrhosis”, “probióticos”, “probiotic”, “desnutrição”, “malnutrition”, “ensaio clínico” e “clinical trial”.

RESULTADOS
 244 titulos  foram encontrados na bases de dados,  atendendo os critérios foram selecionados 8 estudos clinicos.As cepas 
microbianas mais comuns foram :  Lactobaccilus, Streptococcus e Bifidobacterium thermophiu. Não houve diferença nos índices 
de mortalidade e tempo de hospitalização nos pacientes tratados e controle.  2 estudos associaram o uso de probióticos, na 
melhora da hipertensão portal em pacientes cirróticos Child-Pugh B e C. 5 estudos avaliaram efeitos positivo dos probióticos na 
EH e houve um estudo que avaliou menor translocação bacteriana em pacientes com peritonite em tratamento com probioticos. A 
administração de probióticos não apresenta efeitos adversos importantes.

CONCLUSÃO
Os probióticos são micro-organismos benéficos aos pacientes com cirrose hepática.É uma terapia segura e bem tolerada, sem 
efeitos adversos significativos, sendo uma alternativa útil e promissora para substituir adjuvantemente terapias padrões para tratar 
complicações da cirrose hepática
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INTRODUÇÃO
A presença da desnutrição ainda é marcante no ambiente hospitalar, contudo tem se observado elevado percentual de pacientes 
com quadros de sobrepeso e obesidade.Há várias formas de realizar a avaliação nutricional de pacientes hospitalizados, porém 
inexiste um padrão ouro

METODOLOGIA
-Aprovação do projeto em comitê de etíca de acordo com a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, com o CAAE 
nº 57818616400005371 em 14/07/2016.
-Convite de paciente adultos e idosos admitidos em até 72 hs de hospital filantropico de Aracaju para participar da pesquisa com 
anuência e assinatura do termo livre consentido e esclarecido
-Resposta ao questionário de instrumento de triagem de risco nutricional – NRS 2002 (Nutiritional Risk Screening).
-Realização de medidas antropométricas : peso, altura, circunferência do braço (CB), prega cutânea tricipital (PCT)
-Determinação do percentual de adequação dos indices antropométricos:  CB/PCT, Circunferência muscular do braço (CMB) , IMC 
indice de massa coporal.
-Analise estatistica entre perfil nutricional entre adultos e idosos .
-Análise estatistica entre os diversos indicadores antropométricos e NRS 

RESULTADOS
Obteve-se pelos critérios de IMC, maior percentual de pacientes adultos e idosos com obesidade e sobrepeso respectivamente 
55,7 e 35,2%. Pela CB/PCT e CMB, houve entretanto, maior percentual de quadro de desnutrição.
A NRS/2002 identificou na amostra total elevado percentual de pacientes conforme aumentava o tempo de internação. Verifica-se 
quadro concomitante de sobrepeso/obesidade e desnutrição em pacientes internados. A NRS 2002 foi adequada para avaliação 
do estado nutricional mesmo em obesos.

CONCLUSÃO
Verificou-se no presente estudo uma significativa presença de pacientes adultos que na admissão hospitalar com quadro de má 
nutrição (desnutrição /sobrepeso e obesidade) .A transição nutricional no brasil tem levado um percentual adultos internados 
por doenças crônicas . A NRS apresenta-se como um bom preditor para diagnóstico da má nutrição hospitalar, já que por 
este instrumento foi possível conciliar a presença de agravos nutricionais mesmo em pacientes com sobrepeso e obesidade. 
Ressalta-se a necessidade da utilização de vários parâmetros antropométricos na avaliação do estado nutricional de pacientes e 
estabelecimento de protocolos assistênciais na admissão hospitalar de pacientes com sobrepeso /obesidade mas que apresentem 
risco nutricional .
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INTRODUÇÃO
Este relato de caso clínico, verificou a efetividade de um plano de terapia  nutricional enteral aplicado a paciente: EAL, sexo 
feminino, 81 anos internada a 60 dias na Unidade Hospitalar, localizada em Aracaju/Se. A paciente é portadora de Alzheimer a 08 
anos em estágio 04, com quadro de múltiplas lesões por pressão estágio 3 e 4 associados a quadro de diarreia recorrente há 20 
dias, desnutrição grave. e anemia normocítica e normocrômica. 

OBJETIVOS
Verificar a efetivicdade de um plano  nutricional de TNE aplicada a paciente com Doença de Alzheimer em estágio avançado, aliado 
a quadro de desnutrição e diarréia intratavél. A TNE teve por objetivo, corrigir a diarréia e melhorar o estado nutricional
 
METODOLOGIA
-Avaliação dos exames bioquímicos disponíveis no prontuário da paciente (PP).
-Avaliação clinica, física e antropométrica da paciente.
-Definição do diagnóstico nutricional
-Definição dos objetivos nutricionais
-Elaboração  do plano alimentar
-Implementação e acompanhamento do plano alimentar
 
RESULTADOS
Foi realizado um plano nutricional composto por dieta enteral caseira suplementada com formulas industrias oligomérica  que 
resultou em 100%de adequação energética e proteica da dieta  as necessidades da paciente bem como colaborou para melhora 
do parâmetros clínicos da diarreia e evolução positiva dos indicadores  antropométricos com ganho de medidas de circunferência 
do braço, panturrrilha e peso ponderal 

CONCLUSÃO
A paciente evoluiu com melhora o quadro de diarreia, bem como apresentou ganho de medida ponderal de peso e circunferência 
de braço e panturrilha. Conclui-se que em unidades com recursos escassos que impedem a administração da dieta enteral 
industrializada exclusiva, a estratégia de intercalar a dieta enteral caseira com a industrializada constitui-se como alternativa 
dietoterápica,
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INTRODUÇÃO
Uma em cada 1000 pessoas nasce só com um rim;  esta situação chama-se “agenesia renal unilateral”. Pode também existir um 
rim com malformação e incapaz de funcionar, fazendo com que só exista um rim funcionante. O rim único cresce um pouco mais 
do que o normal, para compensar a ausência do outro. Por esta razão, a função renal e´ mantida. O prognóstico de saúde de um 
portador de agenesia renal bilateral é postiva,desde que os fatores ambientais como alimentação adequada, prática de atividade 
fisica  regular sejam mantidas. O presente relato de caso clinico, visa demonstrar os fatores dietéticos que estão contribuindo para  
lesões renais e os possiveis impactos no prognóstico de um paciente com agenesia bilateral.

OBJETIVOS
Estudar e analisar a fisiopatologia e dietoterapia do paciente portador de Agenesia bilateral.

METODOLOGIA
-Assinatura do termo livre consentido e esclarecido pelo paciente
-Estabelecimento do diagnóstico nutricional de paciente com agenesia bilateral através de análises de exames bioquímicos, físicos 
e antropométrico do paciente portador de Agenesia bilateral.
-Realizou a avaliação  dos hábitos alimentares atuais do paciente, através de análise de QFA (questionário de frequencia alimentar).
-Foi realizado revisão bibliográfica para verificar os impactos do estado nutricional e alimentação em pacientes com agenesia 
bilateral, correlacionando os achados bibliográficos ao estado clinico atual do paciente.

RESULTADOS
Paciente do sexo masculino, 51 anos, negro, sedentário, não etilista, não tabagista, trabalha como porteiro. Na avaliação 
antropométrica foi obtido o peso (91,6kg), altura (1.76m), circunferência da cintura (99cm), circunferência do braço (36.5cm), 
adequação da %CB (119%), IMC (29.64kg/m²), PA (120x60), exames bioquímicos: ureia 20mg/dL), creatinina (1,3mgdL), 
microalbuminúria (42,7mg/24h), triglicerídeos (262mg/dL), VLDL (52mg/dL), potássio (4,3mg/dL) e ao exame físico foi observado 
que o paciente apresentava pele ressecada, olhos normocrômicos, face normocorada, MMSS e MMII sem edemas, unhas normais
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, nas preparações de nutrição padrão foram adicionados nutrientes específicos, tais como arginina, ácidos 
graxos ω-3, glutamina e outros, por mostrarem ser capazes de dar um upregulate da resposta imune, modulando a resposta 
inflamatória e melhorando a síntese protéica após cirurgias.

OBJETIVOS
Examinar o efeito da suplementação oral de proteína, Omega-3, colágeno e glutamina na função imunológica e cicatrização de 
uma paciente após implante de panturrilha.

METODOLOGIA
Participou do estudo uma paciente de 34 anos, operada em um Hospital de referência da cidade de Fortaleza, com a proposta 
de implantes de silicone na panturrilha. Foram feitas duas coletas de sangue, uma antes da cirurgia e outra no vigésimo dia após 
a cirurgia. Nutrição pré e pós-operatória: Antes da cirurgia, a paciente não seguiu nenhum plano alimentar específico. No pós-
operatório, a paciente começou imediatamente no primeiro dia o consumo de whey, na dose de 31g de proteína/dia), ômega-3, 
na dose de 2000mg/dia, fracionada duas vezes ao dia e L-glutamina ), na dose de 7g/dia. Esse consumo foi feito por 20 dias. 

RESULTADOS
Antes da cirurgia, as medidas das circunferências da coxa direita e esquerda eram de 56 cm, no entanto, ambas diminuíram 
num intervalo de 30 dias atingido um valor médio de 46,2 cm na coxa direita e 46,5 cm na esquerda, não sendo estatisticamente 
significativo. Antes da cirurgia, as medidas das circunferências da panturrilha direita e esquerda eram de 33 e 34 cm, 
respectivamente, no entanto, ambas edemaciaram no pós-operatório, (p<0,5) sendo estatisticamente significativa. O valor médio 
da circunferência foi de 34,4 cm na panturrilha direita e 34,9 cm na esquerda. O leucograma apresentou diferença significativa 
(p=0,0127) nas coletas, com valores menores na segunda coleta. Os leucócitos diminuíram após a cirurgia e, os linfócitos e 
plaquetas aumentaram quando comparados com àqueles antes da cirurgia. Verificou-se um aumento da glicemia e uréiqa na 
coleta pós-cirurgia, enquanto creatinina diminuiu.

CONCLUSÃO
Apesar de aumentar a quantidade de proteína diária, ainda sim houve perda muscular demonstrada pelo exame físico. Já no 
exame bioquímico, a creatinina diminuiu revelando uma preservação da proteína muscular. Novos estudos que contemplem doses 
maiores de proteína diária podem prevenir o catabolismo protéico e possivelmente a mobilização de glicogênio com aumento 
subseqüente da glicemia.
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INTRODUÇÃO
O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e a intervenção mais 
eficaz para redução da morbimortalidade infantil. Apesar de seus benefícios, existem alguns fatores que podem contribuir para a 
interrupção precoce da amamentação, como idade materna, mães primíparas, mitos e crenças, fissura nos mamilos, ausência de 
apoio familiar, volta ao trabalho, inclusão de bicos artificiais, entre outros.

OBJETIVOS
Descrever as práticas de aleitamento materno de crianças atendidas em Unidades Básicas de Saúde (UBS).

METODOLOGIA
Foi realizado estudo transversal com 96 crianças, de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 24 meses, selecionadas por 
conveniência, em Unidades Básicas de Saúde em um município do Estado de São Paulo, de setembro a dezembro de 2016. Após 
a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, as mães participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
e responderam a uma entrevista, com informações sobre condições de gestação e nascimento, condições socioeconômicas/
demográficas e oferta de aleitamento materno. Os dados obtidos foram organizados e analisados de forma descritiva, com 
distribuição por frequência e porcentagem.

RESULTADOS
Do total de crianças (n=96), 57,3% estavam em seu primeiro ano de vida e 56,2% eram do sexo masculino. Quanto à idade 
materna, 62,5% estavam entre 20 e 35 anos, 90,6% das mães apresentavam ensino médio ou superior e a renda familiar relatada 
foi superior a 4 salários mínimos em apenas 37,5% da amostra. Em relação à prática de aleitamento materno, 66,7% das crianças, 
entre 0 e 24 meses, receberam outro tipo de leite, sendo introduzido precocemente em 20,3% das crianças menores de 6 meses. 
A fórmula infantil foi o principal substituto ou complemento do leite materno, representando 58,3%. Dentre os motivos relatados 
pelas mães para a introdução de outro tipo de leite, o mais frequente foi a volta ao trabalho (33,3%), seguido por orientação médica 
(19%) e leite fraco ou insuficiente (15,9%).

CONCLUSÃO
Observou-se introdução precoce do aleitamento artificial, em especial, a fórmula infantil e o motivo que mais contribuiu foi o 
retorno da mulher ao trabalho. Portanto, é necessário ações de orientação à oferta exclusiva do aleitamento materno até o sexto 
mês de vida e da alimentação complementar na Atenção Básica do município estudado.
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INTRODUÇÃO
A glândula tireoide vem sendo estudada há anos e com o avançar das pesquisas foi possível identificar que a adequada ingestão 
de alguns nutrientes, pode auxiliar no seu funcionamento. O selênio é considerado de extrema relevância em relação às doenças 
da tireoide, pois participa de inúmeras reações enzimáticas necessárias para à obtenção de um estado de equilíbrio fisiológico 
entre a ativação e inativação dos hormônios tireoidianos.

OBJETIVOS
Analisar a associação entre a ingestão dietética de selênio e o hipotireoidismo subclínico.
 
METODOLOGIA
Dados da linha de base do Estudo longitudinal de saúde do Adulto (ELSA-Brasil), com amostra final de 14283 funcionários, 
de ambos os sexos, com idade entre 34 e 75 anos. O método de coleta de dados dietéticos foi o QFA, previamente validado. 
O hipotireoidismo subclínico foi categorizado por valores de TSH acima de 4,0 mcUI/mL com T4-livre dentro dos limites da 
normalidade, sem uso de medicamento para tratamento de doença tireoidiana. Modelo de regressão logística foi utilizado para 
estimar a relação entre a presença de hipotireoidismo subclínico e os tercis de consumo de selênio, ajustado por energia.

RESULTADOS
A frequência de hipotireoidismo subclínico na amostra foi de 5,4% (IC 95%, 3,8 - 7,0). Em relação ao primeiro tercil de consumo 
de selênio, o segundo (OR 0,79;  IC95%, 0,65 – 0,96) e o terceiro (OR 0,72;  IC95%, 0,58 – 0,90) tercis de selênio mostraram-
se protetores ao hipotireoidismo subclínico, independente do sexo, faixa etária, renda per capita, tabagismo atual, etilismo atual, 
atividade física, uso de suplemento alimentar, estado nutricional, presença de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia, consumo 
energético total e mudança de hábito alimentar nos últimos 12 meses. O modelo também foi ajustado pelo consumo alimentar de 
zinco, vitamina A e gorduras total e saturada.

CONCLUSÃO
A ingestão de selênio, como também observado em outros trabalhos, parece exercer papel protetor ao hipotireoidismo subclínico, 
independente da ingestão de outros nutrientes descritos na literatura como correlacionados a função tireoidiana.
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INTRODUÇÃO
A relação entre o aumento do índice de massa corporal e o aumento da pressão arterial é bem estabelecida em literatura, 
igualmente é conhecida a relação entre o aumento do ácido úrico e hipertensão em adultos e crianças. O ácido úrico é um 
importante marcador de risco cardiovascular e é utilizado como indicador de síndrome metabólica em algumas definições. Esses 
dados nos fizeram formular a hipótese de que existe interação entre o papel hipertensor do aumento da massa corporal e a 
concentração sérica do ácido úrico.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho foi avaliar se existe interação na associação entre a pressão arterial (PA) com o nível sérico de 
Ácido Úrico e com índice de massa corporal.
 
METODOLOGIA
Realizamos estudo transversal de adolescentes púberes e pós-púberes, classificados como: a) grupo controle (n = 49) e b) 
obeso (n = 46). Foram avaliados o peso e altura para cálculo de índice de massa corporal (IMC), pressão arterial e nível ácido 
úrico sérico. Para avaliar a interação entre estes fatores, realizamos regressão multivariada, na qual a PA foi a variável de desfecho 
enquanto nível de ácido úrico sérico, índice de massa corporal e a interação entre eles foram as variáveis de risco estudadas.

RESULTADOS
Os resultados apontaram que indivíduos com ácido úrico normal tiveram aumento de 1,1 mmHg na pressão arterial sistólica para 
cada incremento de 1 SDS no IMC. Por outro lado, indivíduos com ácido úrico alto apresentaram aumento de 5,1 mmHg para cada 
alíquota de 1 SDS de IMC aumentado.

CONCLUSÃO
Com a análise dos dados notamos que há uma possível tendência de aumento nos níveis de pressão arterial sistólica em indivíduos 
com ácido úrico elevado. Também notamos que esta relação entre aumento da pressão arterial e ácido úrico elevado parece estar 
mais presente em indivíduos com o IMC elevado, entretanto, são necessários mais estudos para comprovar tais interações.
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INTRODUÇÃO
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco cardiovascular. Embora já se saiba que a qualidade 
alimentar é fundamental para prevenção e tratamento da HAS, há poucos dados na literatura sobre qual método de intervenção 
nutricional é mais efetivo.

OBJETIVOS
Comparar parâmetros antropométricos e o consumo alimentar de indivíduos hipertensos e obesos submetidos à uma intervenção 
interdisciplinar (intervenção) com outros submetidos a uma intervenção padrão (controle). 
 
METODOLOGIA
Estudo de intervenção não randomizado. Foram comparadas duas estratégias de intervenção realizadas durante 3 meses. Dos 24 
indivíduos selecionados, 14 passaram pelo grupo intervenção e 10 pelo controle. Antes e após as intervenções foi aferida altura, 
peso, circunferência da cintura (CC), além da aplicação do questionário de frequência alimentar. ?Comparou-se o consumo diário 
inicial e final de porções de grupos alimentares, de fontes de gordura saturada, sódio e açúcar. Foi realizado teste t Student para 
as variáveis com distribuição normal, Mann-Whitney quando não paramétricas e teste de Spearman para análise de correlações. 
Foi considerando significante p < 0,05.

RESULTADOS
Não houve diferença entre os grupos quanto ao gênero, idade e dislipidemia, porém houve em relação a diabetes. Observou-se 
redução significante de peso, índice de massa corpórea (IMC) e CC no grupo intervenção, sem diferença entre os grupos. Em 
relação ao consumo alimentar, não houve diferença entre grupos em relação ao consumo de gordura saturada, com redução 
significante em ambos. O grupo intervenção apresentou aumento significante no consumo de leguminosas e reduções mais 
expressivas no consumo de fontes de carboidrato, sódio e açúcar. Somente para a variável gordura saturada foi encontrado 
correlação com IMC. 

CONCLUSÃO
Em relação às variáveis antropométricas não há diferença entre os grupos. A intervenção multiprofissional parece ser mais efetiva 
na redução de sódio e açúcar, porém ambos obtiveram resultados satisfatórios do ponto de vista clínico. 
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INTRODUÇÃO
A deterioração do estado nutricional na fase pré-dialítica é comum em pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) e está 
positivamente correlacionada com a maior taxa de morbimortalidade.

OBJETIVOS
Descrever as características clínicas, epidemiológicas e de estado nutricional de pacientes com DRC em tratamento conservador, 
em primeiro atendimento nutricional ambulatorial.

METODOLOGIA
Foram avaliados dados de prontuários de pacientes com idade ≥18 anos, de ambos os sexos, em primeiro atendimento em 
ambulatório de nutrição, entre 2011 e 2015. Foram anotados dados clínicos, epidemiológicos e informações do atendimento 
nutricional: peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), circunferências abdominal (CA) e braquial (CB), Massa Livre de Gordura 
(MLG), Massa Gorda (MG) e ângulo de fase (AF), obtidos por bioimpedância elétrica unifrequencial (Biodynamics, TBW). As 
inadequações foram observadas segundo valores de referências: IMC por WHO (1997) para adultos e OPAS (2002) para idosos;  
CA, CB e AF por Frisancho (1981), Lohman (1988) e Barbosa-Silva (2003), respectivamente.

RESULTADOS
Foram avaliados 120 prontuários (51% de homens) de pacientes com DRC nos estágios 3, 4 e 5. Quanto às comorbidades, 87% 
eram hipertensos, 46% dislipidêmicos e 39% tinham Diabetes Mellitus. Dos prontuários avaliados, 35% eram de adultos, sendo 
destes 5% com baixo peso, 22% com sobrepeso e 49% com obesidade de acordo com o IMC. Os outros 65% eram idosos 
(idade≥60 anos), 29% com baixo peso, 13% com sobrepeso e 30% com obesidade. Para a CB, 30% dos pacientes tinham 
valores abaixo e 29% valores acima do p50. Para a CA, 46% das mulheres e 41% dos homens mostravam valores aumentados. 
Com relação a MG, 47% encontravam-se com excesso de gordura corporal e 30% com obesidade, segundo o percentual de MG 
obtidos na bioimpedância elétrica unifrequencial. Para o AF a ¯x e o DP (% de inadequação) foi de 5,9±1,6º (58%). Com relação 
aos exames bioquímicos, as porcentagens de inadequação eram de 41% para hiperpotassemia, 15% para hiperfosfatemia, 53% 
de hiperuricemia e 68% com baixa hemoglobina. A hipoalbuminemia estava presente em apenas 4% dos pacientes.

CONCLUSÃO
Este ambulatório recebe pacientes mais idosos, com DRC mais avançada, com comorbidades, alterações metabólicas e aumento 
de gordura corporal, notadamente em região abdominal, que demandam planos dietéticos individualizados e um acompanhamento 
nutricional contínuo, visando a preservação de função renal e/ou melhora no prognóstico para o tratamento dialítico.
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INTRODUÇÃO
Na fase de pós-transplante (TxR) imediato ocorre um estresse metabólico decorrente do processo cirúrgico, que torna necessário 
o acompanhamento nutricional para prevenir complicações e contribuir para rápida recuperação, menor tempo de internação e 
melhor qualidade de vida.

OBJETIVOS
Descrever as características clínicas, epidemiológicas e de estado nutricional de pacientes no TxR imediato.

METODOLOGIA
Foram avaliados pacientes maiores de 18 anos, de ambos os sexos, no período TxR imediato (4 a 6 semanas pós TxR), atendidos 
em um hospital de nível terciário. Foram coletados dados clínicos, epidemiológicos e do estado nutricional: peso, altura, Índice 
de Massa Corporal (IMC), circunferências abdominal (CA) e braquial (CB), Força de Preensão Palmar (FPP);  Massa Livre de 
Gordura (MLG), Massa Gorda (MG), ângulo de fase (AF), Água Extra (AEC) e Intracelular (AIC), obtidos por bioimpedância elétrica 
unifrequencial (Biodynamics, TBW). Valores para a razão AEC/AIC acima de 1,1 caracterizam hiper-hidratação. As inadequações 
foram observadas segundo valores de referências: IMC por WHO (1997) para adultos e OPAS (2002) para idosos;  CA, CB, MG, 
AF e FPP por Frisancho (1981), Lohman (1988), Gallagher (2000), Barbosa-Silva (2003) e Laurentani (2003), respectivamente.

RESULTADOS
Foram avaliados 12 pacientes (8 homens), com internação mediana de 15 dias (9-71) após o TxR. Quanto ao tipo de TxR foram: 
10 doador falecido e 2 vivos. Dos pacientes avaliados, 9 eram adultos, sendo 1 subnutrido, 3 sobrepeso e 2 obesos de acordo 
com o IMC. Os outros 3 eram idosos (idade≥60 anos) e 2 tinham IMC de baixo peso. Para a CB, 5 pacientes tinham valores abaixo 
e 2 tinham valores acima do valor de normalidade. Para a CA (92,8±10,7) 50% apresentavam valores aumentados. Com relação 
a MG, 2 pacientes tinham excesso de gordura e 1 obesidade. Para o AF, 8 apresentaram valores abaixo de 6º, sendo em média 
1º(±0,6) abaixo do valor de referência. Três pacientes apresentaram FPP baixa e apenas 1 paciente apresentou hiper-hidratação. 
Com relação aos exames bioquímicos as inadequações presentes em mais da metade da amostra foram: hiperuricemia (n=7) e 
hiperglicemia (n=6).

CONCLUSÃO
Os pacientes em TxR imediato apresentam alterações metabólicas como o acúmulo de gordura corporal em região abdominal, 
hiperglicemia e hiperuricemia, além de inadequações em AF, que mostram a importância do acompanhamento nutricional contínuo 
para a manutenção de um perfil nutricional adequado para o pós-TxR tardio.
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INTRODUÇÃO
A triagem nutricional inicial identifica os pacientes com risco nutricional com o objetivo de realizar uma intervenção precoce. A 
aplicação é indicada em até 24 horas da admissão do paciente hospitalizado. A intervenção nutricional precoce tem-se mostrado 
eficaz na redução das complicações metabólicas, tempo de permanência hospitalar, melhora da cicatrização, bem-estar e redução 
da taxa de mortalidade nesses pacientes. Dessa forma é fundamental que haja um monitoramento eficaz do estado nutricional dos 
pacientes hospitalizados, a fim de se detectar precocemente aqueles que estão em risco para desfechos clínicos associados ao 
estado nutricional e se instituir a terapêutica assistencial mais apropriada.

OBJETIVOS
Avaliar os pacientes internados em no máximo 24 horas, a fim de identificar precocemente os que possuem risco nutricional e 
direcionar terapêutica nutricional para um cuidado efetivo.

METODOLOGIA
Este estudo descreve o monitoramento do indicador de avaliação nutricional em até 24 horas do paciente hospitalizado, onde 
a meta da instituição é avaliar 99% dos pacientes internados em até 24 horas, a fim de identificar precocemente os pacientes 
sem ou com risco nutricional. As informações foram obtidas por meio de um banco de dados com informações das avaliações 
nutricionais realizadas em até 24 horas, as realizadas acima de 24 horas e seu respectivo motivo.

RESULTADOS
No ano de 2016, houveram 20.945 internações, dessas, 20.880 foram avaliados em até 24 horas, sendo assim, 99,7% dos 
pacientes internados receberam avaliação e intervenção nutricional em até 24 horas. Dos 20.945 apenas 65 pacientes foram 
avaliados após 24 horas sendo estes, 53 estavam ausentes do leito por procedimento/exame no momento da visita do nutricionista, 
11 pacientes não foram sinalizados como prioridade de avaliação na passagem de plantão entre profissionais para não ultrapassar 
o prazo de 24 horas e 1 paciente recusou a visita do nutricionista. 

CONCLUSÃO
Por meio do levantamento destes dados podemos observar que é possível prestar assistência nutricional em até 24 horas, a fim 
de traçar um plano dietoterápico precoce. Os pacientes identificados com risco nutricional devem ser submetidos à avaliação do 
seu estado nutricional para que haja a melhor definição da terapia nutricional às suas necessidades.
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INTRODUÇÃO
O estado nutricional, no momento do acidente vascular cerebral (AVC), pode influenciar o prognóstico dos pacientes após o 
evento. Mudanças adaptativas ocorrem na estrutura muscular após 4 horas do AVC. No entanto, as mudanças de composição 
corporal e força após o evento são pouco conhecidas.

OBJETIVOS
Verificar as mudanças na composição corporal, antropometria e força dos pacientes entre a fase aguda do AVC (primeiras 72 
horas) e 30 dias após a alta hospitalar.

METODOLOGIA
Avaliação antropométrica: peso, altura, índice de massa corporal (IMC), espessura do músculo adutor do polegar (EMAP) e área 
muscular do braço corrigida (AMBc). Bioimpedância elétrica para avaliar massa de gordura corporal (MGC) e massa livre de 
gordura (MLG) e foi calculado o índice de MGC (IMGC) e MLG (IMLG) dividindo seus valores pela altura ao quadrado. Força de 
preensão manual (FPM) por dinamômetro. As variáveis expressas em média±desvio padrão e mediana e percentis 25 e 75. Foi 
realizado o teste-t pareado para avaliar os parâmetros antropométricos, de força e composição corporal nos dois momentos.

RESULTADOS
Dos 31 pacientes, 17 (54,8%) eram homens;  idade média 67,9±14,8 anos;  tempo médio de internação 6 (4-8) dias;  30 
(96,8%) tinham AVC isquêmico. Na avaliação na fase aguda, FPM (Kgf): 22 (15,5-31);  EMAP (mm): 17 (14,5-19,2);  IMC (kg/
m²): 26,5±4,85;  AMBc (mm²): 38,2±10,57;  IMLG (kg/m²): 17,87 (16,7-19,8) e IMG (kg/m²): 8,49±3,77 e na avaliação 30 dias 
após alta hospitalar, FPM (kgf): 28 (20-32,5);  EMAP (mm): 15 (11-18);  IMC (kg/m²): 26,1±4,64;  AMBc (mm²) : 39,6±11,95;  
IMLG (kg/m²): 16,89 (16,1-18,6) e IMG (kg/m²): 9,05±3,95. Pela avaliação de teste-t pareado avaliando os dois momentos 
foram encontrados resultados significativos nas análises da FPM (p<0,001), EMAP (p = 0,014) e IMLG (p = 0,002). Não foram 
encontradas diferenças estatísticas para o IMC (p=0,341), AMBc (p=0,130) e IMG (p=0,07). Os dados mostraram que houve 
uma redução da massa magra, aumento de força e manutenção do IMC 30 dias após alta hospitalar.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a avaliação apenas pelo IMC mascara alterações da composição corporal, como a redução da massa magra. 
Adicionalmente, massa magra e força muscular não apresentam associação positiva. Provavelmente a menor FPM no momento 
do AVE refletiu alterações da fase aguda da doença. Por outro lado, a redução da massa magra, um mês após o evento reflete 
complicação crônica da doença, que merece ser melhor investigada e tratada.
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INTRODUÇÃO
A intervenção nutricional precoce e adequada está associada a maior taxa de sobrevida, melhora do estado nutricional, da ingestão 
alimentar e qualidade de vida dos pacientes oncológicos no Brasil.

OBJETIVOS
Desenvolver algoritmos para tomada de decisão da terapia nutricional enteral para pacientes oncológicos clínicos em nível 
ambulatorial ou hospitalar.

METODOLOGIA
Foram elaborados 4 algoritmos para auxiliar o nutricionista e a equipe multiprofissional de terapia nutricional (EMTN) na tomada 
de decisão da terapia nutricional enteral em oncológicos clínicos em âmbito hospitalar ou ambulatorial, baseados no Consenso 
Nacional de Nutrição Oncológica e diretrizes da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral.

RESULTADOS
Os algoritmos propostos são como um guia para auxiliar os nutricionistas e a equipe multiprofissional de terapia nutricional 
(EMTN) no manejo da terapia nutricional enteral em pacientes com câncer, através de um fluxograma de conduta. Os algoritmos 
foram divididos em: algoritmo para tomada de decisão da terapia nutricional;  algoritmo para tomada de decisão do tipo de terapia 
nutricional enteral;  algoritmo para tomada de decisão do tipo de fórmula e recomendações nutricionais da terapia nutricional 
enteral e algoritmo para suspensão da terapia nutricional enteral. Foram apresentados em forma de manual prático, apresentando 
o algoritmo e na folha subsequente orientações gerais para o profissional, como definições de tempo para tomada de decisões, 
padrão de ingestão alimentar para indicação de terapia nutricional enteral, recomendações de energia, proteína e água. Juntos 
formaram um material educativo útil e de fácil compreensão.

CONCLUSÃO
Os algoritmos propostos promovem uma visão esquematizada da abordagem nutricional frente às dificuldades encontradas em 
pacientes oncológicos clínicos, sendo úteis para proporcionar uma tomada de ação ágil e assertiva na terapia nutricional do 
paciente oncológico.
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INTRODUÇÃO
Atualmente discute-se cada vez mais o conceito de controle de qualidade dos cuidados em terapia intensiva. A terapia nutricional 
é uma ferramenta terapêutica dentro da gama de cuidados intensivos, por isso existe a preocupação em aumentar sua eficiência, 
o que pode ser conseguido a partir dos indicadores de qualidade.  

OBJETIVOS
Avaliar a qualidade da terapia nutricional na Unidade de Terapia Intensiva Adulto de um Hospital Universitário.

METODOLOGIA
Estudo transversal retrospectivo com pacientes com 18 anos ou mais, de ambos os sexos, que fizeram uso de terapia nutricional 
no período 1/7/2012 a 31/7/2013. Foram aplicados dez indicadores selecionados a partir da lista desenvolvida pela força-tarefa 
de nutrição clínica do International Life Sciences Institute – Brasil, expressos em metas percentuais. Os indicadores avaliaram a 
realização de triagem e avaliação nutricional, ocorrência de jejum > 24 horas, diarreia, alterações glicêmicas e infecção de cateter 
venoso central, além de problemas relacionados à sonda e indicação da terapia nutricional. A análise estatística foi realizada 
no programa SPSS, 22.0, com nível de significância de 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos.

RESULTADOS
Noventa e cinco pacientes atendiam aos critérios de inclusão/exclusão. A maioria era do sexo masculino (58,95%), tinha 60 anos 
ou mais (60%), o diagnóstico mais recorrente foi a pneumonia (30,52%), o tempo de internação foi de 16,56 + 16,00 dias, 93,68% 
evoluíram a óbito e 94,73% fizeram uso de terapia nutricional enteral. O tempo de internação de pacientes que apresentaram diarreia 
foi significativamente maior (p=0,005). Houve correlação entre tempo de diarreia e tempo de internação (p=0,001;  r=0,364). O 
número de dias com diarreia, ocorrência de saída e/ou obstrução da sonda de nutrição enteral, hiperglicemia e infecção de cateter 
venoso central atenderam às metas. Entretanto, a inexistência de triagem nutricional e avaliação subjetiva global, a ocorrência de 
diarreia, hipoglicemia, jejum superior a 24 horas e a estimativa do gasto energético não atenderam às metas

CONCLUSÃO
A aplicação dos indicadores permitiu identificar as conformidades e pontos que ainda precisam ser corrigidos. Uma aplicação 
rotineira desses indicadores e a implantação de protocolos pode contribuir para a melhoria da qualidade da terapia nutricional.
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INTRODUÇÃO
A desnutrição hospitalar é um problema que afeta negativamente a condição clínica do paciente, favorecendo à ocorrência de 
diversas complicações, tais como infecções, aumento do tempo de internação, redução da qualidade de vida, o que resulta em 
taxas elevadas de mortalidade. Dessa forma, torna-se imprescindível a avaliação do estado nutricional do paciente, na perspectiva 
de introduzir a terapia nutricional adequada e favorecer a recuperação desses indivíduos.

OBJETIVOS
Avaliar o perfil nutricional de pacientes internados em um Hospital Universitário.

METODOLOGIA
Estudo transversal, envolvendo 42 indivíduos, de ambos os sexos, internados em um Hospital Universitário. Para avaliação do 
estado nutricional, aferiu-se o peso e a estatura, utilizando-se balança digital portátil Techline® e estadiômetro Balmack®. Os 
parâmetros bioquímicos analisados foram hemoglobina, hematócrito, ureia e creatinina, coletados a partir dos prontuários e 
comparados com os valores de referência utilizados pelo Laboratório de Análises Clínicas do hospital. Os dados foram analisados 
por estatística descritiva para determinação de média, desvio padrão e frequências. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS
A média de idade foi de 50,7±15,4 anos, e 50,0% dos pacientes eram do sexo feminino. Verificou-se que 61,9% dos pacientes 
encontravam-se eutróficos, 26,2% com excesso de peso e 11,9% com baixo peso. A média do índice de massa corporal foi 
de 23,3±4,01. Quanto aos parâmetros bioquímicos, 66,7% dos pacientes apresentaram valores de hemoglobina abaixo da 
normalidade, enquanto 42,9% estavam com baixos valores de hematócrito. Em relação aos marcadores da função renal, verificou-
se que a maioria dos pacientes (66,7%) apresentou valores de ureia adequados. Quanto às concentrações de creatinina, 71,4% 
dos pacientes do sexo masculino e 85% do sexo feminino apresentaram valores dentro dos limites de normalidade.

CONCLUSÃO
A maioria dos pacientes avaliados nesse estudo apresenta eutrofia. Além disso, verifica-se baixa prevalência de alterações renais 
e elevada prevalência de anemia, revelando a necessidade avaliação periódica do perfil nutricional desses pacientes.
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INTRODUÇÃO
A literatura tem mostrado que pacientes com câncer de mama apresentam maior risco para doenças cardiovasculares, ressaltando-
se a provável contribuição da deficiência de magnésio no aumento desse risco.

OBJETIVOS
Este estudo avaliou a relação entre a ingestão dietética de magnésio e o risco cardiovascular em mulheres com câncer de mama.

METODOLOGIA
Realizou-se estudo transversal, envolvendo 34 mulheres, com idade entre 20 e 69 anos, sendo distribuídas em dois grupos: grupo 
caso (mulheres com câncer de mama, n = 16) e grupo controle (mulheres saudáveis, n = 18). Foram realizadas medidas do 
peso corporal e estatura para o cálculo do índice de massa corpórea. A análise da ingestão do magnésio foi realizada por meio do 
registro alimentar de 3 dias, utilizando o programa “DietPro” versão 5.i. Para avaliar o risco cardiovascular, foram determinadas 
as concentrações séricas de colesterol total, triglicerídeos e glicose de jejum em analisador bioquímico automático CHEM WELL 
T – Labtest, bem como foi aferida a circunferência da cintura e foram calculados os indicadores relação cintura-quadril, relação 
cintura-estatura, índice de conicidade e produto de acumulação lipídica. Os dados foram analisados no programa estatístico SPSS 
for Windows 22.0.

RESULTADOS
As pacientes com câncer de mama apresentaram percentual elevado de excesso de peso em relação às pacientes do grupo 
controle. Os valores médios da circunferência da cintura, relação cintura-quadril e índice de conicidade foram respectivamente, 
84,11 ± 12,12 cm;  0,84 ± 0,06 cm e 1,22 ± 0,08 para as mulheres com câncer de mama e 76,47 ± 6,69 cm;  0,79 ± 0,06 cm 
e 1,16 ± 0,08 para o grupo controle, com diferença estatística significativa (p<0,05). Os valores médios de ingestão de magnésio 
estavam inferiores às recomendações, não havendo diferença estatística significativa entre os grupos avaliados (p>0,05). Não 
houve correlação significativa entre o magnésio dietético e o risco cardiovascular nas pacientes com câncer de mama.

CONCLUSÃO
Diante dos resultados apresentados, conclui-se que as mulheres com câncer de mama do presente estudo possuem excesso 
de peso e risco cardiovascular elevado, além de ingerirem magnésio em quantidades inferiores à recomendação. O estudo não 
mostra influência do magnésio dietético sobre o risco cardiovascular nas pacientes com câncer de mama.
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INTRODUÇÃO
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença desmielinizante primária do Sistema Nervoso Central, mais prevalente em mulheres 
jovens, que pode ter impacto no estado nutricional dos pacientes. A alimentação tem importante papel na modulação das respostas 
inflamatórias e sintomas causados pela doença.

OBJETIVOS
Associar o consumo alimentar e o estado nutricional de pacientes com EM atendidos em uma instituição de São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo transversal, com coleta de dados primários durante as atividades rotineiras de pacientes voluntários com EM, frequentadores 
de uma instituição paulistana. Foi aplicado questionário padronizado e um registro alimentar habitual. Realizou-se a estimativa da 
ingestão de energia, fibras alimentares, macro e micronutrientes com o software AVANUTRI® e os resultados foram comparados 
com as recomendações propostas pelas Dietary Reference Intakes. O estado nutricional dos pacientes foi avaliado segundo 
o através do Índice de Massa Corporal (IMC), sendo os resultados classificados segundo a OMS (1995) para adultos e OPAS 
(2002) para idosos. Os dados foram analisados segundo medidas de tendência central e distribuição percentual. O protocolo de 
aprovação ética da pesquisa é CAAE-50839915.9.0000.0084.

RESULTADOS
Foram avaliados 22 pacientes, com idade média de 50 anos (DP=14,31), sendo 27,3% homens. A maior parte dos pacientes eram 
brancos (68,2%) e tinham Ensino Médio completo (86,4%). O tempo médio de diagnóstico de EM foi de 16 anos. Três pacientes 
eram fumantes, 11 consumiam bebidas alcoólicas e 63,6% faziam atividade física, especialmente pilates e fisioterapia. Nenhum 
adulto apresentou baixo peso e apenas 1 idoso era desnutrido. Cerca de 33% dos adultos e metade dos idosos tinham excesso 
de peso, talvez devido à redução de mobilidade física. A média de ingestão calórica foi de 1.406Kcal/dia e 40,9% apresentaram 
consumo adequado de carboidratos. Metade dos pacientes tinham elevado consumo de lipídeos e 64% consumiam proteínas em 
excesso. Nenhum paciente atingiu as recomendações de fibras (média de 13,7g/dia). Apenas 1 paciente consumia Vitamina B12 
dentro das recomendações e todos os demais pacientes apresentaram baixa ingestão de micronutrientes.

CONCLUSÃO
Mesmo apresentando IMC adequado ou excesso de peso, os pacientes relataram consumo de micronutrientes insuficiente para 
atender demandas de uma doença degenerativa como a EM. Além disso, o consumo de energia, carboidratos e fibras estava 
abaixo das recomendações.
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INTRODUÇÃO
A hiperfosfatemia é um distúrbio comum identificado em pacientes dialíticos, sendo que controle inadequado do fósforo é 
correlacionado com o aumento do risco da morbi e mortalidade por doenças cardiovasculares, aterosclerótica, hiperparatireoidismo 
e doença óssea. A verificação da ingestão do consumo alimentar em doentes renais crônicos em diálise constitui uma ação prática 
e eficiente no cotidiano do nutricionista.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento e o consumo de alimentos fontes de fósforo por pacientes portadores de 
insuficiência renal crônica em tratamento dialítico.

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida entre julho e agosto de 2016, com 51 pacientes maiores de 18 anos, que faziam hemodiálise em 
uma clínica situada no município de Campinas-SP. Obteve-se dados de sexo, idade, escolaridade, tempo de diálise, tratamento 
medicamentoso e presença de comorbidades, e avaliou-se o consumo de fósforo por meio de um questionário de frequência de 
alimentos permitidos (produtos lácteos, carnes e ovos e leguminosas, exceto a soja) e proibidos (industrializados, oleaginosas e 
soja). O conhecimento dos pacientes, foi avaliado com perguntas sobre alimentos ricos em fósforo e os sintomas da hiperfosfatemia.

RESULTADOS
Identificou-se o predomínio da doença entre adultos e idosos do sexo masculino, sendo a hipertensão arterial sistêmica e 
o diabetes mellitus as principais comorbidades, 82% e 25% respectivamente. Houve consumo deficiente de carnes, ovos e 
leguminosas e excessivo de laticínios, refrescos em pó, molhos, bolos prontos, hambúrgueres e refrigerantes à base de cola. Com 
relação ao conhecimento, 29 (56,9%) pacientes sabiam referir os sintomas da hiperfosfatemia, 29 (56,9%) citaram corretamente 
os alimentos fontes deste mineral, sendo que 10 (19,6%) confundiram com fontes de potássio. Os resultados do teste estatístico 
Qui-quadrado mostraram que a escolaridade não interferiu no conhecimento quanto aos alimentos fontes de fósforo e no consumo 
alimentar.

CONCLUSÃO
O tratamento nutricional, com a oferta de dieta adequada em energia, proteína e fósforo, associado à diálise e à terapêutica 
medicamentosa, é fundamental para auxiliar no controle e prevenção da hiperfosfatemia e de complicações da DRC. Verificar 
o hábito alimentar e o conhecimento dessa população direcionam as ações educativas do nutricionista, permitindo que suas 
condutas sejam mais efetivas.
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INTRODUÇÃO
O cálcio é um micronutriente essencial em funções biológicas, como regulatórias, através das respostas celulares fisiológicas, e 
nas estruturais, através da formação de ossos e dentes;  e em estruturas intracelulares, como organelas e cromatinas. O consumo 
adequado está relacionado à prevenção de doenças ósseas e obesidade. O cálcio tem sua absorção dependente de vitamina D, 
que, por sua vez, é obtida através da ingestão alimentar, suplementação e exposição solar, ocasionando a síntese endógena de 
vitamina D, sendo esta última a forma mais fisiológica. A deficiência de vitamina D pode comprometer a absorção de cálcio, o que 
faz com que seja de suma importância o consumo adequado destes dois micronutrientes.

OBJETIVOS
Determinar o consumo relativo ao cálcio e a vitamina D de adolescentes de escolas públicas e privadas.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo quantitativo e transversal realizado de janeiro a abril de 2017, com 141 adolescentes, 96 de uma escola 
pública e 45 de uma escola particular da capital cearense. Os dados dietéticos referentes ao consumo alimentar de cálcio e 
de vitamina D foram verificados por meio da média do consumo relativo coletado através do Recordatório Alimentar 24 Horas, 
aplicado em duplicata e posteriormente analisado no software Dietbox. A recomendação de ingestão diária foi através da Estimated 
Average Requirements (EAR) encontrada na Dietary Reference Intakes (DRI). Os dados foram analisados por meio da estatística 
descritiva. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição vinculada. A participação 
no estudo foi voluntária, com consentimento dos adolescentes e aprovação dos pais e/ou responsáveis.

RESULTADOS
Em relação ao cálcio, na escola pública, 88,54% da amostra apresentaram consumo insuficiente e 11,46% consumo adequado 
do referido mineral. Na escola particular, 91,1% apresentaram consumo inadequado e 8,9% adequado. Já em relação ao consumo 
de vitamina D, todos os adolescentes apresentaram 100% de consumo insuficiente.

CONCLUSÃO
Nota-se consumo inadequado dos micronutrientes estudados, sobretudo da vitamina D, que apresentou 100% de consumo 
insuficiente. Percebe-se também que a prevalência de deficiência de cálcio foi maior na escola particular. Faz-se necessária 
conscientização com o público de adolescentes sobre a importância destes micronutrientes, uma vez que participam do 
crescimento adequado, além de desenvolverem outras funções importantes ao organismo.
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INTRODUÇÃO
A piridoxina é uma vitamina do complexo B, popularmente conhecida como vitamina B6. Possui participação importante na 
síntese de neurotransmissores, tais como dopamina e serotonina. Deste modo, sua deficiência está relacionada com os seguintes 
sintomas: ansiedade, irritabilidade, nervosismo, dentre outros.

OBJETIVOS
Avaliar a inter-relação entre sintomas de ansiedade, nervosismo, irritabilidade e mudança de humor repentina com o consumo 
deficiente de piridoxina em adolescentes do sexo feminino.

METODOLOGIA
Estudo quantitativo, descritivo e transversal realizado de janeiro a fevereiro de 2017, em uma escola pública e uma escola privada 
da capital cearense. A população foi composta por 83 adolescentes do sexo feminino. Realizou-se a coleta de dados por meio de 
Questionário de Rastreamento Metabólico, validado pelo Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional (IBNF), para análise da presença 
da sintomatologia de ansiedade, irritabilidade, nervosismo e mudança de humor repentina. O consumo deficiente de piridoxina foi 
verificado por meio da média do consumo relativo, coletado através do Recordatório Alimentar 24 Horas (RA24h) aplicado em 
duplicata e posteriormente analisado no software Dietbox. A recomendação de ingestão diária foi verificada através da Estimated 
Average Requirements (EAR) encontrada na Dietary Reference Intakes (DRI). Os dados foram analisados por meio da estatística 
descritiva. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição vinculada. A participação 
no estudo foi voluntária, após esclarecimento do procedimento e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, por 
meio de autorização dos adolescentes e pais e/ou responsáveis,

RESULTADOS
Do total, 92,8% relataram a presença da sintomatologia de ansiedade e nervosismo, 74,7% relataram a presença de irritabilidade 
e 90,36% a presença de mudança de humor repentina. Dentre as que relataram os sintomas, apresentaram consumo deficiente de 
piridoxina, respectivamente - 38,96%, 33,1% e 41,3%.
 
CONCLUSÃO
A deficiência de piridoxina esteve presente em partes daqueles que sentiram os sintomas averiguados. Contudo, nem todas que 
possuem os sintomas, possuem teor deficiente no consumo, o que pode ser explicado devido ao fato de tais sintomas estarem 
relacionados com outros fatores ambientais, como sociais e de estilo de vida.
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INTRODUÇÃO
A obesidade é resultado de vários fatores, entre os quais se destaca a alimentação. Neste cenário, surgem novas propostas de 
abordagem dietética da obesidade, tais como a dieta do paleolítico, a qual parte do pressuposto que uma alimentação composta 
de carnes, peixes, frutas, legumes e nozes, estaria mais alinhada com a evolução humana e deste modo poderia prevenir ou 
reverter o quadro obesogênico. Atualmente, surgem estudos analisando seu uso para o tratamento da obesidade, no entanto, um 
possível fator de desistência seria o provável custo elevado da dieta.

OBJETIVOS
Realizar análise do custo da dieta do paleolítico (DP) e da dieta controle, apoiada em diretrizes (DC) utilizadas em um ensaio clínico 
randomizado controlado para o tratamento da obesidade.

METODOLOGIA
Estudo realizado com 20 indivíduos participantes de um ensaio clínico controlado para o tratamento da obesidade, atendidos 
pelo Sistema Único de Saúde. A DP foi estruturada com seguimento ad libitum, composta com os alimentos naturais já descritos 
e excluindo os alimentos industrializados, cereais, leguminosas, laticínios, sal e óleos vegetais refinados. Já a DC foi elaborada 
segundo a Diretriz Americana para o Controle do Sobrepeso e Obesidade em Adultos de 2013, com dieta de 1200kcal para as 
mulheres e de 1500kcal para os homens. A determinação da dieta de cada indivíduo foi de forma aleatória, onde 10 seguiram com 
DP e 10 com DC. A identificação do custo das dietas foi feita através da análise do recordatório alimentar de 24 horas, obtido 15 
dias após a prescrição de cada dieta. Foram realizadas as conversões das medidas caseiras para gramatura e calculado o custo 
dos alimentos, utilizando os preços encontrados nos mercados populares da região do estudo.

RESULTADOS
Os pacientes em DP fizeram em média 4 refeições/dia, apresentando custo médio diário de R$ 6,64. Os alimentos mais consumidos 
foram frutas, frango e vegetais. Já no grupo em DC, a média do custo foi de R$ 8,25, realizando, em média, 5 refeições/dia. Os 
alimentos mais consumidos foram o frango, arroz, feijão, queijo, frutas, café e pães.

CONCLUSÃO
A DP apresentou menor custo diário quando comparada à DC, contrariamente ao descrito na literatura. Apesar da permissão 
de ingestão ad libitum, limitações financeiras próprias deste tipo de clientela podem ter reduzido variedade e quantidade de 
alimentos ingeridos, contribuindo para um menor custo. Recomenda-se continuação do estudo, envolvendo maior amostra, a fim 
de confirmar tais achados.
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INTRODUÇÃO
A obesidade é um problema de saúde pública mundial e está relacionada com os fatores de risco/proteção, como hábitos 
alimentares e exercício físico. A obesidade infantil está cada vez mais predominante. A escola é um local onde as crianças passam 
grande parte do seu dia, realizando diversas atividades, incluindo o ato de se alimentar. Portanto, pressupõe-se que a escola, 
juntamente com a família, tem uma importante missão no trabalho integrado para tratar e diminuir a prevalência da obesidade 
infantil.

OBJETIVOS
Avaliar a prevalência de excesso de peso em pré-escolares e se existe diferença entre os períodos de permanência na escola.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, descritiva e transversal. O estudo foi realizado no período de fevereiro a abril 
de 2015, com 232 crianças de 2 a 4 anos, de ambos os sexos, de uma escola particular de Fortaleza – CE, na qual 100 eram de 
período integral (60 sexo feminino e 40 sexo masculino) e as outras 132 crianças (43 sexo feminino e 89 sexo masculino) de meio 
período. Os dados de peso e altura foram obtidos a partir de registros da própria escola, para a obtenção do índice antropométrico 
de índice de massa corporal por idade (IMC/I) e, posteriormente, comparados com os padrões de referência da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Os dados foram analisados estatisticamente através da análise de variância (ANOVA) seguida do teste 
de Tukey, onde p<0,05 foi fixado para indicar significância estatística. Os resultados foram expressos como média ± erro padrão 
da média (E.P.M) de um número de eventos.

RESULTADOS
Quando analisado o IMC/I das crianças de meio período, 44,2% meninas e 28,08% dos meninos estavam acima do peso, 
respectivamente. Em relação ao IMC/I das crianças de período integral, foi observado que 1,67% das meninas e 2,5% dos meninos 
apresentaram-se acima do peso. Os dados referentes às crianças acima do peso e com deficiência de peso foram estatisticamente 
diferentes em relação ao normal (p<0,001).

CONCLUSÃO
As crianças de meio período apresentaram uma taxa maior de excesso de peso quando comparadas as crianças de período 
integral, o que pode ser explicado devido a alimentação ingerida na escola e fora desta. Destaca-se a importância de ações 
educativas dentro e fora da escola, para que a obesidade infantil seja prevenida.
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INTRODUÇÃO
A obesidade infantil vem aumentando progressivamente nas últimas décadas, sendo considerada uma epidemia global pela OMS. 
O sobrepeso e obesidade infantil elevam o risco para obesidade e surgimento de doenças crônicas não transmissíveis na vida 
adulta. Diversos fatores têm sido associados a esse fenômeno, entre esses, o peso ao nascer. O aleitamento materno tem sido 
associado como fator preventivo de muitas doenças e, nos últimos anos, também foi verificado seu papel de proteção contra a 
obesidade infantil.

OBJETIVOS
Avaliar a associação entre o peso ao nascer e o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida com 
excesso de peso em crianças e adolescentes acompanhados em um ambulatório de endocrinopediatria.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo analítico e transversal, com abordagem quantitativa, realizado em um hospital universitário na cidade de 
Fortaleza-CE, no período de setembro de 2016 a janeiro de 2017. Foram incluídas 38 crianças e adolescentes, independentes 
do sexo, classificadas com excesso de peso (ponto de corte preconizado pelo Ministério da Saúde) entre 3 – 13 anos de idade. 
Utilizou-se o teste qui-quadrado de Pearson para correlacionar as variáveis e o p<0,05 foi considerado como estatisticamente 
significante.

RESULTADOS
Não houve associação significativa entre peso as nascer e o sobrepeso (p = 0,084). Houve correlação entre o aleitamento 
materno exclusivo e o excesso de peso (p = 0,036). Em relação aqueles que não tiveram aleitamento exclusivo durante os 
primeiros seis meses de vida, 84,2% se tornaram obesas, enquanto 15,8% apresentaram sobrepeso.
CONCLUSÃO
Tendo em vista o achado apresentado, destaca-se a evidência para apoiar a implementação do aleitamento materno exclusivo nos 
seis primeiros meses de vida para a prevenção da obesidade infantil.
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INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla caracterizada por hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção 
de insulina e/ou em sua ação. O zinco é um mineral de grande importância para o metabolismo humano. Vários processos 
metabólicos são dependentes desse mineral, incluindo os processos de armazenamento, secreção e regulação da ação do 
hormônio insulina. As principais fontes dietéticas de zinco são de fontes animais, como, carne vermelha, mariscos, ostras, 
camarão, além de nozes e castanhas.

OBJETIVOS
Avaliar a ingestão dietética de zinco de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidos em um serviço público especializado.

METODOLOGIA
Estudo documental, quantitativo, descritivo e transver¬sal realizado no período de junho a julho de 2017, em um hospital público 
de referência da capital cearense. A população foi composta por 30 pacientes com diagnóstico de DM2. Os dados alimentares 
referentes à ingestão dietética de zinco foram coletados através do Recordatório Alimentar de 24 horas (RA24h) aplicado em 
triplicata, e posteriormente, convertidos em gramas e analisados no software DietBox. A recomendação de ingestão diária foi 
verificada através da Estimated Average Requirements (EAR), encontrada na Dietary Reference Intakes (DRI). Os dados foram 
analisados por meio de estatística descritiva. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
instituição vinculada. A participação no estudo foi voluntária, após esclarecimento do procedimento e assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido.

RESULTADOS
Do total da amostra, 53,33% corresponderam a indivíduos do sexo masculino. Quanto ao grupo etário, 56,67% da população 
foi representada por idosos e 43,33% por adultos. Em relação à ingestão dietética, 68,75% dos homens e 71,43% das mulheres 
apresentaram consumo abaixo da recomendação preconizada pela EAR/DRI, a qual estabelece o consumo de 9,4 mg para homens 
e de 6,4 mg para mulheres.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, observou-se que o consumo de zinco esteve abaixo da recomendação entre a maioria os pacientes em 
questão, condição que favorece o surgimento de complicações clínicas associadas ao DM2, visto que o consumo deficiente de 
zinco é um dos fatores que pode resultar no baixo nível sérico deste mineral, sendo este processo considerado como um dos 
elementos relacionados à piora do estado glicêmico e metabólico no DM2.
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INTRODUÇÃO
O magnésio atua como co-fator na regulação da ação da insulina, bem como no metabolismo da glicose. As principais fontes 
dietéticas deste mineral são de origem vegetal, como, cereais e derivados, frutas e hortaliças, tubérculos, nozes e sementes. 

OBJETIVOS
Avaliar a ingestão dietética de magnésio de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidos em um serviço público 
especializado.

METODOLOGIA
Estudo documental, quantitativo, descritivo e transver¬sal realizado no período de junho a julho de 2017, em um hospital público 
de referência da capital cearense. A população foi composta por 30 pacientes com diagnóstico de DM2. Os dados alimentares 
referentes à ingestão dietética de magnésio foram coletados através do Recordatório Alimentar de 24 horas (RA24h), aplicado 
em triplicata, e posteriormente, convertidos em gramas e analisados no software DietBox. A recomendação de ingestão diária 
foi verificada através da Estimated Average Requirements (EAR), encontrada na Dietary Reference Intakes (DRI). Os dados foram 
analisados por meio de estatística descritiva. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
instituição vinculada. A participação no estudo foi voluntária, após esclarecimento do procedimento e assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido.

RESULTADOS
Do total da amostra, 53,33% corresponderam a indivíduos do sexo masculino. Quanto ao grupo etário, 56,67% eram idosos 
e 43,33% adultos. A média de ingestão de magnésio foi de 204,81(68,49)mg. Quando analisado a porcentagem de ingestão, 
observou-se que 81,25% dos homens e 100% das mulheres apresentaram consumo abaixo da recomendação preconizada pela 
EAR/DRI, a qual estabelece o consumo de 350mg para homens e de 265mg para mulheres.

CONCLUSÃO
Diante da análise dos dados, verificou-se que o consumo de magnésio esteve abaixo da recomendação entre a maioria dos 
pacientes em questão, sobretudo nas mulheres, o que pode resultar no descontrole glicêmico. Além disso, a deficiência em 
magnesio vem sendo relatada como um problema comum no DM, resultado de descontrole glicêmico, associado com consumo 
deficiente e excreção urinária.
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INTRODUÇÃO
A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel e é o principal antioxidante da membrana celular, capaz de inibir a ação dos radicais livres 
e, dessa forma, prevenir a propagação da peroxidação lipídica. Sua principal fonte dietética são os vegetais verdes e os óleos 
vegetais e a sua absorção é aumentada por triacilgliceróis de cadeia média e inibida por ácidos graxos poli-insaturados.

OBJETIVOS
Avaliar a ingestão dietética de vitamina E de mulheres atendidas em serviço de mastologia.

METODOLOGIA
Estudo quantitativo e transversal que incluiu 672 mulheres atendidas em um serviço de saúde especializado em mastologia 
vinculado ao SUS, no período de setembro a novembro de 2016, na capital cearense. A coleta de dados dietéticos foi realizada 
através do recordatório alimentar de 24 horas aplicado em duplicata, e posteriormente, os dados foram convertidos em gramas 
através da Tabela de Medidas Referidas para os Alimentos Consumidos no Brasil, elaborada pela Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF 2008-2009) e analisados no software DietWin Profissional 2.0. A recomendação de ingestão diária foi através 
da Estimated Average Requirements (EAR) encontrada na Dietary Reference Intakes (DRI). Os dados foram analisados por meio 
da estatística descritiva. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição 
vinculada e todas as participantes assinaram a um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS
A média de ingestão dietética de vitamina E foi de 3,33(0,98)mg. Quando analisado a porcentagem de mulheres com consumo 
deficiente, observou-se que 99,85% estavam com consumo abaixo das recomendações (EAR >19 anos = 12mg).

CONCLUSÃO
As mulheres avaliadas nesse estudo apresentaram ingestão dietética de vitamina E reduzida, o que pode favorecer o desenvolvimento 
de câncer, uma vez que tal vitamina possui papel antioxidante.
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INTRODUÇÃO
A encefalopatia hepática (EH) é uma complicação grave entre pacientes com cirrose. Causa manifestações neurológicas 
desencadeadas por perda de função hepática somada à deterioração progressiva do estado nutricional causada pela cirrose, mas 
não existem preditores que indiquem precocemente quais pacientes estão em risco de desenvolver essa complicação.

OBJETIVOS
Identificar preditores clínicos e nutricionais de EH entre pacientes com cirrose acompanhados ambulatorialmente.

METODOLOGIA
O diagnóstico de EH foi feito durante consultas médicas e de acordo com as recomendações atuais. Sarcopenia foi diagnosticada 
de acordo com o consenso atual que estabelece os pontos de corte da massa magra apendicular calculada por dados da 
Dual Energy X Ray absorptiometry (DXA) e pela força muscular avaliada pelo handgrip. O ângulo de fase foi mensurado por 
bioimpedância elétrica e na avaliação antropométrica foram aferidos peso, estatura, circunferência do braço e dobra cutânea 
tricipital. Foram também calculados o índice de massa corporal, circunferência muscular do braço e a área muscular do braço 
corrigida. A avaliação da função hepática foi baseada em exames laboratoriais usados no score Model of End Stage Liver Disease 
(MELD). Para análise estatística foi aplicada a regressão logística univariada e multivariada (forward) para encontrar os melhores 
preditores de EH.

RESULTADOS
Foram incluídos 241 pacientes, dos quais 22 (9,12%) tinham EH. A média do escore MELD foi de 10,12 ± 3,01. Na análise 
univariada, albumina, abuso do alcóol, circunferência do braço, força muscular, tempo de protrombina normalizado (RNI), ângulo 
de fase, dobra cutânea tricipital e presença de sarcopenia tiveram associação com a EH, enquanto na análise multivariada somente 
o RNI e a sarcopenia foram claramente associados à EH.

CONCLUSÃO
Na amostra avaliada, o valor do RNI e a presença de sarcopenia foram os melhores preditores de EH, mostrando que tanto a 
função hepática como a composição corporal influenciam significativamente a ocorrência dessa complicação da cirrose.
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INTRODUÇÃO
O aumento da sobrevida de pessoas vivendo com HIV/aids expôs esses indivíduos aos efeitos degenerativos da infecção em 
outros âmbitos da saúde, tais como as alterações metabólicas. A lipodistrofia associada ao HIV (LAHIV) é caracterizada pela 
redistribuição de gordura corporal, acompanhada ou não de alterações metabólicas, sendo uma das consequências da introdução 
da terapia antirretroviral (TARV) e relacionada ao aumento do risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi identificar o perfil metabólico de pessoas vivendo com HIV/aids com diagnóstico clínico de 
LAHIV.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal e observacional, com amostra selecionada por conveniência. Os indivíduos que realizaram 
acompanhamento em serviço ambulatorial especializado em infectologia no período de junho de 2015 a junho de 2016, em uso 
regular da TARV há, pelo menos, um ano, idade entre 18 e 60 anos e com perfil glicêmico e lipídico registrado em prontuário 
eletrônico foram selecionados. Mulheres grávidas, pessoas com insuficiência renal crônica, síndrome nefrótica, infecção crônica 
pelo vírus B e C ou hipotireoidismo não controlado foram excluídas do estudo.

RESULTADOS
Foram avaliados 40 indivíduos distribuídos igualmente por sexo, com média de idade de 45,5 ± 8,2 anos, tempo médio de 
diagnóstico de HIV de 15,3 ± 6,2 anos e de uso da TARV de 13,8 ± 5,7 anos. As principais alterações metabólicas foram 
encontradas em relação ao perfil lipídico, sendo as principais alteração dos níveis de triglicérides, HDL-colesterol e Colesterol não-
HDL (67,5% n=27;  57,5% n=23;  e 37,5% n=15, respectivamente). Em menores frequências, foram identificadas alterações de 
colesterol total e LDL-colesterol (12,5% n=5 e 10% n=4, respectivamente). A alteração de glicemia de jejum foi identificada em 
12,5% dos indivíduos (n=5).

CONCLUSÃO
A identificação das alterações metabólicas é importante para que estratégias específicas sejam elaboradas. Considerando que as 
alterações corporais encontradas aumentam o risco para eventos cardiovasculares, outros fatores que também podem elevar este 
risco, tal como as alterações de perfil lipídico, devem ser controladas.
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INTRODUÇÃO
A lipodistrofia associada ao HIV (LAHIV) é caracterizada pela redistribuição de gordura corporal, sendo uma das consequências 
da terapia antirretroviral (TARV) e relacionada ao aumento do risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Seu 
diagnóstico é subjetivo e classificado em três tipos, de acordo com a região corporal em que há perda e/ou acúmulo de gordura, 
a saber, lipoatrofia, lipohipertrofia e lipodistrofia mista, acompanhada ou não de alterações metabólicas.

OBJETIVOS
Avaliar o perfil clínico-imunológico e metabólico, dados antropométricos e composição corporal de pessoas vivendo com HIV/
aids (PVHA) em acompanhamento ambulatorial e uso regular de TARV, de ambos os sexos, com diagnóstico clínico de LAHIV.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal e observacional, com amostra selecionada por conveniência e realizada caracterização clínico-
imunológica, avaliação antropométrica, diagnóstico nutricional e composição corporal de PVHA durante o acompanhamento 
em serviço ambulatorial especializado em infectologia com diagnóstico clínico de LAHIV de julho de 2015 a julho 2016, em uso 
regular de TARV há, pelo menos, um ano, idade entre 18 e 60 anos. Mulheres grávidas, pessoas com insuficiência renal crônica, 
síndrome nefrótica, infecção crônica do vírus B e C, hipotireoidismo não controlado foram excluídas do estudo.

RESULTADOS
Ao todo foram avaliados 40 indivíduos, sendo os principais achados do estudo diferença significativa na composição corporal 
entre os subtipos de LAHIV e maiores alterações de perfil lipídico entre as mulheres. As principais alterações foram identificadas 
no grupo lipohipertrofia, que tiveram maiores valores de porcentual de gordura corporal total, área de gordura visceral (AGV), 
índice de massa corpórea (IMC) e circunferências abdominal e do pescoço em relação aos outros dois subtipos. A massa magra 
foi superior apenas em relação ao grupo lipodistrofia mista e a massa de gordura em relação ao grupo lipoatrofia e o IMC mostrou 
forte correlação com a AGV.

CONCLUSÃO
Os indivíduos apresentaram alterações significativas de indicadores de acúmulo de gordura corporal relacionadas ao diagnóstico 
de LAHIV, mas as alterações metabólicas não foram diferentes entre os subtipos, mas significativas para as mulheres. Estratégias 
como mudança comportamental, identificação, prevenção e tratamento de doenças crônicas são importantes para reduzir os 
riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
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INTRODUÇÃO
A inserção de universitários no âmbito da academia provoca uma gama de mudanças e adaptações relacionadas aos seus hábitos, 
que quando inadequados, podem interferir diretamente na qualidade de vida e no processo de formação profissional desse grupo. 
Entre elas, os problemas alimentares podem ocorrer devido à má alimentação em consequência de sofrimentos psíquicos.

OBJETIVOS
Identificar as consequências do sofrimento psíquico relacionadas à alimentação de universitários no contexto de sua vida 
acadêmica.

METODOLOGIA
Estudo descritivo de abordagem qualitativa, realizado com estudantes do último período do curso de graduação em enfermagem 
de uma universidade pública do Rio Grande do Norte, que vivenciaram algum sofrimento psíquico como tristeza, estresse, 
ansiedade, baixa autoestima, depressão e ideação suicida durante a graduação. Os dados foram coletados mediante uma entrevista 
semiestruturada individual, audiogravada e transcrita na íntegra, cuja análise dos dados se deu a partir da análise de conteúdo 
segundo Bardin. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), CAAE 41357215.3.0000.5294.

RESULTADOS
Foram entrevistados 10 estudantes, de ambos os sexos, com idade entre 21 e 28 anos. Cinco entrevistados relataram que a 
responsabilidade pela preparação da própria alimentação proporcionou alterações na rotina alimentar, consequência da mudança 
para outra cidade, a distância dos familiares, a moradia em residências coletivas ou individual. A falta de tempo para preparar 
as refeições de maneira saudável é justificada pelas atividades exigidas no curso. Dessa forma, os universitários buscaram 
alternativas rápidas para se alimentar com produtos industrializados, congelados, fast food, alimentos com baixos níveis de 
vitaminas, minerais e fibras, que influenciam negativamente na efetivação do processo de aprendizagem, no comportamento e 
no aspecto físico. Os universitários relataram que houve alteração de peso devido à má alimentação causando baixa autoestima, 
depressão, ansiedade e estresse.

CONCLUSÃO
Há consequências do sofrimento psíquico relacionadas à má alimentação dos universitários, que parecem priorizar o desempenho 
acadêmico em detrimento à uma alimentação saudável, ocasionando danos à saúde física e emocional.
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INTRODUÇÃO
Os hábitos alimentares não saudáveis e o crescimento do índice de obesidade entre crianças apresentam-se como graves 
problemas de saúde mundial, o que reforça a necessidade de práticas educativas em espaços promotores de saúde. Destaca-se, 
neste caso, a escola como instrumento de prevenção à saúde e de construção de conhecimento sobre alimentação saudável, 
levando em consideração a criança no seu contexto familiar e social.

OBJETIVOS
Analisar o conhecimento dos escolares sobre a montagem de pratos saudáveis.

METODOLOGIA
Estudo transversal, descritivo realizado com 40 crianças matriculadas em uma escola municipal do interior do Rio Grande do 
Norte. Para produção dos dados, foi realizada uma atividade denominada “Montando um prato saudável”, que teve início com a 
distribuição aos escolares de uma folha A4 com um desenho de um prato em branco e outra folha com foto de 20 alimentos, 10 
classificados como saudáveis e 10 não saudáveis. Em seguida, foi orientado que recortassem as figuras dos alimentos e colassem 
estas figuras na folha do desenho do prato para montar seu prato saudável. Os dados foram analisados pelo instrumento “My 
plate” recomendado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Este instrumento propõe que metade do prato deve 
ser composto por frutas e vegetais, ¼ de grãos e ¼ de proteínas. Os dados foram inseridos em planilhas eletrônicas, analisados 
pela estatística descritiva. O presente trabalho foi aprovado pelo comitê de ética com nº CAAE: 59747716.5.0000.5296.

RESULTADOS
A amostra foi composta por 40 escolares, ambos os sexos, com idade de 06 a 10 anos, matriculados no ensino fundamental. 65% 
(n= 26) dos escolares adicionaram alimentos não saudáveis ao seu prato com predominância de 60% refrigerante, 15% biscoito 
recheado e 12% salgadinho de milho. Identificou-se que apenas 25% (n=10) acertaram a composição do prato saudável, 30% 
(n=12) não incluíram frutas, 45% (n=18) verduras e 25% (n=10) proteínas.

CONCLUSÃO
Em relação ao conhecimento sobre alimentação saudável, a maioria dos escolares não sabiam montar seu prato saudável, visto 
que foi evidenciado escolhas de alimentos ricos em açúcares, carboidratos e lipídeos, poucos adicionaram frutas e verduras na 
montagem de seu prato. Este estudo demonstra a necessidade de realizar mais práticas de educação alimentar e nutricional de 
forma lúdica e interativa para as crianças nas escolas.
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INTRODUÇÃO
A obesidade entre adolescentes é considerada um grave problema mundial de saúde, que tem despertado preocupação em 
razão dos agravos, como problemas respiratórios, cardiovasculares e psicossociais. Em geral, os adolescentes possuem uma 
alimentação inadequada que não atendem as necessidades nutricionais do seu crescimento e desenvolvimento. Destaca-se nessa 
fase a importância de consolidar uma alimentação saudável com o consumo de alimentos ricos em fibras como fator protetor para 
o controle da obesidade.

OBJETIVOS
Avaliar o consumo energético e de fibras em adolescentes obesos.

METODOLOGIA
Estudo transversal e descritivo que teve como cenário o Centro de Apoio ao Controle da Obesidade e Reabilitação de uma cidade 
no interior do Rio Grande do Norte. Os participantes da pesquisa foram 13 adolescentes, obesos, ambos os sexos, com idade 
entre 10 e 18 anos. Para estimar o gasto energético total dos adolescentes, utilizou-se a determinação da Estimativa de Exigência 
de Energia (EER), conforme as Ingestões Dietéticas de Referências (DRIs), considerando a faixa etária, sexo, idade, peso, altura 
e Coeficiente de Atividade Física. Para avaliar o consumo alimentar utilizou-se o método de inquérito Recordatório de 24 Horas 
(R24h), aplicado em 3 dias alternados, incluindo um dia de final de semana. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa – CEP com nº CAAE 04561612.0.0000.5294.

RESULTADOS
Os resultados mostraram um consumo energético diário médio de 1.885 kcal (72%) para meninos e 1865 kcal (92%) para meninas, 
o que demonstram um consumo inferior ao recomendado pela EER. Quanto às fibras totais, percebeu-se que os adolescentes 
também não conseguiram atingir os valores de referências, obtendo uma ingestão média de apenas 10,45g (32%) para meninos 
e de 13,51g (52%) para meninas, que indicam baixa ingestão das frações de fibras solúveis e insolúveis. Quando comparamos os 
resultados obtidos pelos meninos e meninas do consumo energético e do consumo de fibras totais, percebeu-se que as meninas 
possuem resultados melhores que os meninos.

CONCLUSÃO
O consumo energético e de fibras em adolescentes obesos foi classificado como abaixo dos valores adequados, visto que esse 
baixo consumo energético entre os adolescentes pode ser justificado pela subestimação da ingestão alimentar por esse grupo, 
ou mesmo devido à ocorrência de causalidade reversa, os adolescentes com excesso de peso podem ter diminuído o consumo 
com o objetivo de perder peso.
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INTRODUÇÃO
A nutrição e a saúde estão entre as principais preocupações em relação às pessoas idosas visto que o estado nutricional adequado 
contribui de forma significativa para maior longevidade. No entanto, o uso abusivo do álcool pode gerar alterações biológicas, 
psicológicas e sociais que afetam diretamente a qualidade de vida desse grupo populacional.

OBJETIVOS
Investigar o impacto do uso abusivo de álcool por idosos e suas consequências nutricionais.

METODOLOGIA
Estudo descritivo de natureza qualitativa, recorte de um projeto maior cujo cenário foi o Centro de Atenção Psicossocial para 
Álcool e outras Drogas - CAPS AD III de um município do interior do estado do Rio Grande do Norte. Os participantes da 
pesquisa foram 07 idosos em acompanhamento terapêutico que faziam ou fizeram uso de álcool. Os dados foram coletados 
mediante uma entrevista semiestruturada individual, que foi audiogravada e transcrita na íntegra. A análise dos dados deu-se a 
partir da análise de conteúdo segundo Bardin. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP com nº CAAE 
14566313.6.0000.5294.

RESULTADOS
Todos os participantes eram homens, com idade entre 61 e 69 anos, cujo consumo de álcool iniciou-se na infância e na juventude 
e manteve-se ao longo da vida. A maioria deles relatou que houve substituição do alimento pelo álcool, apresentando perda de 
peso e desnutrição aparente. Os idosos afirmaram que o uso excessivo provocou o surgimento de diabetes, hipertensão, doenças 
hepáticas, bem como o comprometimento de órgãos como boca, garganta e estômago que prejudicavam a ingestão e digestão 
dos alimentos.

CONCLUSÃO
O uso abusivo do álcool pelo idoso tem consequências nutricionais graves como a carência de vários nutrientes, tendo visto que 
ele afeta diretamente a utilização dessas substâncias pelo organismo, tornando-os ineficazes mesmo que estejam presentes em 
sua alimentação. A substituição do alimento pelo álcool, as restrições alimentares e os problemas no sistema gastrointestinal, 
podem ocasionar agravos à saúde do idoso, interferindo assim em sua qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO
O uso prolongado e problemático do álcool aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e interfere no padrão 
do consumo alimentar. A aferição da relação cintura-quadril (RCQ) é um importante parâmetro antropométrico indicador de 
adiposidade abdominal que está fortemente relacionada com as doenças cardiovasculares.

OBJETIVOS
Identificar os riscos de doenças cardiovasculares em homens que fazem uso abusivo de álcool.

METODOLOGIA
Estudo descritivo de abordagem quantitativa, realizada em maio de 2015 com 25 homens em tratamento em um serviço de 
saúde mental do interior do Mato Grosso. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados o cálculo da medida da circunferência 
abdominal e relação cintura-quadril (RCQ) e o cálculo do Índice Massa Corpórea (IMC). Os dados foram inseridos em planilhas 
eletrônicas, analisados pela estatística descritiva. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP com nº CAAE: 
18394713.0.0000.558.

RESULTADOS
Com relação a Pressão Arterial, 92% (n=23) dos sujeitos apresentaram dentro dos limites esperados (90x60 a 140x90mmHg) e 
apenas 8% (n=02) acima de 140x90mmHg. O cálculo do IMC revelou que 52% da amostra apresentaram risco para obesidade, 
destes, 77% estão sobrepeso, 33% com obesidade grau I. Quanto ao risco cardíaco por obesidade abdominal, avaliado pela medida 
da C.A. 60% apresentaram um risco pequeno (menor que 94cm), 24% risco moderado (94 a 102 cm) e 16% risco aumentado 
(≥102 cm). A relação da cintura-quadril revelou que 84% dos homens estão dentro da normalidade e 16% apresentaram obesidade 
abdominal.

CONCLUSÃO
Verificou-se que os homens apresentaram um risco diminuído para o surgimento de doenças cardiovasculares relacionado à 
obesidade abdominal. É imprescindível que haja uma assistência à saúde voltada a prevenção e reabilitação de pessoas com 
doenças crônicas associadas ao uso do álcool.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um processo biológico natural do ser humano que pode estar associado ou não à(s) comorbidade(s). 
Geralmente, aquele idoso considerado em processo de fragilização requer cuidados especiais para manutenção de sua autonomia 
e independência, sobretudo os que vivem em instituições de longa permanência. No que se refere a Avaliação Multidimensional do 
Idoso, esta precisa ser sistematizada, não fragmentadora, que possua uma percepção da funcionalidade do idoso e compreenda 
as consequências do seu processo de envelhecimento.

OBJETIVOS
Descrever a vivência do uso da avaliação multidimensional do idoso na consulta conjunta realizada pelos discentes de nutrição e 
enfermagem.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo com abordagem qualitativa, desenvolvido por discentes de nutrição e 
enfermagem da Universidade Potiguar, uma vez por semana durante três meses. As ações foram realizadas em uma instituição de 
longa permanência de idosos, seguindo os cinco passos constituintes do Arco de Maguerez, a saber: observação da realidade;  
identificação do problema;  levantamento de hipóteses de solução;  discussões com os cuidadores de idosos sobre avaliação 
multidimensional do idoso;  implementação da avaliação multidimensional pelos discentes e cuidadores junto aos idosos. Estas 
ações tiveram como referencial metodológico a Teoria de Intervenção Práxica de Enfermagem em Saúde Coletiva.

RESULTADOS
A Avaliação Multidimensional do Idoso foi aplicada na instituição pelos discentes, mas apresentou limitações devido pouca 
disponibilidade dos cuidadores. Estes cuidadores relataram que tinham dificuldades para implementar esta avaliação devido à 
sobrecarga de trabalho. Informaram ainda que a consulta existente na instituição era voltada apenas para coleta de informações 
socioeconômicas e situação de saúde. Houve avanços na percepção dos cuidadores sobre as fragilidades dos idosos e 
desenvolvimento medidas de higiene e práticas nutricionais.

CONCLUSÃO
Nesta instituição, a Avaliação Multidimensional do Idoso necessita ser articulada com a participação ativa de outros profissionais, 
familiares e serviços de reabilitação, na perspectiva de atender o idoso em sua dimensão singular.
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INTRODUÇÃO
A maioria das informações veiculadas pela mídia pode ser considerada uma das principais causadoras de alterações da percepção 
corporal, iludindo e fixando a visão de que certa imposição sobre um corpo musculoso e forte está associada com sucesso, 
felicidade e saúde.

OBJETIVOS
Verificar a percepção sobre a imagem corporal em homens adultos jovens praticantes de musculação de um município localizado 
em Santa Catarina.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com indivíduos adultos jovens do sexo masculino, praticantes de musculação de quatro academias de 
São Miguel do Oeste - SC, no ano de 2015. Os critérios de inclusão adotados foram: homens com massa muscular desenvolvida 
e aparente;  idade entre 19 a 35 anos;  praticantes de musculação por mais de seis meses e com frequência de duas ou mais 
vezes por semana na academia. A avaliação antropométrica foi realizada a partir das medidas de peso e estatura para o cálculo 
do Índice de Massa Corporal (IMC) e das pregas cutâneas peitoral, abdominal e coxa medial para cálculo da densidade corporal, 
por meio da equação de Jackson e Pollock (1978) e da porcentagem de gordura corporal por meio da equação de Siri (1961). 
Para a verificação da percepção da imagem corporal foi utilizado o conjunto de 9 silhuetas proposto por Lima et al.(2008), das 
quais o participante deveria indicar qual a silhueta melhor representava a aparência corporal atual do indivíduo;  qual a silhueta que 
gostaria que o seu corpo parecesse;  e qual a silhueta que melhor representava a forma com que as outras pessoas o enxergavam. 

RESULTADOS
A amostra do estudo foi composta de 52 indivíduos com idade média de 25,06 anos (±4,83), IMC médio de 25,12kg/m² (+2,67) 
e porcentagem de gordura corporal de 9,19%.  A silhueta média apontada como atual foi de 4,26, a silhueta média referida como 
corpo desejado foi de 6,36, e a silhueta média para o modo como eles achavam serem vistos foi de 4,57. Assim, verificou-se que 
os praticantes de musculação acreditavam serem vistos com uma silhueta semelhante a atual, porém gostariam de apresentar 
uma silhueta maior que a que possuíam. A silhueta mais desejada foi a de número 7 (51,92%), seguindo da silhueta 6 (25%) e 5 
(15,38%).

CONCLUSÃO
Observou-se que a insatisfação com a imagem corporal foi frequente na amostra estudada, o que reforça a necessidade de 
atenção especial de nutricionistas e profissionais de educação física, a fim de colaborar para prevenção de futuros danos à saúde 
de praticantes de atividade física.
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INTRODUÇÃO
A avaliação nutricional desses atletas é importante, por não haver muitas pesquisas sobre a avaliação nutricional em saltadores. 
Sendo  necessário dados atuais do estado nutricional destes atletas para servir de  estudo para que a ciência da nutrição esportiva.

OBJETIVOS
O objetivo avaliar nutricionalmente os atletas do salto ornamental do Brasil.

METODOLOGIA
Participaram deste estudo 10 atletas,de ambos os sexos pertencente à CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) 
com idade variando de 13 a 24 anos. A avaliação da alimentação foi feita por recordatório 24 horas e um questionário de freqüência 
de consumo preenchida pelo entrevistador em dois momentos (Pré e Pós treinamento na China) e os dados antropométricos com 
medição do peso e estatura. A massa magra e massa gorda foram definidas por bioimpedância.

RESULTADOS
Foi observado que no período pré China 7 dos 10 atletas estudados ingeriam calorias abaixo do VET recomendado. No período 
Pré China, a distribuição dos macronutrientes frente ao valor energético total ingerido foi de 56% de carboidratos, 27% de lipídeos 
e 17% de proteínas. No período Pós China, o consumo destes macronutrientes foi 54%, 33% e 13% de carboidratos, lipídios e 
proteínas respectivamente. Quanto ao uso de suplementos 60% usavam algum tipo de suplemento, sendo o isotônico o mais 
usado entre os atletas entrevistados. A composição corporal da maioria dos atletas alterou para o aumento do peso, 30 % perdeu 
massa magra e todos obtiveram um ganho de gordura. Nestas avaliações foi possível constatar inadequações no consumo diário 
de nutrientes pelos atletas que podem comprometer o desempenho atlético. Os atletas estudados consomem menos calorias que 
as recomendações (VET) necessárias para suprir as necessidades calóricas gastas com os treinos do salto ornamental e o treino 
na China manteve o consumo abaixo das recomendações e ainda alterou a distribuição dos macronutrientes, levando ao consumo 
aumentado de lipídios o que pode ter levado à um aumento de massa gorda nos atletas. Associado a este resultado, o consumo 
de micronutrientes, principalmente o cálcio foi inadequado.

CONCLUSÃO
Diante disto, sugere-se que estes atletas tenham um acompanhamento nutricional com dietas individualizadas, dicas nutricionais, 
orientações quanto à suplementos com objetivo de consumirem os nutrientes ideais para um bom rendimento nos treinos e 
campeonatos no Brasil e em viagens necessárias ao desenvolvimento destes atletas.
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INTRODUÇÃO
As mudanças físicas e estruturais características da adolescência afetam diretamente a imagem do adolescente consigo mesmo 
e como se sente, podendo acarretar em comportamentos de risco para a saúde.

OBJETIVOS
Avaliar a percepção da imagem e a satisfação corporal de adolescentes residentes em Campinas, SP.

METODOLOGIA
Estudo transversal realizado com adolescentes de 10 a 18 anos, de ambos os sexos, frequentadores de uma ONG em Campinas, 
SP. Coletou-se dados demográficos, socioeconômicos, antropométricos (peso, altura e IMC), de percepção e satisfação corporal. 
Foram calculadas estatísticas descritivas e realizou-se o teste qui-quadrado para testar associações.

RESULTADOS
Participaram 200 adolescentes, a maioria (56%) do feminino. O excesso de peso foi de 64%, sendo maior entre as meninas 
(61,2%). Cerca de 45% dos jovens desejam perder peso. Entre os eutróficos, 71,4% desejam perder peso e entre aqueles com 
excesso de peso, 68,1% demonstraram satisfação com sua imagem corporal. Aproximadamente 72% das meninas estavam 
insatisfeitas com o corpo, enquanto 48,7% dos meninos se sentiam satisfeitos.

CONCLUSÃO
Identificou-se uma distorção da percepção corporal entre os adolescentes principalmente entre meninas, reforçando a necessidade 
de estratégias que valorizem a auto aceitação corporal e combatam os padrões impostos pela mídia.
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INTRODUÇÃO
O exercício físico favorece aumento na produção de espécies reativas de oxigênio e secreção de citocinas pró-inflamatórias, que 
parecem alterar o metabolismo de minerais, como o zinco. No entanto, os mecanismos envolvidos ainda não estão esclarecidos.

OBJETIVOS
Este estudo avaliou a relação entre parâmetros bioquímicos do zinco e biomarcadores inflamatórios em judocas adolescentes.
 
METODOLOGIA
Estudo de natureza transversal, envolvendo 52 adolescentes, na faixa etária entre 14 e 19 anos, do gênero masculino. Os 
participantes foram distribuídos em 2 grupos: atletas (n=25) e controle (n=27). As concentrações plasmáticas e eritrocitárias de 
zinco foram analisadas por espectrofotometria de absorção atômica de chama. A determinação das citocinas foi feita no plasma 
por meio do método ELISA, segundo a metodologia do fabricante Lincoplex. Os dados foram analisados no programa estatístico 
SPSS for Windows 22.0.

RESULTADOS
Os valores médios de zinco no plasma foram de 71,9 ± 13,8 µg/dL para os atletas e 71,4 ± 16,0 µg/dL para o grupo controle, 
sem diferença significativa entre os grupos (p>0,05). A concentração média de zinco eritrocitário foi de 42,6 ± 11,3 µg Zn/gHb 
e 41,2 ± 8,6 µg Zn/gHb para os atletas e grupo controle, respectivamente (p>0,05). A média das concentrações plasmáticas de 
IL-1β, IL-6 e TNF-α foram de 1,37 ± 0,42 pg/mL, 2,25 ± 0,50 pg/mL e 10,11 ± 3,01 pg/mL para os judocas, e de 1,15 ± 0,80 
pg/mL, 3,25 ± 0,97 pg/mL e 11,24 ± 3,02 pg/mL para o grupo controle, respectivamente, sem diferença significativa entre os 
grupos (p>0,05). Não houve correlação significativa entre os parâmetros bioquímicos do zinco e os biomarcadores inflamatórios 
avaliados nesse estudo (p>0,05).
 
CONCLUSÃO
Os judocas avaliados apresentam concentrações plasmáticas reduzidas de zinco e valores adequados nos eritrócitos. O estudo 
não revela relação entre os parâmetros bioquímicos do zinco e os biomarcadores inflamatórios nos judocas avaliados.
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INTRODUÇÃO
O bochecho com carboidrato (CHO) parece ativar receptores presentes na mucosa bucal, os quais estimulam regiões cerebrais 
associadas com a sensação de recompensa. Diversos estudos mostram que o bochecho de CHO pode melhorar o desempenho 
em exercícios com duração de 30-60 minutos, entretanto, pouco se sabe sobre o efeito do bochecho de CHO em exercícios de 
curta duração e alta intensidade.

OBJETIVOS
Verificar o efeito do bochecho de CHO no tempo de esteira até a exaustão de corredores.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo randomizado, duplo cego, cruzado e controlado por placebo, com 10 corredores recreacionais, jovens 
(24,1 ± 4,28 anos), eutróficos (Índice de Massa Corporal: 21,65 ± 1,82 kg/m²) e treinados (VO2máx: 55,8 ± 4,7 ml.kg.min-1). 
Foram realizadas 3 visitas ao laboratório, sendo a primeira para determinação do VO2máx e familiarização ao teste máximo e as 
outras duas visitas para verificar o efeito do bochecho com CHO ou placebo no tempo de esteira até a exaustão. Os indivíduos 
realizaram o bochecho com uma solução contendo maltodextrina (6% de concentração) ou placebo (PLA) de mesmo sabor 
(isento de carboidrato). O bochecho foi realizado durante 10 segundos, imediatamente antes do início do exercício. A ordem para 
a realização do bochecho, com CHO ou placebo, foi determinada por meio de randomização e cada teste foi separado por 7 dias. O 
teste de esteira até a exaustão consistiu em aquecimento de 5 minutos a 65% do VO2máx, seguido por corrida a 100% do VO2máx 
até a fadiga do voluntário. Também foram avaliados a frequência cardíaca e lactato pré e pós-teste.

RESULTADOS
Observou-se que o bochecho de CHO não melhorou o tempo de esteira até a exaustão (CHO: 195,1±51,78 s vs PLA: 193,96±46,56 
s, p=0,898). Adicionalmente, a frequência cardíaca e o lactato sanguíneo aumentaram de forma linear durante o exercício, mas 
sem diferenças entre os grupos (p>0,05).

CONCLUSÃO
Conclui-se que o bochecho de CHO não foi eficaz em melhorar o tempo de esteira até a exaustão dos corredores. Este resultado 
sugere que o bochecho com CHO parece ser ineficaz em exercícios de curta duração e alta intensidade.
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INTRODUÇÃO
O estado de hidratação afeta o equilíbrio hidroeletrolítico e o nível de exaustão, além de reduzir a capacidade de exercício e o 
desempenho. Tendo em vista o que a desidratação acarreta ao organismo, é importante uma boa hidratação das atletas, a fim de 
evitar câimbras, queda no desempenho, distúrbios hidroeletrolíticos, coma e até a morte.

OBJETIVOS
 O objetivo deste estudo foi avaliar o estado de hidratação de atletas de voleibol feminino sem uso de suplementos hidroeletrolíticos 
durante sessão de treinamento.

METODOLOGIA
Foram avaliadas, de atletas da modalidade de Voleibol, categoria adulta, do sexo feminino, variáveis como diferença de peso 
corporal, tempo de movimentação, volume e densidade da urina, taxa de sudorese, grau de desidratação e conhecimentos a 
respeito de hidratação, através da aplicação de um questionário validado constituído por 15 perguntas objetivas em relação ao 
grau de informação e ao hábito de hidratação da atleta. Adotou-se para análise p<0,05. 

RESULTADOS
Fizeram parte deste trabalho, 16 atletas com média de idade de 19,3 ± 2,9 anos e tempo de prática de voleibol de 8,9 ± 3,5 anos. 
O tempo médio de movimentação das atletas durante a sessão de treino foi de 65 minutos. A média de ingestão hídrica foi de 585 
± 274,9 ml, a taxa de sudorese de 8,7 ± 4,1 ml/min e a diferença de peso corporal foi de -0,31 ± 0,40 kg;  não foi identificada 
diferença estatística entre a peso corporal e a densidade da urina antes (74,2 ± 10,5 kg e 1022,3 ± 6,7 mg/dL) e depois da 
sessão de treinamento (74,5 ± 10,4 kg e 1024,3 ± 6,9 mg/dL), respectivamente. Verificou-se que todas estavam hidratadas. 
Não houve débito urinário durante o treino. A maioria referiu se hidratar somente durante treino/competição, principalmente de 
água moderadamente gelada e antes da sensação de sede. Quanto à presença de sinais e sintomas relacionados à hipohidratação, 
verificaram-se frequentes relatos de dor de cabeça e câimbras. Metade das atletas referiu já ter recebido orientação sobre 
hidratação, principalmente por nutricionista ou preparador físico.

CONCLUSÃO
Concluiu-se que as atletas permaneceram hidratadas durante toda sessão de treinamento e fatores como temperatura atmosférica 
e umidade relativa do ar possivelmente influenciaram na baixa taxa de sudorese, do grau de desidratação e da ausência de perda 
hídrica pela urina. 
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INTRODUÇÃO
O jogo de bocha foi introduzido aos jogos olímpicos em 1984;  porém tem sido praticado por atletas deficientes desde a década 
de 70. A modalidade adaptada é disputada por atletas com severo grau de comprometimento motor e/ou múltiplo, como paralisia 
cerebral, esclerose múltipla, ataxia de Friedrich, lesão medular com tetraplegia e distrofia muscular progressiva. Há poucas 
pesquisas relacionadas a esse público, sendo o objetivo do presente estudo avaliar a composição corporal e a alimentação 
desses atletas. 

OBJETIVOS
Avaliar a composição corporal e o consumo alimentar de atletas de um time de bocha adaptada da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, realizado com atletas de bocha adaptada, de ambos os gêneros de uma Associação Desportiva 
de São Paulo. Para a avaliação do consumo alimentar dos atletas aplicou-se um Recordatório Alimentar Habitual. O valor calórico 
total da dieta, os macronutrientes, ácidos graxos dietéticos, vitaminas antioxidantes A, C e E, assim como os minerais sódio, 
potássio, cálcio, magnésio e ferro foram calculados utilizando-se o Software Avanutri® versão 4.0. A composição corporal dos 
indivíduos foi analisada a partir da aferição de dobras cutâneas (tricipital, subescapular, suprailíaca, abdominal e coxa) e altura do 
joelho. A porcentagem de gordura foi calculada a partir do protocolo de Guedes (1994) e classificada segundo Lohman (1991). O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

RESULTADOS
Foram avaliados 9 atletas do sexo masculino e 4 do feminino, com idade média de 35 anos (+ 9,19) e majoritariamente de 
classificação BC2. Observou-se que a maioria dos atletas apresentou eutrofia (38,4%) em relação ao IMC, entretanto, 53% foram 
classificados como tendo alta porcentagem de gordura corporal. Em relação ao consumo alimentar, verificou-se que 76% dos 
participantes apresentaram inadequações de micronutrientes (vitaminas A, C e E, sódio, potássio, magnésio, cálcio e ferro). 
Também pôde-se observar consumo médio de 1.641 Kcal/dia, e média do percentual de consumo de carboidratos, proteínas e 
lipídios, de respectivamente, 49,1%, 17,7% e 32,6%. 

CONCLUSÃO
Conclui-se que o público estudado necessita de acompanhamento nutricional individualizado para melhoria da composição 
corporal e oferta de nutrientes, visando a saúde e melhoria do desempenho esportivo. 
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INTRODUÇÃO
O futebol americano é um esporte de campo que requer muita agilidade. O objetivo do jogo concentra-se na conquista de território, 
condução da bola até a end zone e retardo da passagem do adversário através dos tackles. Na modalidade flag (flag football), o 
contato físico é reduzido, uma vez que a maneira de impedir que o jogador de ataque avance é retirando-lhe uma flag ou bandeira 
presa a sua cintura. Para a prática deste esporte, a composição corporal e o estado de hidratação adequados são fundamentais 
para a performance do atleta. 

OBJETIVOS
Avaliar o estado de hidratação e a composição corporal de jogadores de futebol americano flag. 

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, realizado com jogadores de futebol americano flag, de ambos os sexos de um clube de 
Guarulhos. A composição corporal foi avaliada por meio da aferição do peso, estatura, dobras cutâneas e circunferências corporais. 
O Índice de Massa Corpórea dos adultos foi avaliado segundo a OMS (1997) e o dos adolescentes pelas curvas de crescimento 
do Ministério da Saúde (2009). Para o cálculo da porcentagem de gordura, utilizou-se o protocolo de Jackson e Pollock (1985) 
para os adultos e o de Boileau e colaboradores (1988) para os adolescentes. A avaliação da perda hídrica foi feita pelo cálculo 
da taxa de sudorese e da porcentagem de perda de peso corporal. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

RESULTADOS
Foram avaliados 23 jogadores, com idade média de 23 anos. Observou-se que sete atletas possuíam risco muito aumentado para 
doenças cardiovasculares, sendo também classificados como acima do peso pelo IMC. No entanto, a maior parte dos jogadores 
apresentou baixa porcentagem de gordura corporal. Em relação a perda hídrica, um atleta foi classificado como levemente 
desidratado;  verificou-se média de 0,49% de porcentagem de perda de peso e 1,33 ml/min de taxa de sudorese. A maior parte 
dos jogadores apresentou sintomas de desidratação como sede intensa, dor de cabeça, câimbras e sensação de perda de força. 

CONCLUSÃO
Conclui-se que há a necessidade de acompanhamento nutricional individualizado da equipe para garantir um bom estado de 
hidratação e melhora do estado nutricional, beneficiando assim o treinamento, a competição e a saúde dos indivíduos. 
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INTRODUÇÃO
O medo de tornar-se obeso ou de estar acima do peso é um aspecto importante da imagem corporal, capaz de afetar o 
funcionamento psicossocial de um indivíduo. Este se traduz em ansiedade em relação à gordura, vigilância do peso, prática 
de dietas e restrição alimentar. Embora a avaliação de fatores preditivos seja essencial para a identificação de populações mais 
vulneráveis a desenvolver preocupações com o sobrepeso, grande parte dos estudos concentra seus esforços na análise de 
adolescentes e mulheres jovens.

OBJETIVOS
O presente estudo teve por objetivo investigar preditores da preocupação com o sobrepeso em mulheres adultas, incluindo 
correlatos sociodemográficos e relacionados à aparência física.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido via internet com 462 mulheres com idade média de 29,31 anos (±10,50) e IMC médio de 24,20 kg/
m2 (±6,15). As participantes completaram o Questionário Multidimensional das Relações com o Próprio Corpo – Escalas de 
Aparência (QMRPC-EA), o Inventário de Esquemas Corporal – Revisado (IEC-R), a Escala de Apreciação Corporal (EAC) e 
relataram sua idade, altura, peso, raça/etnia, nível educacional mais alto, orientação sexual, status de relacionamento romântico e 
prática de atividade física. A subescala “Preocupação com o Sobrepeso” do QMRPC-EA foi usada como variável dependente em 
todas as análises.

RESULTADOS
Na primeira regressão múltipla stepwise, os correlatos sociodemográficos foram incluídos como variáveis independentes. O 
modelo foi estatisticamente significativo [F(3,458)=22,84, p<0,001] e Índice de Massa Corporal (β=0,30, t=6,49, p<0,001), 
atividade física (β=0,13, t=2,87, p<0,01) e idade (β=0,10, t=2,20, p<0,05) emergiram como preditores, explicando 12% 
da variância da preocupação com o sobrepeso. Na segunda regressão múltipla stepwise, os correlatos relacionados à imagem 
corporal foram incluídos como variáveis independentes. O modelo foi estatisticamente significativo [F(2,459)=85,79,p<0,001] e 
autoclassificação do peso (β=0,42, t=10,44, p<0,001) e investimento psicológico disfuncional na aparência (β=0,28, t=6,97, 
p<0,001) emergiram como preditores, explicando 27% da variância da preocupação com o sobrepeso.

CONCLUSÃO
Características associadas à preocupação com o sobrepeso em mulheres foram: maior IMC, ser fisicamente ativa e ter mais idade. 
Além disso, mulheres com níveis de preocupação com o sobrepeso mais elevados percebem-se e rotulam-se com maior peso e 
dão maior importância à aparência física.  Financiamento: FAPESP - Processo 2013/04357-0
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INTRODUÇÃO
O aumento da população idosa é um fenômeno de amplitude mundial. O envelhecimento está associado, dentre outras alterações, 
com a perda fisiológica, involuntária e progressiva de massa muscular, conhecida como sarcopenia. A sarcopenia é uma condição 
complexa, causada por uma variedade de fatores biológicos e de estilo de vida, incluindo a nutrição.

OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo identificar o risco de sarcopenia, a partir da avaliação antropométrica e do consumo alimentar de 
idosos praticantes de atividade física.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, realizado com idosos fisicamente ativos, frequentadores de um centro de convivência para 
idosos em São Paulo. Foram aferidos os dados de peso, altura, dobra cutânea tricipital (DCT), circunferência do braço (CB), 
circunferência da panturrilha (CP) e espessura do músculo adutor do polegar (EMAP). A ingestão alimentar foi avaliada por meio 
do recordatório de 24 horas. Para a análise do valor energético total (VET), dos macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) 
e micronutrientes (cálcio, ferro, vitamina D e B12) foi utilizado o programa Avanutri. Os resultados foram comparados com a DRIs 
(Dietary Reference Intakes). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

RESULTADOS
A amostra constituiu-se de 60 idosos, com idade média de 71,1 ± 6,76 anos, sendo 5% (n=3) do sexo masculino e 95% (n= 
57) do feminino. Pôde-se observar que 21,7% (n=13) dos idosos foram categorizados como baixo peso e 31,6% (n=19) como 
acima do peso de acordo com o IMC. A maior parte dos idosos não apresentou depleção muscular em relação a CB, CP e DCT. Os 
valores médios da EMAP (14,86 ± 2,86 mm), revelaram que 98% dos idosos encontravam-se sem risco de depleção muscular. 
Em relação ao consumo alimentar, verificou-se baixo aporte energético (1305,02 Kcal/dia) e valores elevados de proteínas e 
lipídios. O consumo de vitamina D, cálcio e vitamina B12 também se mostrou insuficiente nos participantes do estudo.

CONCLUSÃO
Os resutlados deste estudo mostraram que a maior parte dos idosos apresentou dados antropométricos satisfatórios, porém 
consumo alimentar inadequado. Assim, ressalta a importância de intervenções precoces nos idosos, visando sua saúde e 
qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO
Dados da Organização Mundial da Saúde apontaram, em 2014, que 15% das mulheres acima dos 18 anos eram obesas. Diversas 
estratégias foram criadas para tentar frear o aumento desses índices. Entretanto, métodos convencionais para emagrecimento 
mostraram falha em promover mudanças duradouras. Utilizando técnicas de entrevista motivacional e comunicação não-violenta, 
o Coaching Nutricional (CN) surge como estratégia de auxílio à criação de novos comportamentos, mais saudáveis e sustentáveis, 
que dá autonomia ao indivíduo para que ele defina os seus objetivos a partir das próprias motivações.

OBJETIVOS
Apresentar e avaliar técnicas de CN para promover mudanças sustentáveis de hábitos alimentares.

METODOLOGIA
Avaliou-se a composição corporal, ingestão alimentar, e prática de atividade física (AF) no início (T0), após 12 semanas de CN 
(T1) e 6 meses após o término da intervenção (T2). As sessões de CN foram realizadas semanalmente (de 1h cada). As sessões 
de AF foram realizadas 3 vezes por semana (1h cada). No início das sessões, o sujeito definiu seus objeivos objetivos: sentir-se 
mais confortável consigo mesmo, reduzir o consumo de doces para 1 vez /dia e ingerir 3 frutas ou legumes/dia. Ao final de cada 
sessão, novas metas eram estabelecidas, para levar o sujeito aos seus grandes objetivos.

RESULTADOS
As sessões de CN promoveram reduções no peso corporal (-1,7kg), na massa de gordura corporal (-2,5kg), no consumo de 
doces e na ingestão calórica diária (de 2100 para 1500 kcal/dia);  aumento da massa magra (+0,8kg), do consumo de água (de 
800 para 1500ml/dia) e do teor de fibras da dieta através do consumo de frutas, legumes e verduras (+3,5g/dia);  e inclusão 
diária do café da manhã. Em T2, os hábitos alimentares obtidos durante a intervenção permaneceram, porém o peso corporal foi 
recuperado, bem como o percentual de gordura perdida. A prática de atividade física reduziu para 1 vez/semana.

CONCLUSÃO
Uma vez que o CN propõe que os objetivos sejam definidos pelo próprio indivíduo, a partir das suas motivações e do que deseja 
para si, observa-se que a estratégia foi efetiva visto que as mudanças objetivas pelo indivíduo foram mantidas mesmo após 6 
meses do término das sessões.
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INTRODUÇÃO
A desnutrição modifica a resistência à infecção, alterando diversos processos fisiológicos, incluindo a hematopoese e as funções 
imunológicas. A literatura reporta que anemia e leucopenia são comuns em pacientes desnutridos, quando não associado a 
outras doenças. Existem relatos de comprometimento do microambiente hematopoético afetando os processos de sobrevivência, 
proliferação e diferenciação das células tronco hematopoéticas (CTH).

OBJETIVOS
Estudos demonstram que a leptina apresenta capacidade mieloestimuladora e dessa forma, demonstramos nesse trabalho a 
bioatividade do fragmento sintético de leptina, LEP5: (Ac-[Ser117]-hLEP-116-140-NH2), em induzir à proliferação de células 
tronco hematopoiéticas em um modelo murino de desnutrição proteica.

METODOLOGIA
Camundongos C57BL/6, machos, de três meses de idade, foram submetidos à dieta hipoprotéica (2% de proteína). Após perda 
de 20% de peso corpóreo foi administrado LEP5, na concentração de 1 mg/kg/animal, via intraperitoneal por 3 dias. Em seguida 
foi realizado: o hemograma, a imunofenotipagem por citometria de fluxo das células da medula óssea, baço e timo e a viabilidade 
celular.

RESULTADOS
Animais desnutridos apresentaram redução de albumina e proteínas séricas, bem como anemia e leucopenia. Animais desnutridos 
estimulados com LEP5 (DES+LEP5) apresentaram aumento dos parâmetros hematológicos avaliados com normalização do 
hematócrito, da hemoglobina e aumento do número de leucócitos circulantes. A imunofenotipagem da medula óssea revelou 
aumento no número de células tronco hematopoiéticas, células progenitoras mielóides e linfóides, como também de granulócitos 
e linfócitos T, no grupo (DES+LEP5). Não foi possível observar alterações nas células esplênicas. A imunofenotipagem do timo 
revelou aumento dos subtipos de linfócitos T, no grupo de animais tratados com LEP5. Por fim, a análise da viabilidade celular 
após a indução do tratamento na medula óssea, não induz à morte celular.

CONCLUSÃO
Dessa forma este trabalho demonstra a bioatividade do fragmento sintético de LEP5 em estimular a hematopoese.
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INTRODUÇÃO
A patogênese do câncer de mama envolve alterações celulares e nutricionais, sendo que o estresse oxidativo possui papel relevante 
na promoção e progressão da tumorigênese. Este distúrbio pode ser decorrente de alterações na defesa antioxidante, em especial 
do magnésio, nutriente cofator essencial em várias reações enzimáticas. Assim, modificações nas concentrações desse mineral 
podem estar relacionadas com a redução na atividade antioxidante, o que parece contribuir para a progressão tumoral mamária.

OBJETIVOS
Determinar as concentrações de magnésio plasmático, eritrocitário e urinário em mulheres com câncer de mama e avaliar a sua 
relação com a atividade da enzima superóxido dismutase.

METODOLOGIA
Estudo transversal, envolvendo 60 mulheres, entre 29 e 65 anos, distribuídas em dois grupos: grupo caso (mulheres com câncer 
de mama, n=30) e grupo controle (n=30). As concentrações de magnésio plasmático, eritrocitário e urinário foram determinadas 
segundo o método de espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente. A determinação da atividade 
da enzima superóxido dismutase eritrocitária foi feita usando método colorimétrico. Os dados foram analisados no programa 
estatístico GraphPradPrism®, versão 6.01. Projeto aprovado pelo CEP – UFPI com nº 1.322.988.

RESULTADOS
Os valores médios de magnésio eritrocitário foram de 1,38±0,14 mmol/L para o grupo caso e de 2,07±0,14 mmol/L para o 
grupo controle, com diferença significativa. As concentrações médias de magnésio plasmático foram de 0,52±0,05 mmol/L e 
de 0,89±0,1 mmol/L para os grupos caso e controle, respectivamente, com diferença estatística. As concentrações médias de 
magnésio urinário foram de 3,56±1,78 mmol/24h e 6,64±2,67 mmol/24h para os grupos controle e caso, respectivamente, 
com diferença significativa entre os grupos. Os valores médios da atividade da enzima superóxido dismutase não apresentaram 
diferença estatística (grupo caso, 8662±3895 U/g Hb;  grupo controle, 8888±1770 U/g Hb). Houve correlação negativa 
significativa (r=-0,46) entre a atividade da enzima superóxido dismutase e o magnésio eritrocitário e entre as concentrações de 
magnésio plasmático e urinário apenas no grupo controle (r=-0,46).

CONCLUSÃO
As mulheres com câncer de mama apresentam concentrações plasmáticas e eritrocitárias de magnésio inferiores aos valores de 
normalidade e elevada excreção urinária. O estudo não demonstra influência do magnésio eritrocitário sobre a atividade da enzima 
superóxido dismutase nas mulheres com câncer de mama.
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INTRODUÇÃO
A literatura mostra a importante participação de alguns minerais em mecanismos antioxidantes e anticarcinogênicos na proteção 
contra o câncer de mama. O ferro, por exemplo, possui importante função antioxidante. O magnésio, por sua vez, atua na 
estabilidade da membrana plasmática e na regulação do ciclo celular. No entanto, em situação de deficiência desse mineral, ocorre 
hemólise das células vermelhas, contribuindo para a liberação de ferro dos eritrócitos, o qual torna-se um elemento com função 
pró-oxidante.

OBJETIVOS
Avaliar a quantidade de magnésio e ferro em dietas consumidas por mulheres com câncer de mama e a sua relação com o 
estresse oxidativo.

METODOLOGIA
Estudo transversal com 49 mulheres de 29 e 65 anos, distribuídas em dois grupos: grupo caso (mulheres com câncer de mama, 
n=22) e controle (mulheres sem câncer de mama, n=28). A análise da ingestão de magnésio e ferro foi por meio do registro 
alimentar de 3 dias utilizando o programa Dietpro clínico, versão 5i. Foram adotados como referência os valores de necessidade 
média estimada propostos pelas DRIs. O estresse oxidativo foi avaliado pela concentração das substâncias reativas ao ácido 
tiobarbitúrico (TBARS). Os dados foram analisados no programa estatístico GraphPradPrism®, versão 6.01. Projeto aprovado 
pelo CEP – UFPI com nº 1.322.988.

RESULTADOS
O consumo médio de magnésio foi 219,8±84,6 mg/dia para o grupo caso e 188,9±34,3 mg/dia para o controle, ambos com 
ingestão inferior à recomendação (p>0,05). O consumo médio de ferro para as mulheres com câncer de mama foi 11,1±6,1mg/
dia e 15,98±10,2 para o grupo controle, com diferença significativa (p=0,002). Quanto aos valores de TBARS, a média foi de 
20,98±19,9 nmol/mL e 16,41±4,0 nmol/mL para as mulheres com câncer de mama e grupo controle, respectivamente, sem 
diferença estatística. Houve correlação positiva entre o consumo de ferro e magnésio no grupo caso (r=0,81;  p<0,0001), 
entretanto não houve correlação entre estes minerais com TBARS.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados deste estudo, pode-se concluir que as mulheres com câncer de mama ingerem quantidades adequadas 
de ferro e valores reduzidos de magnésio. No entanto, o teor desses minerais presente nas dietas não evidenciam relação com 
marcador do estresse oxidativo.
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INTRODUÇÃO
A Doença de Crohn (DC) é uma doença da mucosa gastrointestinal que afeta todo o trato digestivo, sendo o íleo e o cólon os locais 
mais afetados. Pessoas acometidas pela DC têm maior predisposição à deficiência de vitaminas e minerais, tendo a inflamação e 
alimentação inadequada como principais fatores de risco da doença, sendo estes relacionados à saúde óssea. 

OBJETIVOS
Analisar a relação entre o consumo dietético de minerais e a densidade mineral óssea (DMO) em pacientes com DC.

METODOLOGIA
O estudo transversalfoi realizado em 62 pacientes com DC de ambos os sexos, com idade entre 16 e 40 anos, nas fases ativas 
e de remissão da doença, que faziam parte da demanda espontânea do Hospital Universitário (HU) no Nordeste do Brasil. A 
diferenciação entre doença ativa e de remissão foi realizada com base no Índice Clínico de Atividade da Doença (IADC). Foram 
adotados os seguintes critérios de inclusão: pacientes não fumantes, sem doenças que causem alteração no metabolismo ósseo, 
tais como diabetes, disfunção hepática ou renal e da tireóide. O consumo alimentar dos minerais (cálcio, magnésio, zinco e fósforo) 
foi avaliado mediante registro alimentar de três dias (2 dias na semana e 1 dia no final de semana). O exame de densitometria 
óssea (DEXA) foi realizado no HU, no aparelho Lunar DPX plus, e a DMO avaliada na coluna lombar (L1-L4) e colo do fêmur.

RESULTADOS
Os resultados encontrados mostram que 56,5% dos pacientes eram do sexo masculino e 43,5% feminino. A média de idade foi de 
29 anos (DP± 6,05), com tempo médio de diagnóstico de 5 anos (DP± 3,54). Com relação ao consumo dietético de minerais, 
o estudo mostrou que as médias de cálcio, magnésio e zinco encontravam-se abaixo dos valores preconizados pelas DRI’s e 
acima destas para o fósforo. Quanto a DMO, o estudou revelou que 67,7% dos pacientes apresentaram valores normais para esse 
parâmetro e 17,7% com osteopenia e 14,5% com osteoporose. O estudo revelou ainda que a perda óssea foi significativamente 
maior nos pacientes na fase ativa da doença. Houve correlação negativa e significativa entre a ingestão de zinco e cálcio e a DMO 
no colo do fêmur. 

CONCLUSÃO
Os pacientes com DC apresentam ingestão dietética de cálcio, magnésio e zinco abaixo dos valores recomendados. A ingestão 
dietética de cálcio e zinco, bem como a idade, se correlaciona com a DMO. O comprometimento da DMO, nas formas de osteopenia 
e osteoporose foi identificado, particularmente, nos pacientes na fase ativa.
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INTRODUÇÃO
A Doença de Crohn (DC) é uma doença inflamatória intestinal crônica desencadeada por fatores imunológicos, microbianos e 
ambientais em indivíduos predispostos. A deficiência de minerais, entre os quais o cobre e zinco é comum em pacientes com DC, 
e as alterações no metabolismo desses nutrientes podem ser decorrentes da doença e de suas complicações.

OBJETIVOS
Avaliar o status de cobre e zinco em pacientes nas fases ativa e de remissão da DC.

METODOLOGIA
Estudo transversal, realizado em 47 pacientes com DC, de ambos os sexos, com idade entre 20 e 59 anos, que constituíram 
dois grupos: GI (pacientes com DC em atividade, n=20), e GII (pacientes com DC em remissão, n=27). Todos os pacientes 
faziam parte da demanda espontânea do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Piauí, no Nordeste do Brasil. A 
diferenciação entre as fases ativa e de remissão da doença foi realizada com base no Índice Clínico de Atividade da Doença (IADC). 
As concentrações de zinco (Zn) e cobre (Cu) plasmático e eritrocitário foram determinadas por espectrofotometria de absorção 
atômica de chama, e a classificação nutricional feita com base nos valores de referência segundo Gibson, 1990 (Zn);  Young, 
1987 (Cu) e Vitoux et al, 1999 (Cu). Realizou-se análise estatística no software SPSS for Windows, versão 20.0, adotando-se o 
nível de significância de 5%.  

RESULTADOS
Com relação ao Zn, as médias das concentrações eritrocitárias do mineral (GI 34,8 ± 5,1;  GII 33,3 ± 4,2 µg/g Hb) estavam abaixo 
dos valores para normalidade, sem diferença entre os grupos (p>0,05). No plasma, esse mineral encontrava-se significativamente 
reduzido nos pacientes em fase ativa da doença (GI 66,0±4,8;  GII 78,1±4,7 µg/dL;  p<0.01). Quanto ao Cu, foram identificados 
valores reduzidos no plasma (GI 55,6 ± 4,8;  GII 55,9 ± 4,7 µg/dL) nos pacientes dos dois grupos (p>0,05), e dentro da faixa 
de normalidade nos eritrócitos (GI 52,8 ± 3,6;  GII 54,4 ± 3,1 µg/dL), sem diferença entre as fases ativa e remissão da doença 
(p>0.05). O estudo revelou ainda que a razão Cu/Zn estava mais elevada nos pacientes em fase ativa da doença (GI 0,8 ± 0,1;  
GII 0,7 ± 0,6), com diferença entre os grupos (p< 0,01).

CONCLUSÃO
Os pacientes com DC apresentam comprometimento nutricional relativo ao Zn, particularmente naqueles em fase ativa da doença, 
e reduzidas concentrações de Cu plasmático, independente das fases da DC. A razão cobre/zinco mais elevada na fase ativa da 
doença sugere a relação entre o estado inflamatório e estresse oxidativo.
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INTRODUÇÃO
A Retocolite Ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória intestinal caracterizada por inflamação crônica que envolve sempre 
o cólon, afetando as camadas superficiais da mucosa e submucosa intestinal. Respostas imunológicas anormais na mucosa, 
estresse oxidativo e danos teciduais são responsáveis pela progressão e manifestação da RCU. Nesse contexto, destaca-se 
a importância de nutrientes com ação antioxidante, a exemplo do zinco (Zn), que atua em vários mecanismos relacionados à 
neutralização de radicais livres e à modulação da inflamação.

OBJETIVOS
Avaliar a relação entre consumo alimentar, Zn plasmático (pZn) e concentrações séricas das interleucinas IL-6 e IL-10 em pacientes 
com RCU.

METODOLOGIA
Estudo transversal analítico, do qual participaram 41 pacientes diagnosticados com RCU, distribuídos em dois grupos, de acordo 
com o valor de referência para a concentração de pZn (grupo 1 = pacientes com pZn < 70 µZn/dL e grupo 2 = pacientes com 
pZn ≥ 70 µZn/dL). As análises de pZn foram realizadas por espectrofotometria de absorção atômica de chama. O consumo 
alimentar foi avaliado por meio de Registro Alimentar de 3 dias e os níveis séricos de IL-6 e IL-10 determinados por citometria de 
fluxo. A estatística foi processada no software SPSS for Windows, versão 20.0.

RESULTADOS
A probabilidade de adequação na ingestão de Zn foi abaixo do recomendado tanto no grupo 1 (64,8%) quanto no grupo 2 
(87%), sendo significativamente menor no grupo 1 (p<0,01). Houve correlação positiva e significativa (r = 0,40;  p=0,01) 
entre a adequação da ingestão dietética de Zn e concentração plasmática do mineral. As médias referentes aos valores de IL-6 
não variaram significativamente entre os grupos 1 e 2 (4,24 ± 4,42 e 4,12 ± 2,59, respectivamente). A IL-10 mostrou-se 
significativamente maior entre os pacientes com pZn dentro do valor de referência proposto (p = 0,01).

CONCLUSÃO
Os pacientes com RCU que apresentam pZn dentro do valor de referência para normalidade têm maior ingestão dietética deste 
mineral e maior concentração sérica da IL-10, citocina de ação anti-inflamatória.
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INTRODUÇÃO
O selenio (Se) é um micronutriente essencial para a saúde humana e exerce suas funções biológicas na forma do aminoácido 
selenocisteína por meio de selenoproteínas. A selenoproteina P (SELENOP) é uma glicoproteina extracelular produzida e secretada 
pelo fígado, e responde por aproximadamente 60% do total de Se plasmático. Em situações de deficiencia de Se, a síntese de 
SELENOP é reduzida uma vez que esta selenoproteina responde à alterações da ingestão alimentar deste mineral. Estudos mostram 
que individuos obesos apresentam deficiencia em Se e que o consumo de um alimento fonte e de alta biodisponibilidade como a 
castanha-do-brasil, foi capaz de melhorar o status deste micronutriente. No entanto, a avaliação da resposta à essa intervenção 
por meio de biomarcardores mais especificos, como a SELENOP nestes individuos ainda é escassa na literatura.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do consumo regular de castanha-do-brasil sobre as concentrações plasmáticas de 
SELENOP em mulheres obesas.

METODOLOGIA
Foram recrutadas 55 mulheres obesas com idade entre 18 e 55 anos e IMC entre 30 e 40kg/m2. As participantes foram alocadas 
randomicamente no grupo Brazil nut (BN) (n=29), que consumiu uma noz de castanha-do-brasil (327,56 µgSe/dia) durante dois 
meses, ou no grupo controle (CO) (n=26) que não recebeu nenhuma intervenção durante o mesmo periodo. Foram realizadas 
uma coleta de sangue antes e outra após a intervenção para análise da concentração plasmática de SELENOP que foi avaliada pelo 
método de ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) por meio de kit comercial (Abexxa,Ltd.) em um leitor de microplaca 
(Biotech Synergy H1, Biotek). Para avaliar o efeito do tempo da suplementação com a castanha-do-brasil na variável mencionada, 
foi realizado o teste ANOVA de medidas repetidas utilizando o software SPSS versão 18.0.

RESULTADOS
O grupo BN apresentou um aumento significativo das concentrações plasmáticas de SELENOP comparado ao grupo Co (ΔAfter-
Before= 48,31) (ΔAfter-Before= -0,73) (P=<0,001) após os dois meses de intervenção com a castanha-do-brasil.

CONCLUSÃO
O consumo da castanha-do-brasil por dois meses aumentou significativamente as concentrações plasmáticas de SELENOP, e 
consequentemente, melhorou o estado nutricional relativo ao Se das mulheres obesas.
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INTRODUÇÃO
A obesidade é caracterizada por alterações metabólicas e modificações na microbiota intestinal. A utilização de microrganismos 
probióticos tem sido considerada uma estratégia de prevenção e tratamento da doença, promovendo o equilíbrio do ecossistema 
microbiano intestinal e contribuindo para a redução de gordura e controle do peso corporal.

OBJETIVOS
Estudar o efeito de um produto à base de extrato aquoso de soja, fermentado com Enterococcus faecium CRL 183 e Lactobacillus 
helveticus 416 e com adição de Bifidobacterium longum ATCC 15707, sobre a variação de peso e composição de gordura corporal 
de camundongos submetidos à dieta hiperlipídica.

METODOLOGIA
O estudo teve duração de 10 semanas e os camundongos foram distribuídos em quatro grupos (n=10): controle negativo (C) - 
dieta padrão (11% do valor energético total de lipídios);  controle positivo (OB) - dieta hiperlipídica (61,01% do valor energético total 
de lipídios);  probiótico (OBF) - dieta hiperlipídica e bebida fermentada probiótica à base de soja (8,0 logUFC.ml-1 de E. faecium 
CRL 183, L. helveticus 416 e B. longum ATCC 15707);  placebo (OBP) - dieta hiperlipídica e produto placebo (sem os cultivos 
bacterianos). O peso corporal foi aferido antes da introdução das dietas padrão e hiperlipídica e semanalmente até a eutanásia dos 
animais. A composição da gordura corporal foi estimada pela massa das gorduras epididimal e retroperitoneal após a eutanásia.

RESULTADOS
Os animais do grupo OB apresentaram peso superior aos do grupo C a partir da primeira semana de experimento (OB= 39,37g 
± 2,20;  C= 36,36g ± 2,80;  p<0,05). Por outro lado, o peso dos animais dos grupos OBF e OBP foram superiores aos do 
grupo C somente a partir da quarta semana de tratamento (OBF= 41,18g ± 3,73;  OBP= 42,32g ± 4,03;  C= 38,21g ± 2,13;  
p<0,05). O grupo OBF destacou-se por apresentar peso médio significativamente inferior ao do grupo OB, até a nona semana 
do experimento. Não houve diferença significativa em relação às massas de tecido adiposo epididimal e retroperitoneal entre os 
grupos que receberam a dieta hiperlipídica.

CONCLUSÃO
A ingestão regular do produto probiótico foi capaz de reduzir o ganho de peso corporal durante o estudo, indicando possíveis 
benefícios no controle da obesidade. Estudos adicionais, como avaliação da composição da microbiota fecal e perfil de citocinas, 
serão importantes para elucidar os possíveis mecanismos de ação envolvidos.
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INTRODUÇÃO
A Graviola (Annona muricata Linn) é a segunda planta mais utilizada pela população brasileira para redução do peso corporal. No 
entanto, não há base científica suficiente para recomendar sua utilização.

OBJETIVOS
Neste contexto, avaliou-se o efeito do extrato aquoso da folha da graviola em modelo experimental de obesidade.

METODOLOGIA
Durante 12 semanas, 55 camundongos C57BL6, machos, foram tratados com dieta padrão AIN-93M (n=11) ou dieta hiperlipídica 
(n=44) elaborada com banha para indução de obesidade e suas comorbidades. Após esse período, os animais receberam 
via gavagem o tratamento com extrato aquoso da folha da graviola (EAG) ou salina por 12 semanas. Os animais tratados com 
dieta padrão receberam salina, G1 - Sham/salina (n=11), e os tratados com dieta hiperlipídica foram subdivididos em 4 grupos 
(n=11): G2 - Controle/Salina, G3 - EAG 50mg/kg, G4 - EAG 100mg/kg e G5 - EAG 150mg/kg. Foram avaliados o peso corporal e 
o perfil glicêmico e após eutanásia, foram coletados sangue para análises bioquímicas e coxins adiposos, sendo o tecido adiposo 
epididimal para análise histológica.

RESULTADOS
Ao final do tratamento com EAG, o grupo G3 apresentou menor ganho de peso, em relação ao grupo G1 (p=0,034), enquanto o 
grupo G4 teve perda de peso corporal significativa em comparação ao G1 (p=0,003) e G2 (p=0,034). O EAG não foi eficaz em 
reduzir significativamente a concentração da glicose plasmática, no entanto, o EAG no grupo G5 diminuiu (p≤0,05) a glicemia 
no tempo de 15 minutos após a administração da glicose no teste de tolerância oral à glicose, bem como reduziu a flutuação 
da glicemia. Em relação ao perfil colesterolêmico, não foi observado efeito significante do EAG sobre o colesterol total e HDL. 
Apesar disso, observamos uma redução no percentual colesterol total e aumento do HDL nos grupos tratados com EAG. No 
entanto, notou-se redução significativa nas concentrações de colesterol-LDL no grupo G5 (p=0,038) em relação ao grupo G1, 
e colesterol-VLDL e triglicerídeos nos grupos G4 e G5 em comparação ao grupo G1 (p≤0,05). Ainda, o índice aterogênico do 
grupo G5 foi significativamente menor (p=0,025) que o grupo G2. O extrato atenuou o acúmulo de gordura corporal, observado 
na redução do percentual do peso dos coxins adiposos e redução significativa da área do tecido adiposo epididimal nos grupos 
G4 e G5 em relação ao G2 (p≤0,05).

CONCLUSÃO
Neste modelo experimental o EAG foi eficaz no combate da obesidade e suas alterações metabólicas.
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INTRODUÇÃO
Na patogênese da obesidade, verifica-se a presença de desordens no metabolismo dos hormônios da tireoide, as quais parecem 
acentuar o estresse oxidativo presente em pacientes obesos.

OBJETIVOS
Avaliar a relação entre biomarcadores dos hormônios tireoidianos e marcadores antioxidantes em mulheres obesas.

METODOLOGIA
Estudo transversal, envolvendo 75 mulheres eutireoidianas, com idade entre 20 e 50 anos, sendo distribuídas em dois grupos: 
grupo caso (obesas, n=38) e grupo controle (mulheres eutróficas, n=37). As concentrações plasmáticas e eritrocitárias do 
cobre foram determinadas segundo o método de espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente. A 
atividade da enzima glutationa peroxidase eritrocitária (GPx1) foi determinada em analisador bioquímico, utilizando kit Ransel 505. 
Os hormônios TSH, T3 e T4 livres foram determinados pelo método de imunoensaio por quimioluminescência. Os dados foram 
analisados no programa estatístico SPSS for Windows 20.0.

RESULTADOS
As mulheres obesas apresentaram concentrações plasmáticas inferiores de cobre (90,21 ± 14,92 µg/dL) quando comparadas ao 
grupo controle (98,56 ± 8,12 µg/dL) (p=0,004). Da mesma forma, verificou-se valores médios de cobre eritrocitário reduzidos no 
grupo de mulheres obesas (66,96 ± 4,61 µg/dL) em relação ao grupo controle (79,02 ± 5,84 µg/dL) (p<0,001). A atividade da 
enzima GPx1 foi de 41,60 ± 12,41 U/gHb para as mulheres obesas e de 34,45 ± 8,30 U/gHb para as eutróficas, sendo observada 
diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,005). Em relação às concentrações séricas dos hormônios TSH, T3 e T4 
livres, não foi verificada diferença estatística significativa entre os grupos estudados (p>0,05). Não houve correlação significativa 
entre as concentrações dos hormônios TSH, T3 e T4 livre (p>0,05) e os marcadores antioxidantes avaliados (concentrações 
plasmáticas e eritrocitárias de cobre e atividade da enzima GPx1) nas mulheres obesas.

CONCLUSÃO
As mulheres obesas apresentam concentrações plasmáticas e eritrocitárias de cobre reduzidas, bem como aumento na atividade 
da GPx1. Os parâmetros bioquímicos desse mineral e atividade da enzima não mostram relação com as concentrações séricas 
dos hormônios tireoidianos nas mulheres obesas avaliadas.
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INTRODUÇÃO
A hiperlipidemia (HLP) consiste na elevação dos níveis séricos de triglicerídeos e colesterol total. Atua como fator de risco para 
doenças cardiovasculares, o tratamento da HPL envolve a prática de exercícios físicos e escolhas alimentares saudáveis. A 
quitosana (QT) é uma fibra dietética cujo consumo tem sido associado ao controle da massa corporal e da composição lipídica 
sérica.

OBJETIVOS
Avaliar o efeito da associação entre a administração oral da QT e atividade física sobre o perfil lipídico sérico em ratos hiperlipidêmicos.

METODOLOGIA
Foram utilizados 25 ratos Wistar (225±25 g), dos quais 20 foram submetidos à suplementação dietética hiperlipidêmica 
com manteiga líquida (1mL/100g do peso corporal) durante 8 semanas. Os 25 animais foram divididos em 5 grupos (n=5) 
de acordo com o estado lipídico e tratamento preconizado: CTR (normolipídicos),Hip (hiperlipidêmicos sem tratamento), Hip-
Qt (hiperlipidêmicos tratados com QT), Hip-Ex (hiperlipidêmicos submetidos a exercícios físicos) e Hip-QtEx (hiperlipidêmicos 
tratados com QT e submetidos a exercícios físicos).Decorridas mais 8 semanas, foram avaliados a massa corpórea e os níveis 
séricos de triglicerídeos,colesterol total e percentual de gordura fecal dos animais.Os animais foram eutanasiados e os espécimes 
hepáticos analisados histologicamente.

RESULTADOS
O grupo Hip apresentou aumento significativo da massa corpórea (p<0,001) e dos níveis séricos de TG (p<0,001) e CT (p<0,001) 
em relação a CTR. O tratamento com administração oral de QT (Hip-Qt) ou com exercícios físicos (Hip-Ex) físico, bem como a 
combinação entre eles (Hip-QtEx) promoveu redução significativa da massa corpórea (p<0,001), colesterol total (p<0,01) e 
triglicerídios (p<0,001). Contudo, não houve diferença significativa quanto ao percentual de gordura fecal (p>0,05), assim como 
entre os tratamentos utilizados em nenhuma das variáveis (p>0,05). Na análise histológica hepática, foi observada esteatose grau 
II nos animais hiperlipidêmicos sem tratamento (grupo Hip), enquanto que as características morfológicas dos espécimes dos 
demais grupos (Hip-Qt, Hip-Ex e Hip-QtEx) foram comparáveis àquelas evidenciadas no grupo CTR.

CONCLUSÃO
Sugere-se que o modelo foi eficaz na indução de hiperlipidemia. A administração da QT e a realização de exercícios físicos 
aeróbios promoveram o restabelecimento da normalidade do perfil lipídico. A associação entre os tratamentos não promoveu 
sinergismo no perfil lipídico dos animais.
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INTRODUÇÃO
Entre as diversas atividades exercidas pela UAN (Unidades de Alimentação e Nutrição) o controle de custos é sem dúvida o mais 
dificil de ser exercido. Identificar  quais os gastos que afetam o resultado da UAN é  uma tarefa importante para a sobrevivência 
do negócio. Dentre os diversos itens que compõe o custos de uma UAN o desperdicio de alimento que não é contabilizado 
como custo, afeta diretamente o resultado da UAN. Um dos maiores representantes de desperdicio em uma UAN é o resto 
ingesta (produtos produzidos, distribuidos e descartados pelo cliente) que podem demonstrar além de falhas no planejamento de 
refeições uma latente insatisfação do cliente devendo ser objeto de constante monitoramento.

OBJETIVOS
Determinar o percentual e percapta de resto ingesta de uma UAN localizada em uma maternidade em Aracaju/SE

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no periodo de 09 a 15/01/2017 em uma maternidade de alta complexidade  localizada Aju/SE.
1º Escolhida a refeição do almoço  por ser o maior serviço oferecido pela UAN, média de 132  refeições distribuidas a funcionários 
e acompanhantes. 2º Realizado pesagem dos alimentos produzidos para o almoço em uma balança digital marca Toledo ® com 
capacidade de 300 kg e precisão de (0,05) , descartando o peso do recepiente e sobras, obtendo-se o alimento distribuido 3º 
Retirou o resto alimentar devolvido pelo cliente,colocando o residuo em saco plastico com exceção de ossos e cascas jogados 
em outro recipiente. Em seguida o resto foi pesado em uma balança digital
4º Calculou-se o % resto ingesta: Quantidade (kg)  de resto alimentar X 100/ Quantidade (kg) de alimentos distribuidos.
5º Calculou-se o percapta em grama de resto ingesta : Quanidade (kg) de resto alimentar X1000/  nº refeições distribuidas
Os dados coletados foram apresentados como média e desvio padrão da média 

RESULTADOS
Obteve-se uma média percapta  47,9 gr de resto ingesta alimentar com DP ± 22,39 gr que equivale a 14,42% ±4,27% de 
desperidicio Sugere-se avaliar diariamente o percapta de resto ingesta e satisfação do cliente para determinar a causa da recusa 
do cardápio, bem como observar possiveis falhas no porcionamento de alimentos pelas copeiras e falta de conscientização do 
desperdicio pelos cliente, conforme causas apontadas em trabalhos semelhante.

CONCLUSÃO
Verifica-se alto percentual de desperdicio de alimentos provenientes de resto ingesta na UAN pesquisada.Sugere-se pesquisas 
complementares para avaliar as possiveis causas do alto indice verificado
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INTRODUÇÃO
Está bem estabelecido a associação entre o consumo excessivo de sódio e o desenvolvimento de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCN) como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e osteoporose. Nas últimas décadas, o consumo de 
sódio através da alimentação na maioria dos países tem sido excessivo, variando de 9 a 12g/pessoa.dia. A Organização Mundial da 
Saúde recomenda uma ingestão diária, para adultos, máxima de 5 g/pessoa.dia de sal. O Brasil está classificado entre os maiores 
consumidores mundiais de sal, com média de ingestão de 15,09 g/pessoa.dia. As UAN fornecem alimentação para considerável 
parcela da população Brasileira, contudo, a iniciativa de redução do uso de sal ainda se mostra incipiente, demonstrando a 
necessidade de campanhas e ações com usuários do serviços e equipe de trabalho para diminuição de sódio nas preparações

OBJETIVOS
Levantar a quantidade percapta de sal consumida pelos usuários de uma UAN do Estado de Sergipe.

METODOLOGIA
Estudo de natureza transversal.
Foi coletada  por meio de ficha de saída de estoque,  a quantidade de sal utilizada pela cozinha nas preparações do almoço no 
período de  26/06/2017 a 08/07/2017, descartando o retorno do produto para o estoque. Quantificou-se também o consumo 
de sachê de sal consumidos pelo usuários no mesmo período . Após  através de ficha de saída de estoque a utilização de sal 
de adição na refeição do almoço de uma UAN localizada em Aracaju/Se Foi realizado a soma entre o consumo per capta do sal 
adicionada nas preparações e o consumo do sal disponibilizado à gosto aos usuários dos restaurantes.

RESULTADOS
 O per capta médio de sal consumidos pelos usuários do serviço de alimentação tanto entre o sal de adição nas preparações bem 
como o sal complementar foi de 4,93 g. Nota-se elevado consumo de sal consumido pelos usuários da unidade. A quantidade 
constatada de 4,93 g é maior que o dobro da quantidade preconizada pelo PAT para uma só refeição que seria de 2 g e muito 
próximo do consumo adequado segundo a OMS de 5 g

CONCLUSÃO
Os dados demonstram que há um excesso de sódio nas refeição servida nesta UAN sendo necessário trabalhos de revisão das 
fichas técnicas de preparações bem como, campanhas de conscientização dos usuários para diminuir a ingesta de sal 
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INTRODUÇÃO
O ambiente em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) expõe seus trabalhadores a riscos de acidentes,fazendo-se necessária 
o conhecimento de comportamentos de risco através de auditorias comportamentais como ferramenta de avaliação.

OBJETIVOS
Realizar uma auditoria comportamental para levantamento dos potenciais riscos de acidentes de trabalho em uma UAN.

METODOLOGIA
Estudo transversal realizado em UAN de grande porte em Aracaju-SE. A auditoria foi aplicada com os colaboradores antes(A1)e 
após(A2)um treinamento sobre acidentes ocupacionais, sem o seu conhecimento, utilizando formulário de Dupont (2010), com 6 
categorias e 30 subcategorias de desvios comportamentais em reação das pessoas, posicionamento das pessoas, ferramentas e 
equipamentos utilizados inadequadamente, existência de procedimento,além de ordem e limpeza do ambiente, e ainda classificados 
pelo potencial de gravidade como Fatal(F), Média Gravidade(MG) e Baixa Gravidade(BG).

RESULTADOS
Participaram 22 colaboradores, sendo na A1 18 pessoas, com 66,7%(n=12) do sexo masculino e A2 com 22 pessoas, com 
59%(n=13) do sexo masculino. Em ambas auditorias não houve ocorrência em reação das pessoas, e subcategorias risco de 
choque elétrico, inalar contaminantes, absorver contaminantes, uso de EPI para cabeça e para pés e pernas, procedimentos 
adequados e não seguidos, e nenhuma ocorrência foi classificada como F. Na A1 foram encontradas, quanto à categoria posição 
das pessoas, 34MG e 10BG ocorrências, com atenção para risco de queda e queimadura, bater contra algo/alguém e esforço 
inadequado;  e na A2, 18MG e 17BG ocorrências, atentando-se para risco de bater contra e de queda. Categoria EPI, houve na 
A1 22MG e 23BG ocorrências, com atenção para olhos e face, ouvidos, mãos e braços;  e A2 com 43MG e 6BG, com mesmas 
subcategorias de maior risco. Categoria ferramentas e equipamentos, A1 obteve 5MG e 6BG, com atenção para impróprios para o 
serviço;  A2 houve 9MG, com atenção para condições inseguras. Categoria procedimentos, na A1 houve 11MG e 1BG, atentando-
se para inadequados a tarefa;  e A2, apenas 3MG. Categoria ordem e limpeza, A1 com 9MG e 5BG ocorrências, com atenção para 
local sujo;  e A2 houve 4MG e 9BG, com a mesma subcategoria em atenção.

CONCLUSÃO
A auditoria como instrumento de avaliação mostrou-se efetiva quanto ao conhecimento dos desvios comportamentais, além de 
auxiliar na avaliação de impacto de um treinamento voltado para a redução de riscos ocupacionais.
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INTRODUÇÃO
As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) possuem diversos riscos incorrendo em possibilidades de graves acidentes e 
doenças de trabalho. Os treinamentos de segurança do trabalho são necessários para aumentar a percepção de riscos pelo 
trabalhador prevenindo acidentes e doenças, devendo ser uma habitualidade nas organizações. 

OBJETIVOS
Avaliar a eficiência de um programa de treinamento sobre percepção de riscos de acidentes com os colaboradores de uma UAN.

METODOLOGIA
Estudo transversal realizado em uma UAN de grande porte em Aracaju/SE. Primeiramente, avaliou o conhecimento dos 
colaboradores da UAN sobre riscos de acidentes, através de seis perguntas relativas a riscos de acidentes como: corte de 
membros, queimaduras produzidas por equipamentos elétricos e óleo, queda da própria altura, princípio de incêndio. Após a 
avaliação, realizou-se um treinamento abordando os riscos de acidentes de trabalho e suas medidas de segurança. Decorridos 
5 dias do treinamento um novo questionário foi aplicado afim de verificar a eficácia do treinamento. As variáveis nominais foram 
expressas como percentual de acerto das respostas correlacionadas por teste estatístico não-paramétrico McNemar com nível 
de significância p<0,01.

RESULTADOS
Após o treinamento houve acerto de 100% para as perguntas dirigidas sobre acidentes por corte (p>0,001), 93% de acerto para 
queimaduras por óleo (p> 0,01), 92,8% para riscos de queimaduras por equipamento elétrico, (93%) princípio de incêndio e 
(57%) queda da própria altura.

CONCLUSÃO
É notório os benéficos do treinamento de segurança do trabalho para percepção de riscos pelo trabalhador, devendo ser uma 
prática contínua nas UAN.
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INTRODUÇÃO
As demandas da sociedade moderna relacionadas ao trabalho impulsionada pelos avanços tecnológicos, determinaram mudanças 
no ambiente organizacional e comprometimento da saúde dos trabalhadores em diversos seguimentos, inclusive no setor avícola.  

OBJETIVOS
investigar a associação entre obesidade, sobrepeso e seus fatores de risco em trabalhadores de uma agroindústria avícola.

METODOLOGIA
Estudo transversal realizado com 940 trabalhadores de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos. Aplicou-se um questionário 
padronizado para avaliação do perfil sócio demográfico, trabalho e estado de saúde. Foram aferidos: pressão arterial, circunferência 
da cintura, peso, altura e calculado o IMC. Análises de estimativa de risco foram utilizadas para estabelecer a relação entre o 
excesso de peso e as variáveis estudadas.

RESULTADOS
A prevalência encontrada de sobrepeso foi de 30,5% e obesidade 20,5%. A obesidade associou-se positivamente com idade média 
de 30 anos (p=0,00), sexo feminino (p=0,00), vínculo conjugal (p<0,00), escolaridade menor que 4 anos (p=0,01) inatividade 
física (p=0,03), hipertensão arterial (p=0,00) e afastamento do trabalho no último ano (p=0,01). Sobrepeso associou-se apenas 
com idade média de 30 anos (p=0,00) e vínculo conjugal (p<0,00).

CONCLUSÃO
As prevalências de excesso de peso encontradas neste estudo corroboram com as tendências mundiais, reforçam a importância 
da vigilância em saúde no ambiente laboral e ressaltam a necessidade de maior atenção ao público feminino. Sugere-se a adoção 
de uma abordagem intervencionista para maior conhecimento das causas e efeitos do excesso de peso nesta população.
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INTRODUÇÃO
A comercialização de alimentos nas ruas por vendedores ambulantes é comum em muitas cidades de países em desenvolvimento 
e constitui uma alternativa econômica, prática e flexível de alimentação para a população em geral. Um fenômeno mais recente 
são os Food Trucks são veículos adaptados para o preparo e venda de alimentos e são considerados uma das alternativas mais 
promissoras em relação ao comércio de comida de rua.

OBJETIVOS
Caracterizar os frequentadores de food trucks quanto o perfil socioeconômico, preparações preferidas e motivação para escolha 
deste tipo de comércio;  e analisar perfil socioeconômico dos proprietários e motivação para inicio do negócio na cidade de São 
Paulo

METODOLOGIA
Pesquisa exploratória de abordagem quantitativa e qualitativa envolvendo frequentadores e proprietários de food trucks. O 
levantamento de dados foi feito por meio de dois questionários, um para frequentadores e outro para proprietários. Os 105 
frequentadores responderam a um de questionário online, feito na plataforma Google Docs e divulgado em redes sociais dos 
pesquisadores, tendo como pré requisito para participação ter dezoito anos ou mais e aceitar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Foram entrevistados sete proprietários de food trucks em dois pátios (espaço público em que há concentração de 
food trucks). A escolha dos proprietários entrevistados foi aleatória e teve como pré requisito para a participação aceitar os termos 
de consentimento da pesquisa

RESULTADOS
A pesquisa mostrou que o perfil dos frequentadores de food trucks é composto principalmente por indivíduos com ensino superior, 
jovens (20 a 29 anos) e de diferentes rendas. Eles buscam neste tipo de comércio, passar tempo com amigos e família, consumir 
alimentos diferentes, além de praticidade e custos. Os alimentos mais consumidos foram hamburgueres e sanduíches. No tocante 
aos proprietários entrevistados, todos possuem ensino superior completo nas mais diversas áreas do conhecimento, porém 
abandonaram suas carreiras de formação e ingressaram no mercado dos truck´s com uma perspectiva de negócio promissor 
visando a obtenção de lucro através da oferta de pratos diversificados, de fácil acesso e preço justo.

CONCLUSÃO
Este estudo é relevante para a área de Nutrição, em razão dos food trucks serem uma nova modalidade de comércio de alimentos 
na cidade de São Paulo e podem influenciar os hábitos de vida dos consumidores.
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INTRODUÇÃO
A culinária pode ser considerada como uma prática social que agrega saberes individuais e coletivos na promoção do conhecimento 
em alimentação e nutrição

OBJETIVOS
Capacitar moradores de uma comunidade carente de São Paulo para a manipulação e preparo de alimentos e caracterizar os 
partipantes das oficinas culinárias.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo experimental utilizando oficinas culinárias para capacitação de manipuladores de alimentos. O estudo veio 
da necessidade de aprimoramento na manipulação e preparo de alimentos, por adultos moradores de uma comunidade carente 
da zona sul de São Paulo.

RESULTADOS
Foram realizados dois encontros, com duração de quatro horas cada. No primeiro encontro foram desenvolvidos os seguintes 
temas: Higiene na manipulação de alimentos de acordo com as recomendações da ANVISA e preparo de cardápios sofisticados 
e completos com aves, carnes e peixes. O segundo teve como tema o desenvolvimento de preparações para as festas de final 
de ano, com aves, carnes, e um cardápio para vegetarianos. Participaram 23 adultos sendo 3 homens e 20 mulheres, com 
idade média de 21 anos. Em relação à escolaridade, 4% eram analfabetos, 48% tinham o ensino fundamental incompleto, 13% o 
fundamental completo, 26% o ensino médio incompleto e 9% o ensino médio completo. As principais ocupações dos participantes 
eram: doméstica, ajudante de cozinha, diarista, estar estudando ou desempregado.

CONCLUSÃO
As oficinas culinárias permitem associar a bagagem cultural dos envolvidos aos conhecimentos técnicos desenvolvidos no 
projeto. Sendo possível demonstrar a importância da manipulação correta dos alimentos e valorizar os saberes da comunidade.
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INTRODUÇÃO
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 360 de 23 de dezembro de 2003, rotulagem nutricional refere-se à 
descrição destinada a informar as propriedades nutricionais de um alimento ao consumidor, compreendendo declaração do valor 
energético e nutrientes. A rotulagem de alimentos constitui importante instrumento de apoio à promoção da educação alimentar à 
população, sendo o principal vínculo informativo sobre valores nutricionais do produto ao consumidor . No entanto, usualmente, 
o público leigo tem dificuldades em compreender as informações transmitidas pelos rótulos nutricionais, impedindo o exercício 
de escolhas alimentares conscientes.

OBJETIVOS
Analisar os rótulos nutricionais de bebidas adoçadas prontas para consumo em relação ao percentual dos valores diários de 
calorias e sódio recomendados às faixas etárias de 1 a 3 anos e 4 a 8 anos de idade, de acordo com valores de referência diários 
(DRI).

METODOLOGIA
Foram coletadas informações nutricionais de bebidas prontas para consumo (embalagens longa vida de 180ml a 250ml). Os 
dados foram ajustados segundo recomendações de calorias e teor de sódio por dia para crianças nas faixas etárias de 1 a 3 anos 
de idade e 4 a 8 anos de idade, a partir do padrão de referência das Dietary Reference Intakes (DRI).  A avaliação do teor de sódio 
foi realizada com base na ingestão máxima tolerada (UL) em cada faixa etária do estudo. 
As necessidades energéticas das crianças nas faixas etárias estudadas foram calculadas a partir de estimativa baseada no 
requerimento estimado de energia (EER) em cada idade do sexo masculino e em cada idade do sexo feminino de 1 a 3 anos e de 
4 a 8 anos 9. 

RESULTADOS
Obtiveram-se dados de valor energético e o teor de sódio para 96 rótulos nutricionais provenientes de 32 marcas de bebidas, 
em relação à porção de consumo e à embalagem. O percentual de calorias apresentado nas embalagens das bebidas analisadas 
situava-se entre 6% a 15% do valor calórico total diário para crianças de 1 a 3 anos de idade, quase o dobro da oferta calórica 
percentual para adultos. Em termos de teor de sódio, situava-se entre 1% a 11% do valor máximo diário recomendável para 
crianças de 1 a 3 anos de idade.

CONCLUSÃO
As informações sobre calorias e teor de sódio apresentadas nos rótulos das bebidas prontas para consumo podem resultar em 
interpretação equivocada pelo público leigo quanto ao grau de atendimento das necessidades nutricionais de crianças de 1 a 3 
anos de idade.
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INTRODUÇÃO
O Guia Alimentar define produtos processados como alimentos in natura ou minimamente processados adicionados de sal, 
óleo ou açúcar. Os ultraprocessados são produtos essencialmente industriais, duráveis e ultrapalatáveis. O guia adverte que 
o consumidor deve limitar o consumo destes alimentos e ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre 
alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Estudos tem mostrado que os meios de comunicação influenciam o consumo 
de alimentos pelos indivíduos. 

OBJETIVOS
Analisar propagandas de alimentos veiculadas em duas principais emissoras de canal aberto da televisão brasileira.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa, no qual os dados foram obtidos por meio de observação da 
programação de duas emissoras A e B, no mês de julho de 2015 durante três dias da semana das 6h às 23h. Os comerciais foram 
analisados segundo as variáveis: público alvo, tipo de alimento, horário e mensagem/ apelo comercial.

RESULTADOS
O público alvo principal de ambas emissoras foram os adultos, 58,8% na emissora A e 40,0% na B. Na emissora B, durante a 
manhã, a programação era voltada ao público infantil e a maioria das propagandas tinham por alvo as crianças (15,0%), sendo 
observado que alguns utilizavam o apelo de brinde (5,0%) para o incentivo ao consumo do produto. Na emissora A, o apelo mais 
utilizado foi família/amizade (35,3%), seguido de estímulo do objeto ao comer (23,5%) e apelo sexual (17,6%);  o horário de maior 
frequência dos comercias foi no período da manhã (47,1%). No caso da emissora B, o principal apelo foi qualidade (25,0%), 
seguido de mensagem nutricional/dietética (20,0%) e família/amizade (15,0%). Na categoria de produto, observou-se que o 
principal produto anunciado na emissora A foi a bebida alcoólica (17,6%), seguido de chocolate (11,8%) e fast food (11,8%). Na 
emissora B, foram os embutidos (15,0%), seguido pelos fast food (10,0%).

CONCLUSÃO
A maioria dos alimentos anunciados eram produtos ultraprocessados, nota-se a ausência de alimentos in natura ou minimamente 
processados, o que demonstra que as propagandas televisivas estão contrárias às recomendações do Guia Alimentar Brasileiro. 
Além disto, ainda persiste a publicidade voltada ao público infantil e isto tem sido fruto de diversas discussões na arena pública. 
Em um cenário de aumento de morbimortalidade por doenças crônicas, é urgente a regulamentação da propaganda televisiva.
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INTRODUÇÃO
O acesso a uma alimentação saudável e adequada constitui necessidade básica dos indivíduos e um dos direitos humanos 
fundamentais. Na infância, a prática de hábitos saudáveis constitui o alicerce para formação e desenvolvimento físico e mental, 
sendo assim, a alimentação escolar apresenta significativa importância devido à sua influência na formação de bons hábitos 
alimentares do indivíduo adulto. As principais consequências da alimentação inadequada no período escolar incluem alteração do 
aprendizado e do nível de atenção da criança, aumento do número de repetências, carências nutricionais ou problemas de saúde 
decorrentes do excesso de alimentos. Na população infantil brasileira, são identificados, dentre outros, deficiências de vitamina A, 
ferro e iodo, sobrepeso e obesidade. Neste contexto, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), norteia o planejamento 
da alimentação fornecida aos estudantes. O planejamento de cardápios é fundamental ao cumprimento dos objetivos do programa, 
devendo respeitar alguns aspectos técnicos como: seleção dos alimentos, composição química e nutricional, compatibilidade 
entre ingredientes e recomendações nutricionais do PNAE.

OBJETIVOS
verificar a composição nutricional dos almoços ofertados durante um mês de uma escola da rede municipal quanto à adequação 
para escolares entre seis a dez anos, frente às recomendações do PNAE.

METODOLOGIA
Foram analisados os valores de energia, macronutrientes, fibra e micronutrientes (vitaminas A, C, cálcio, ferro, magnésio, zinco e 
sódio), comparando-os com os valores preconizados pelo PNAE. Foi utilizado o Índice de qualidade da refeição (IQR) para avaliar 
a qualidade do cardápio.Os valores per capita de cada cardápio foram obtidos por meio das fichas técnicas de preparo (FTP) dos 
itens componentes de cada refeição. Os 25 cardápios de almoço foram analisados com auxílio do software Virtual Nutri Plus®. 

RESULTADOS
A quantidade média de energia para os alunos entre seis a dez anos encontrou-se 25,11% acima do mínimo recomendado pelo 
programa. A média de fibras foi 14,45% abaixo do recomendado. Com relação à classificação do IQR, a pontuação do cardápio 
analisado obteve um índice de 72% que significa que o cardápio está adequado.

CONCLUSÃO
Acomposição nutricional do cardápio avaliado atinge, em sua maioria, as recomendações do PNAE para alunos entre 6 a 10 anos 
de idade. O IQR mostrou ser um instrumento simples e eficiente na avaliação de cardápio, pontuando informações importantes 
que sinalizam deficiências e adequações.
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INTRODUÇÃO
O sódio é um micronutriente necessário na regulação dos fluídos intra e extracelulares para auxiliar a manutenção da pressão 
sanguínea. A ingestão adequada de 2000mg por dia é fundamental para o funcionamento do organismo, porém o seu excesso pode 
contribuir com o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis como a hipertensão, que pode se originar na adolescência, 
devido o excesso do consumo de alimentos industrializados e ricos em sódio. Por outro lado, o potássio auxilia na redução da 
hipertensão arterial, seu consumo adequado pode influenciar no controle dos casos de mortalidade por acidente vascular cerebral 
e de doenças cardíacas.

OBJETIVOS
Avaliar a ingestão alimentar dos alunos do ensino médio de uma Escola particular no município de Jundiaí através do Recordatório 
24 horas (R24h) e realizar posterior quantificação do consumo diário de Sódio e de Potássio.

METODOLOGIA
O R24h foi aplicado na população estudada, posteriormente foi utilizado o software DietSmart para realização dos cálculos e para 
avaliação de adequação. O parâmetro de comparação utilizado foi a DRI (2002).

RESULTADOS
Foram avaliados 166 estudantes do ensino médio de uma Escola particular de Jundiaí, e observou-se o consumo inadequado de 
74,1% de sódio e 97,6%% de potássio. Apenas 25,9% apresentaram consumo adequado de sódio e 2,4% de potássio.

CONCLUSÃO
A ingestão adequada de sódio e potássio é crucial para o controle da pressão arterial, porém a pesquisa revelou que o consumo 
desses micronutrientes está muito abaixo da recomendação, o que reflete a necessidade de programas educacionais que incentive 
os adolescentes a terem hábitos alimentares saudáveis com a ingestão adequada desses micronutrientes.
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INTRODUÇÃO
As fibras alimentares são substâncias presentes em alimentos de origem vegetal, resistentes ao processo de digestão e absorção 
no organismo. São classificadas de acordo com seu grau de solubilidade na água, e as fibras solúveis podem atuar na redução do 
colesterol sérico e da absorção de glicose, já as fibras insolúveis contribuem para o aumento da velocidade do transito intestinal 
e o volume do bolo fecal, o que auxilia a prevenção da constipação quando associadas a ingestão de líquido recomendada . As 
fibras desempenham no organismo diversas funções relacionadas à prevenção de patologias, sendo a recomendação diária da 
Dietary Reference Intakes (DRI) de 38g/dia para homes e de 25g/dia para mulheres.

OBJETIVOS
Avaliar a ingestão alimentar dos alunos do ensino médio de uma Escola particular no município de Jundiaí através do Recordatório 
24 horas (R24h) e realizar posterior quantificação do consumo diário de fibra alimentar.

METODOLOGIA
O R24h foi aplicado na população estudada, posteriormente foi utilizado o software DietSmart para realização dos cálculos e para 
avaliação de adequação. O parâmetro de comparação utilizado foi a DRI (2002).

RESULTADOS
O estudo foi realizado com 166 estudantes do ensino médio de uma escola particular de Jundiaí, observou-se que 86,7% 
apresentaram o consumo de fibras abaixo do recomendado, enquanto que 13,3% estavam com o consumo quantitativamente 
adequado.

CONCLUSÃO
Necessita-se de maior incentivo ao consumo de alimentos ricos em fibras, visto que a maior parte da população estudada 
apresentou consumo inadequado desse nutriente, sendo este essencial na prevenção de diversas patologias muito comuns na 
atualidade, o que reflete a necessidade de programas educacionais promotores de hábitos saudáveis desde a adolescência para 
uma vida adulta saudável e livre de doenças crônicas não transmissíveis.
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INTRODUÇÃO
Os macronutrientes apresentam funções essenciais para o funcionamento do organismo. O carboidrato é responsável por fornecer 
energia para o funcionamento do cérebro, é fonte e reserva de energia, apresenta função estrutural e atua como matéria prima para 
a síntese de outras moléculas. A proteína tem ação construtora de células, enzimas, hormônios, anticorpos. A gordura tem função 
de armazenar energia no organismo e transportar vitaminas lipossolúveis, porém seu excesso está relacionado ao surgimento de 
diversas patologias como hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares e obesidade. 

OBJETIVOS
Avaliar a ingestão alimentar dos alunos do ensino médio de uma Escola particular no município de Jundiaí através do Recordatório 
24 horas (R24h) e realizar posterior quantificação do consumo diário de carboidrato, proteína e gorduras totais e saturadas.

METODOLOGIA
O R24h foi aplicado na população estudada, posteriormente foi utilizado o software DietSmart para realização dos cálculos e para 
avaliação de adequação. O parâmetro de comparação utilizado foi a DRI (2002).

RESULTADOS
Foram avaliados 166 estudantes do ensino médio de uma Escola particular de Jundiaí, sendo a idade média de 15,9 anos e a 
maioria (54,8%) do sexo masculino. A avaliação da ingestão de macronutrientes revelou o consumo adequado de 58,4% de 
carboidrato, 85,5% de proteína, 47% de gorduras totais e 51,2% de gordura saturada. Apresentaram consumo inadequado de 
carboidrato 41,6%, de proteína 14,5%, de gorduras totais 53% e gordura saturada 48,8%.

CONCLUSÃO
A pesquisa aponta que mais da metade dos participantes apresentam uma alimentação adequada de carboidrato, proteína e 
gordura saturada, enquanto o consumo de gorduras totais foi inadequado pela maioria da população estudada, é importante que 
haja a conscientização dessa população não só em relação à quantidade dos macronutrientes, mas também a qualidade dos 
mesmos.
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INTRODUÇÃO
O ferro é um mineral importante na alimentação, e a deficiência está relacionada ao surgimento da anemia. A necessidade de 
ferro é elevada durante a adolescência, tanto nos meninos quanto nas meninas. No sexo masculino essa necessidade se justifica 
devido à formação de massa muscular associada ao aumento do volume sanguíneo, e nas mulheres o ferro é perdido durante os 
períodos menstruais. Sendo assim, esse mineral é necessário para que o crescimento possa atingir seu pico nesse ciclo da vida. A 
absorção do ferro pode ser influenciada pela vitamina C, que forma um quelato com o ferro e aumenta sua absorção. Os alimentos 
ricos em ferro são as carnes, aves, peixes, gema de ovo, feijão e vegetais verdes escuros e os de vitamina C são o limão, laranja, 
acerola, morango, brócolis, repolho e espinafre, por exemplo.

OBJETIVOS
Avaliar a ingestão alimentar dos alunos do ensino médio de uma Escola particular no município de Jundiaí através do Recordatório 
24 horas (R24h) e realizar posterior quantificação do consumo diário de Ferro e de vitamina C.

METODOLOGIA
O R24h foi aplicado na população estudada, posteriormente foi utilizado o software DietSmart para realização dos cálculos e para 
avaliação de adequação. O parâmetro de comparação utilizado foi a DRI (2002).

RESULTADOS
Foram avaliados 166 estudantes do ensino médio de uma Escola particular de Jundiaí, e observou-se que o consumo inadequado 
de 64,5% de ferro e 60,2% de vitamina C. Apenas 39,8% apresentaram consumo adequado de vitamina C e 35,5% de ferro.

CONCLUSÃO
A baixa ingestão de ferro observada nos adolescentes pode interferir de forma negativa no crescimento e desenvolvimento, além 
de poder gerar anemia nas meninas. Desse modo, tornam-se necessários programas educacionais que estimulem o consumo de 
alimentos ricos em ferro e também em vitamina C que favorece a absorção do ferro.
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INTRODUÇÃO
A vitamina D e o cálcio são fundamentais para o desenvolvimento ósseo, sendo de extrema importância para a formação e 
crescimento do esqueleto, além de ser uma ação preventiva ao surgimento da osteoporose na fase adulta. A homeostase do cálcio 
depende da ingestão suficiente de vitamina D, pois é ela que auxilia na absorção do cálcio no intestino e na reabsorção de cálcio 
nos ossos, para que a remodelação óssea ocorra de forma adequada. Os alimentos ricos em cálcio são os leites e derivados e os 
vegetais verdes escuros. Enquanto os pescados gordos, manteiga, gema de ovo e fígado, são alimentos que contém vitamina D.

OBJETIVOS
Avaliar a ingestão alimentar dos alunos do ensino médio de uma Escola particular no município de Jundiaí através do Recordatório 
24 horas (R24h) e realizar posterior quantificação do consumo diário de cálcio e de vitamina D.

METODOLOGIA
O R24h foi aplicado na população estudada, posteriormente foi utilizado o software DietSmart para realização dos cálculos e para 
avaliação de adequação. O parâmetro de comparação utilizado foi a DRI (2002).

RESULTADOS
Foram avaliados 166 estudantes do ensino médio de uma Escola particular de Jundiaí, e observou-se que o consumo inadequado 
de 91,6% de cálcio e 91% de vitamina D. Apenas 9% apresentaram consumo adequado de vitamina D e 8,4% de cálcio.

CONCLUSÃO
A população estudada apresentou níveis de vitamina D e cálcio abaixo da recomendação, o que pode interferir de forma negativa no 
desenvolvimento e crescimento ósseo dos adolescentes, podendo também ocasionar o aparecimento de patologias, principalmente 
na vida adulta. Diante desses dados é de extrema importância a conscientização dos jovens em relação ao consumo adequado 
desses micronutrientes por meio de intervenções nutricionais.
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INTRODUÇÃO
As Unidades Produtoras de Refeições (UPR) consistem em serviços organizados destinados a fornecer refeições dentro dos 
padrões dietéticos e higiênicos para atender às necessidades de seus clientes. Em uma UPR, o planejamento de refeições é 
fundamental, evitando a falta ou o desperdício de alimentos. Um dos instrumentos para o planejamento do número de refeições a 
serem produzidas é a frequência dos usuários. 

OBJETIVOS
Diante do exposto, objetivou-se avaliar o histórico do número de refeições servidas e a frequência dos usuários de um restaurante 
estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

METODOLOGIA
Foram coletados dados do número de refeições servidas (almoço e jantar), em cada dia da semana (segunda a sexta), no período 
de 01 de agosto de 2016 a 31 de maio de 2017, e o número de refeições previstas. As informações foram extraídas do NutrIF, 
sistema que controla o acesso ao restaurante estudantil do campus. Foram calculadas as médias do número de refeições servidas 
e os desvios-padrão utilizando o software OriginPro 8.0. 

RESULTADOS
No período avaliado foram servidas 34326 refeições, sendo, em média, 3829 por mês, 3107 no almoço e 722 no jantar. O dia 
de maior movimento foi a segunda-feira com médias de 762 e 145 refeições servidas no almoço e no jantar, respectivamente. A 
avaliação da frequência dos usuários do restaurante estudantil foi realizada a partir da comparação entre o número de refeições 
previstas e o número de refeições servidas. Na previsão, a sexta-feira seria o dia de maior movimento, com 1904 refeições 
previstas, no entanto, ocorreu a situação inversa, e apenas 411 refeições foram servidas, o que corresponde a uma frequência 
média de 22%. Este resultado pode estar associado à frequência dos alunos em sala de aula neste dia da semana. Na segunda, 
foram previstas 1221 refeições e realizadas 907, correspondendo a 74% de frequência. Porém, a maior frequência foi verificada 
na terça-feira (75%). Ao avaliar o número total de refeições do período estudado, verificou-se 59% de frequência dos usuários, o 
que corresponde a pouco mais da metade das refeições previstas.

CONCLUSÃO
O fato de um número muito maior de refeições serem produzidas pode gerar sérios problemas de desperdício para a unidade. No 
entanto, o fato do restaurante possuir um sistema informatizado para o controle de acesso dos estudantes permite uma melhor 
análise do número de refeições servidas e consequentemente a tomada de medidas corretivas para mitigar e/ou eliminar o 
problema detectado.
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INTRODUÇÃO
No Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) os profissionais que atuam no preparo da merenda geralmente são 
trabalhadores domésticos e desprovidos de uma profissão, não possuem capacitação específica, e por isso muitas vezes não 
abordam os aspectos higiênicos na produção das refeições. Além disso, existe um déficit de incentivos para promover capacitação 
e reconhecimento desse profissional. 

OBJETIVOS
Portanto, este trabalho tem por objetivo relatar uma experiência de ação educativa com merendeiras de escolas municipais de 
Pirpirituba-PB. 

METODOLOGIA
A formação compreendeu a sondagem do nível de conhecimento das merendeiras sobre boas práticas de manipulação de 
alimentos por meio de um questionário, a elaboração de material didático e a realização de capacitação. As atividades foram 
realizadas por uma equipe de 4 pessoas, incluindo o nutricionista do município, docente e discentes do curso técnico em nutrição 
e dietética. Foram entrevistadas 25 merendeiras (Comitê de Ética CCS/UFPB – Parecer 1.785.953/2016) e os dados apresentados 
em percentual de respostas corretas e parcialmente corretas/incorretas. 

RESULTADOS
De modo geral, 51,2% das respostas foram respondidas corretamente e 48,8% das respostas estavam parcialmente corretas/
incorretas. As respostas parcialmente corretas/incorretas estavam relacionadas, principalmente, com os seguintes temas: Boas 
Práticas de Manipulação, setores onde pode ocorrer contaminação dos alimentos e higiene pessoal, e corresponderam a 100, 
95,8 e 87,5%, respectivamente. Diante destes dados foi elaborado o Manual da Merendeira, o qual apresenta linguagem simples 
e clara, além de ser ilustrativo, e que abrange os seguintes temas: Importância da merenda escolar;  Importância e atribuições 
da merendeira;  Boas práticas de manipulação;  Higiene pessoal, do ambiente de trabalho e na manipulação dos alimentos;  
Armazenamento dos alimentos;  e Medidas de prevenção de acidentes. O curso foi denominado Capacitação sobre Boas Práticas 
de Manipulação de Alimentos, realizado na Secretaria de Educação do município, por meio de aula expositiva e dialogada, utilizando-
se apresentação em slides e dinâmica de grupo, com carga horária de 4 h, tendo como apoio didático o Manual da Merendeira, e 
contou com a participação de 15 merendeiras.

CONCLUSÃO
Por fim, verificou-se satisfação das merendeiras com o curso. Além disso, a construção de uma proposta participativa foi 
importante para o sucesso da capacitação, proporcionando a valorização e, principalmente, a motivação das merendeiras. 
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INTRODUÇÃO
O comércio de alimentos em vias públicas tem um considerável papel social, uma vez que provoca novas oportunidades de 
trabalho e representa uma fonte regular de receita para milhões de pessoas, principalmente em países que apresentam grandes 
desigualdades sociais, como é o caso do Brasil. Todavia, pode desempenhar um perigo para a saúde dos consumidores, uma vez 
que a maioria das pessoas envolvidas neste perfil de atividade não possui preparo e conhecimento técnico para a manipulação 
correta dos alimentos. 

OBJETIVOS
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar as condições higiênicas sanitárias do comércio informal de 
espetinhos prontos para consumo vendidos nos bairros do Alecrim e Cidade Alta, da cidade de Natal/RN.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa com 17 dos 18 ambulantes que comercializam espetinhos prontos para consumo nos bairros do Alecrim 
e Cidade Alta. A coleta de dados foi realizada utilizando um checklist adaptado do estudo de Silva, 2012 e da Resolução Federal 
RDC no 216 de 15 de setembro de 2004, da ANVISA, que constou de 12 itens, com perguntas fechadas que foram respondidas 
pelo próprio entrevistado. Nesse instrumento foram abordados aspectos que visam identificar às condições higiênicas sanitárias 
para detectar áreas e condições de risco à saúde pública em comparação com os parâmetros, em relação às boas práticas de 
serviços de alimentação, aos aspectos referentes aos manipuladores. A pesquisa foi aprovada no comitê de ética, com o número 
do CAAE: 48804815.2.0000.5296.

RESULTADOS
A pesquisa revelou os seguintes resultados:(71% n=12) dos comerciantes tem disponibilidade de água para lavagem das mãos;  
quanto ao uso de proteção para cabelo, e com relação à proteção para mãos (94%;  n=16) não faz uso desse recurso higiênico 
e (71%;  n=12) não utiliza calçados fechados como rotina, à maioria das barracas de venda dos espetos não possuíam pessoas 
distintas para manipulação do dinheiro e do alimento, respectivamente (71%;  n=12) e (53%, n=9).

CONCLUSÃO
Sugere-se a adoção de medidas preventivas que contribuam para o desenvolvimento de ações educativas, juntos aos ambulantes 
de modo a minimizar os erros e riscos identificados, promovendo a conscientização para a produção e comercialização de um 
alimento seguro do ponto de vista higiênico sanitário.
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INTRODUÇÃO
A rotina de trabalho de um docente é muito ampla e desgastante, refletindo em sua alimentação, o que pode acarretar riscos 
à sua saúde futura. O consumo alimentar inadequado pode contribuir para o surgimento de doenças crônicas como diabetes, 
hipertensão, colesterol, gastrite. Essas doenças multifatoriais  se desenvolvem no decorrer da vida, devido   a  fatores   de   risco,   
como  a má   alimentação,

OBJETIVOS
Perfilar os fatores de risco e de proteção para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) dos docentes de uma escola técnica 
de São Paulo

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com docentes voluntários, de uma escola técnica estadual de São Paulo,no segundo semestre de 2016. 
O peso (Kg) e altura (m) foram referidos, e a partir destes dados foi classificado o Índice de Massa Corpórea (IMC).Para a análise 
do consumo alimentar foi utilizado um questionário adaptado da Vigitel – Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT) por inquérito telefônico, que avalia a incidência de DCNT na população comum e seus hábitos 
alimentares . Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS
Foram analisados 50 professores com idade média de 44 anos, dos quais 68% são sexo feminino e 32% masculino. A maioria dos 
entrevistados, 74%, possui carga horária acima de 8 horas diárias. Quando analisado o IMC foi encontrado que 36% estão com 
sobrepeso e 28% obesidade. Verificando os índices de DCNT, tem-se que 26% apresentam hipertensão, 18% colesterol elevado, 
38% gastrite e 4% possui diabetes. Com relação aos fatores de proteção, se observa que 39% dos entrevistados ingerem mais de 
9 copos por dia, com mais frequência no sexo feminino, bem como um maior consumo de frutas, verduras e legumes. Conforme 
a característica da amostra quanto ao número de refeições semanais trocadas por lanches, ato considerado como fator de risco, 
28% substitui o almoço ao menos 1 à 2 vezes na semana, enquanto 60% o faz no jantar, em ambos os sexos, assim como o 
consumo de carnes com gordura, sendo este mais frequente no sexo masculino. Quanto a prática de exercícios físicos, 42% dos 
entrevistados não praticou atividades físicas regularmente nos últimos 3 meses, ainda que este seja um fator de proteção. 

CONCLUSÃO
O consumo alimentar demonstra a importância de uma educação alimentar e nutricional, permanente, pois as informações podem 
interferir de forma satisfatória no hábito alimentar e na incidência posterior de DCNT. 
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INTRODUÇÃO
O perfil nutricional dos escolares já não é mesmo encontrado no início do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
Considerado o aumento da prevalência da obesidade no público infanto-juvenil e a importância do ambiente escolar na promoção 
da alimentação saudável, foi planejado o desenvolvimento de projeto educativo visando atender alunos de Centro de Educação 
Infantil (CEI), na faixa etária de 4 a 6 anos. A justificativa para o trabalho encontra-se nas constatações realizadas em visitas 
periódicas aos CEIs do município, nas quais foi verificado baixo consumo de alimentos saudáveis oferecidos nas unidades e 
alto desperdício. A decisão pelo Centro de Educação Infantil levou em consideração que as crianças atendidas nestes locais 
permanecem em tempo integral na escola, o que aponta para a relevância da alimentação escolar na manutenção da saúde.

OBJETIVOS
O objetivo do trabalho foi realizar ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) em Centro de Educação Infantil (CEI) a fim de 
propiciar a valorização da alimentação escolar e redução de desperdício de alimentos. 

METODOLOGIA
A elaboração das atividades considerou a fase de desenvolvimento psicossocial da faixa etária do público-alvo e teve como eixo 
estruturante a educação problematizadora proposta por Paulo Freire. O material pedagógico utilizado para elaboração de atividades 
lúdicas foram fantoches, teatro, filmes, músicas, material para colorir, atividades educativas envolvendo alimentação e também 
vivências com alimentos, que permitiram manuseio e preparo de alimentos por parte das crianças.

RESULTADOS
A avaliação do resultados foi feita sob os aspectos quantitativos e qualitativos. Na avaliação quantitativa foram coletados, pelo 
período de cinco semanas, os dados de aceitabilidade da refeição do jantar calculados pelo método de resto-ingestão, a qual 
apresentou resultados satisfatórios. A avaliação qualitativa foi realizada na perspectiva da criação do vínculo com as crianças, 
a importância do incentivo e percepções das memórias após a execução das atividades, que trouxe grande contribuição para o 
aprimoramento no desenvolvimento de atividades de EAN no ambiente escolar.

CONCLUSÃO
O desenvolvimento de projeto educativo em Centro de Educação Infantil se mostrou eficaz na valorização da alimentação escolar 
e redução de desperdício de alimentos. A formação de vínculo com as crianças e o incentivo ao consumo de diferentes alimentos 
se destacaram como principais aspectos contribuintes para o sucesso das ações.
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INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde recomenda a adoção do Aleitamento Materno Exclusivo e em livre demanda nos primeiros seis 
meses de vida, caracterizado por leite materno, mesmo que ordenhado ou originado de outra fonte (doação), sem oferta de outros 
líquidos (como água, chás e leites artificiais) ou sólidos, com exceção de suplementos vitamínicos e/ou minerais e medicamentos.

OBJETIVOS
Identificar a frequência de Aleitamento Materno Exclusivo e a introdução de alimentos industrializados entre crianças com idade 
inferior a dois anos.

METODOLOGIA
Estudo transversal, com amostra de conveniência, constituído por 31 mães de crianças matriculadas em um Centro de Educação 
Infantil Municipal. Foram investigadas as seguintes variáveis: oferta de leite materno de forma exclusiva e a duração, em meses, 
desta prática, idade materna e classificação econômica das famílias. Sobre a introdução de líquidos e alimentos foram consideradas 
informações sobre a oferta de água, chá, açúcar, refrigerante, sucos artificiais, macarrão instantâneo, doces, biscoitos recheados 
e salgadinhos industrializados, e respectiva idade de introdução, considerando os primeiros dois anos de vida. Os dados obtidos 
foram analisados de forma descritiva e por meio do teste qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Este estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos.

RESULTADOS
Constatou-se que 61,3% das mães informaram Aleitamento Materno Exclusivo, por período médio de 4,5 meses, contudo, parcelas 
substanciais da amostra informaram consumo de água (86,9%) e chá (67,8%), e 26,9% das mães ofertaram açúcar ainda nos 
primeiros seis meses de vida da criança, o que contraria a definição de aleitamento exclusivo. Não houve diferença significativa 
entre tempo de aleitamento exclusivo com a idade materna e classificação econômica. A oferta de alimentos industrializados antes 
dos dois anos foi mencionada por 96% das mães para sucos artificiais e, 87%, para refrigerantes. Para macarrão instantâneo, 
doces, biscoitos recheados e salgadinhos, 88,2%, 89,3%, 86,4% e 80% registraram esta prática, respectivamente.

CONCLUSÃO
O Aleitamento Materno Exclusivo foi mencionado pela maioria da amostra, contudo, a oferta de alimentos complementares, 
classificados como industrializados, mostrou-se inadequada, considerando a introdução em idade precoce.
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INTRODUÇÃO
A escola desempenha importante papel na formação dos hábitos alimentares, visto que é nesse ambiente que substancial 
proporção de crianças e adolescentes permanece por expressivo período de tempo diário. Não é possível ignorar a importância 
de orientar os alunos sobre os atributos dos alimentos que são comercializados nesses estabelecimentos, freqüentemente com 
elevada densidade energética, como é o caso de balas, lanches, salgados do tipo chips, refrigerantes e doces. Em relação 
às crianças e adolescentes, avaliar seu consumo alimentar merece destaque, pois tais etapas do ciclo vital caracterizam-se 
por diversas alterações de crescimento e composição corporal, deixando-as mais vulnerável fisiologicamente aos agravos da 
desnutrição e da deficiência de micronutrientes. 

OBJETIVOS
O trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade nutricional dos alimentos comercializados nas cantinas de escolas privadas em 
Mossoró/RN. Para o consumo de crianças e adolescentes.

METODOLOGIA
O estudo tem caráter observacional, foi realizado em 08 escolas, de ensino privado, onde o critério de escolha de escolas foi à 
localidade mais acessível para os pesquisadores. O público alvo foi crianças e adolescente de ambos os gêneros, que consomem 
os lanches vendidos nas cantinas.  

RESULTADOS
Verificou-se que as escolas F e H obtiveram consumo de frituras elevado em relação às demais escolas sendo de frituras 123 
e 79 respectivamente, e as escola B e G apresentaram valores iguais tanto de frituras como de outros salgados. Com relação a 
prevalências dos outros tipos de salgados as escolas F e H também ficaram com valores bem mais a frente das demais escolas 
sendo 57 e 43 respectivamente. A escola F destacou-se das demais, devido ao alto consumo de refrigerantes, registrado em 130. 
Porém, revelou-se tendo o maior consumo de sucos com 57. As outras escolas apresentaram valores igualitários em relação ao 
consumo de refrigerantes e variáveis ao de sucos e achocolatados.

CONCLUSÃO
Conforme foi apresentado no estudo, as cantinas comercializam alimentos com teor energético, grande número de produtos 
industrializados. Do qual, o consumo excessivo , contribui de forma significativa para a prevalência de excesso de peso entre os 
indivíduos, além de futuras doenças crônicas não transmissíveis A presença de alimentos de fontes não saudáveis, nas escolas 
comercializados nas cantinas interfere na prática da educação alimentar dos alunos.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento envolve diversas alterações corporais, que contribuem para mudanças funcionais no organismo do idoso. 
Nesse contexto, é importante ressaltar o risco de desnutrição para esse grupo populacional, devido a deficiências nutricionais 
decorrentes de modificações sistêmicas inerentes ao processo de envelhecimento. Por outro lado, alguns estudos têm mostrado 
aumento na prevalência de obesidade e suas comorbidades em idosos.

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional de idosos atendidos em um centro de referência de assistência social.

METODOLOGIA
Estudo transversal, descritivo e observacional, envolvendo 22 idosos, de ambos os sexos, assistidos pelo Centro de referência 
em Assistência Social (CRAS). Foram incluídos no estudo os indivíduos sem comprometimento de memória que prejudicasse as 
informações a serem investigadas e excluídos aqueles que se negaram a assinar o TCLE. O estado nutricional foi avaliado por meio 
da aferição do peso e da estatura para posterior cálculo do índice de massa corporal (IMC).

RESULTADOS
A maioria dos participantes do estudo era do sexo feminino (75%) e a média da idade dos idosos foi de 62 ± 1,6 anos. Em relação 
ao estado nutricional, a maioria dos idosos apresentou sobrepeso (54,5%), 41,0% eram eutróficos e 4,5% estavam com baixo 
peso, segundo o IMC.

CONCLUSÃO
O estudo mostra prevalência elevada de excesso de peso entre os idosos avaliados, evidenciando a necessidade de acompanhamento 
nutricional para o controle de peso e melhoria de qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa examina a produção científica em soberania e segurança alimentar e nutricional (SSAN) no contexto dos 
grupos de pesquisa das áreas de Nutrição e Saúde Coletiva.
 
OBJETIVOS
Objetivou-se caracterizar os grupos de pesquisa em SSAN cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) nas áreas de Nutrição e Saúde Coletiva.

METODOLOGIA
Foram utilizados dados do Censo 2016 produzidos pelo Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq, extraídos com auxílio do 
software BaseX. Adotou-se, como critério de inclusão, a presença dos termos “segurança alimentar” (SA), “segurança alimentar 
e nutricional” (SAN), “segurança dos alimentos” (SDA) e “soberania alimentar” (SBA), em pelo menos um dos três campos: nome 
do grupo de pesquisa, nome da linha de pesquisa ou palavra-chave da linha de pesquisa.

RESULTADOS
Foram identificados 85 grupos de pesquisa em 2016, sendo 62 na Área Predominante de Nutrição (73%) e 23 na Saúde Coletiva 
(27%). A distribuição geográfica dos grupos identificados abrange 23 estados e 62 instituições públicas e particulares. A região 
Sudeste abriga 34 (40%) dos grupos identificados;  o Nordeste, 14 (28%) grupos;  o Sul, 14 (16,5%) grupos;  o Centro-Oeste, 7 
(8,2%) grupos;  e o Norte, 6 (7,1%) grupos. Diferente da tendência geral do DGP, há mais grupos de pesquisa na região Nordeste 
do que no Sul. O termo segurança alimentar foi mencionado por 82 grupos;  segurança alimentar e nutricional, por 62;  segurança 
dos alimentos, por 8;  soberania alimentar foi citada por 5 grupos. Conforme ano de criação, 8 grupos datam entre 1976 e 1999;  
outros 26 entre 2000 e 2009. Foram criados 51 grupos a partir de 2010. Assim, 90,5% dos grupos surgiram desde 2000. As 
pesquisadoras do sexo feminino lideram 76 (89,4%) dos grupos de pesquisa identificados. Os grupos relataram entre uma e 26 
linhas de pesquisa, com um total de 887 pesquisadores (82,9% mulheres e 17,1% homens) e 1174 estudantes (88,1% mulheres 
e 11,8% homens) envolvidos. A proporção de doutores no total de pesquisadores é de 67,4%. As proporções entre pesquisadores 
e estudantes sugerem baixos dinamismo (0,254) e consolidação (0,129).

CONCLUSÃO
A produção científica em SSAN vem recebendo aportes relevantes das Ciências da Saúde, constituindo um campo em consolidação 
com dinamismo crescente, em especial a partir de 2000. As regiões Sudeste e Nordeste desempenham protagonismo, bem como 
as mulheres entre pesquisadores e estudantes. Há uma preocupação em comum com ações intersetoriais nas políticas públicas.
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INTRODUÇÃO
Um dos instrumentos utilizados na Estratégia de Saúde da Família para o acompanhamento de crianças recém-nascidas até 
os dois anos de idade é o Programa de Puericultura, onde é possível a identificação de dados importantes para a definição do 
território assistido. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que a taxa ideal de cesáreas seria até 15% de todos os 
partos. De acordo com o Ministério da Saúde, esse tipo de parto pode estar relacionado com o nascimento prematuro e com o 
baixo peso ao nascer, que pode ser associado também a idade materna. Outro fator possível de analisar por meio da puericultura 
é o aleitamento materno exclusivo (AME), tão incentivado nessa estratégia. Assim, é imprescindível a identificação desses dados 
para formulação de estratégias de promoção de saúde e melhor orientação à população.

OBJETIVOS
O presente estudo teve por objetivo identificar alguns aspectos importantes da primeira puericultura, afim de melhor acompanhamento 
da saúde da criança.

METODOLOGIA
Foi um estudo retrospectivo realizado em 2016, no território de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Paraná. A amostra foi 
constituída por 26 puérperas e seus respectivos neonatos, onde foi aplicado uma anamnese clínica durante a primeira puericultura 
compartilhada domiciliar, que acontece nos primeiros 7 dias após o parto, realizada por profissionais de enfermagem, nutrição 
e odontologia. Foram levantados dados referentes a idade materna, semana gestacional, tipo de parto, peso ao nascer e a 
alimentação do recém-nascido.

RESULTADOS
A amostra apresentou as seguintes médias e desvios padrões: idade materna 27,5 (±6,7) anos, semana gestacional 37,9 (±1,5) 
semanas e peso ao nascer 3,1 (±0,6) kg. Apresentaram as seguintes porcentagens de classificações: quanto ao tipo de parto, 
vaginal (30,7%) e cesárea (69,3%);  peso ao nascer, baixo peso (19,2%), peso adequado (76,9%) e macrossomia (3,8%);  relativo 
a idade gestacional nasceram pré-termo (23%) e a termo (76,9%). Relacionado a alimentação do neonato estavam em AME 
(76,9%), em fórmula infantil (7,6%) e leite materno com fórmula (15,3%). 
 
CONCLUSÃO
Identificou-se altos índices de peso adequado ao nascer e de AME do neonato. No entanto, observou-se a elevada porcentagem 
de parto cesárea, diferente do que é preconizado pela OMS. Dado o exposto, evidencia-se a importância da equipe de saúde e do 
programa da primeira puericultura compartilhada afim de oferecer maior assistência à saúde da mulher e criança.
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INTRODUÇÃO
Informações sobre hábitos de vida e estado nutricional de trabalhadores é de suma importância para promoção de um ambiente 
laboral saudável. Atividades de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) são fundamentais para formação de práticas e atitudes 
que conduzem à saúde.

OBJETIVOS
Delinear o perfil de hábitos de vida e de estado nutricional de servidores públicos, bem como comparar medidas antropométricas 
antes e depois de ações de EAN.

METODOLOGIA
Estudo realizado com 47 servidores de uma instituição pública de Vitória-ES. Aplicou-se um questionário semi-estruturado com 
questões sociodemográficas e de hábitos alimentares. Aferiu-se peso, altura e Perímetro da Cintura (PC) utilizando balança Tanita®, 
estadiômetro Alturaexata® e fita métrica inelástica. O estado nutricional e o PC foram classificados segundo pontos de corte da 
Organização Mundial de Saúde (1998), agrupando participantes com sobrepeso ou obesidade como excesso de peso. Foram 
realizados dez encontros de EAN, englobando oficinas culinárias, palestras e dinâmicas. Os dados foram analisados no SPSS 
21.0. Realizou-se teste de Kolmogorov-Smirnov, correlação de Spearman e qui-quadrado, com nível de significância p<0,05.

RESULTADOS
A maioria dos entrevistados era do sexo feminino (55,3%, n=26), com idade entre 21 e 66 anos e média de 41,8+13,6 anos. 
Dos participantes, 83,0% (n=39) relataram praticar atividades físicas, sendo a caminhada a mais citada (20,5%, n=8). Entre os 
que participaram da avaliação antropométrica, verificou-se que 42,9% (n=15) apresentaram PC aumentado;  e 58,9% (n=23), 
excesso de peso. A maioria dos servidores (88,9%, n=24) nunca fumaram e 11,1% (n=3) eram ex-fumantes. O consumo de 
bebida alcoólica foi referido por 66,7% (n=18). A refeição mais omitida foi a ceia (88,5%, n=23), seguida da colação (69,2%, 
n=18). Todos (100%, n=26) relataram almoçar diariamente;  69,2% (n=18) jantavam e, dos entrevistados que não jantavam, 
75% (n=6) relataram lanchar em substituição. Não foi encontrada diferença (p=0,89) no peso antes e depois das ações de EAN 
e além disso a mudança de peso não diferiu entre indivíduos inicialmente eutróficos ou com excesso de peso (p=0,65). Todos 
os participantes se mantiveram nas categorias de estado nutricional inicial (n=3, 37,5% eutrófico);  (n=4, 50,0% sobrepeso);  
(n=1, 12,5% obesidade grau I).

CONCLUSÃO
Ações de EAN não devem ser isoladas, devendo ser um processo frequente no cotidiano desses trabalhadores.
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INTRODUÇÃO
A qualidade de vida no trabalho engloba o bem-estar e saúde dos funcionários. Assim, torna-se fundamental investigar a presença 
de doenças metabólicas, distúrbios reumáticos e ortopédicos e conhecer os possíveis fatores associados.

OBJETIVOS
Avaliar o perfil nutricional e as doenças autorreferidas de funcionários públicos.

METODOLOGIA
Estudo realizado com 27 servidores de uma instituição pública de Vitória, ES. Aplicou-se um questionário semi-estruturado 
abordando questões sociodemográficas e de hábitos de vida. Aferiu-se peso, altura e Perímetro da Cintura (PC) utilizando balança 
Tanita®, estadiômetro Alturaexata® e fita métrica inelástica. O estado nutricional e o PC foram classificados segundo pontos de 
corte da Organização Mundial de Saúde (1998), agrupando participantes com sobrepeso ou obesidade como excesso de peso. Os 
dados foram analisados no SPSS 21.0. Testou-se a normalidade pelo teste Kolmogorov-Smirnov. Aplicou-se os testes correlação 
de Spearman e qui-quadrado, com nível de significância p<0,05.

RESULTADOS
A maioria dos servidores era do sexo feminino (66,7%, n=18). A idade variou de 21 e 66 anos, com média de 41,8+13,6 anos. 
Dos participantes, 37,0% (n=10) relataram apresentar alguma doença confirmada pelo médico. As doenças autorreferidas pelos 
servidores foram: hipertensão arterial (n=2), dislipidemias (n=1), distúrbios reumáticos (n=1), distúrbios ortopédicos (n=3) e 
outras doenças (n=4) como psoríase e hipotireoidismo. Entre os que participaram da avaliação antropométrica, verificou-se que 
40,9% (n=9) apresentaram PC aumentado;  e 54,5% (n=12), excesso de peso. Encontrou-se que 29,6% (n=8) dos servidores 
eram sedentários; 88,9% (n=24) nunca fumaram e 11,1% (n=3) eram ex-fumantes;  e 66,7% (n=18) relataram consumir bebida 
alcoólica. A presença de alguma doença metabólica/ distúrbio reumático e ortopédico não se associou com sexo (p=0,92), 
perímetro da cintura aumentado (p=0,96), excesso de peso (p=0,73), consumo de álcool (p=0,06), tabagismo (p=0,96) e 
sedentarismo (p=0,19).

CONCLUSÃO
É fundamental obter informações do perfil nutricional e de saúde dos trabalhadores para subsidiar ações voltadas para prevenção 
de doenças e promoção da qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO
É crescente a demanda por serviços de alimentação fora do lar. Observa-se um aumento proporcional de restaurantes, 
principalmente próximos as áreas comerciais, estudantis e shoppings. As doenças de origem alimentar (DOA) são consequências, 
principalmente, da falta de controle higiênicossanitário no setor de alimentação coletiva. Para controlar perigos e para alcançar a 
qualidade higiênicossanitária em serviços de alimentação é indispensável considerar os fatores físicos, operacionais e pessoais. 
Além destes fatores, deve-se atender à legislação vigente e fazer uso de ferramentas para avaliação das boas práticas.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar as condições higiênicossanitárias de um restaurante comercial antes e após uma 
intervenção.

METODOLOGIA
O estabelecimento é um restaurante comercial situado no município de Vitória, ES. Para a avaliação do estabelecimento foi aplicada 
uma Lista de Verificação das Boas Práticas em Serviços de Alimentação (check-list), baseada na resolução RDC nº 275 de 2002. 
Após a primeira aplicação da lista de verificação foram identificados os pontos de não conformidade que poderiam comprometer 
a segurança alimentar e foram planejados os planos de ação para esses itens. Em seguida, foi aplicado novamente o instrumento 
para reavaliação das boas práticas com um mês de intervalo entre essas aplicações. Os dados obtidos nessas avaliações foram 
armazenados em planilhas do Microsoft Excel.

RESULTADOS
Verificou-se que na primeira aplicação da lista de verificação houve um resultado de 36 itens não conformes. Após a reaplicação 
do instrumento, este índice diminuiu para 29 itens não conformes. Dentre as inconformidades observadas no primeiro momento 
destacaram-se o layout inadequado ao processo produtivo e a ausência de registros, como a inexistência de Procedimento 
Operacional Padronizado (POP). A partir da análise dos pontos de não conformidade, foram feitas as adequações em relação, 
principalmente, à documentação e registros. Foram realizados os devidos registros em planilhas referente à higienização na área 
de produção (ambiental, de equipamentos e de alimentos), controle de pragas e potabilidade da água.

CONCLUSÃO
Instrumentos para avaliação das boas práticas são recursos importantes, pois permitem que as não conformidades possam ser 
pontuadas e trabalhadas de tal forma a aprimorar a qualidade dos alimentos e garantir que as refeições sejam oferecidas de forma 
segura.
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INTRODUÇÃO
A qualidade de vida e de trabalho de professores da educação básica tem sido destaque nas discussões sociais, uma vez que 
grande parte da vida desses profissionais é transcorrida dentro das escolas. Os professores representam um modelo a ser 
seguido por seus alunos. Iniciativas para a melhoria e valorização do trabalho destes profissionais são imprescindíveis para a 
promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos mesmos.

OBJETIVOS
Este estudo teve por objetivo, verificar a relação entre o consumo alimentar e qualidade de vida, de professores da educação 
básica da rede municipal de uma cidade da grande São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo descritivo, de corte transversal, utilizando dados secundários, aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo e pela Secretaria de Educação daquela localidade. Para avaliação do consumo alimentar, 
utilizou-se o questionário “Como está sua alimentação?” do Guia Alimentar: como ter uma alimentação saudável e o Whoqol-bref, 
para avaliação da qualidade de vida. As análises foram realizadas por meio do pacote estatístico SPSS 22, versão, e pelo GraphPad 
Prism versão 6.0 para Windows. Os coeficientes de correlação de Pearson e Spearman foram determinados entre as variáveis 
estudadas. Os resultados foram considerados estatisticamente diferentes quando p < 0,05.

RESULTADOS
Foram avaliados 419 professores onde 70% necessitavam de atenção para a melhoria de hábitos saudáveis avaliados pelo 
questionário “Como está sua alimentação?”. Os professores apresentaram consumo diário inadequado de frutas (73%), legumes 
e verduras (77%), cereais (87%), carnes/ovos (63%) e de leite e derivados (57%). Sobre a qualidade de vida, os professores 
apresentaram valores médios no escore geral de 68,10?11,3, no domínio físico de 72,2?14,7, no domínio psicológico 71,4?12,4, 
no domínio social 72,2%?15,6 e no domínio ambiente 56,1?12,9. Na associação entre as três categorias do escore de alimentação 
com a qualidade de vida, verificou-se que quanto melhor o escore de alimentação, melhores os escores em cada um dos quatro 
domínios de qualidade de vida e do escore geral (p < 0,05).

CONCLUSÃO
Conclui-se que os professores com melhor qualidade na dieta apresentaram melhor percepção da qualidade de vida geral e 
nos seus quatro domínios. O que demonstrou a importância do consumo alimentar adequado para uma melhor percepção da 
qualidade de vida nessa população.
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INTRODUÇÃO
A partir do crescimento dos serviços de alimentação observa-se que os alimentos ficaram expostos a uma série de perigos ou 
oportunidades de contaminações microbianas. Estes, aliados a um crescimento urbano desordenado, necessidade de uma grande 
oferta de alimentos e a um deficiente controle dos órgãos públicos e privados, têm contribuído para o aumento na incidência das 
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). O poder público através da Vigilância Sanitária utiliza vários instrumentos para o 
controle e prevenção de doenças, dentre estes instrumentos estão as legislações / normas técnicas. 

OBJETIVOS
Considerando o mencionado, este trabalho apresentou como objetivo analisar os dados fornecidos pela Vigilância Sanitária, 
referente ao emprego do roteiro de inspeção da portaria CVS 05/13.

METODOLOGIA
O estudo apresentou uma amostra de 10 estabelecimentos (2 restaurantes, 2 supermercados, 2 açougues, 2 lanchonetes e 2 
padarias), cujos dados fornecidos pela Vigilância Sanitária foram avaliados por meio do roteiro de inspeção baseado na portaria 
CVS 05/13. Sendo possível constatar se as exigências da portaria em questão estavam sendo atendidas, pois a partir do roteiro 
de inspeção foram abordados todos os artigos elencados na mesma. Os dados para a pesquisa foram fornecidos pela Vigilância 
Sanitária Municipal.

RESULTADOS
O atendimento aos requisitos da portaria CVS 05/13 ocorreu de forma satisfatória, pois nos 10 estabelecimentos estudados apenas 
8,91 % dos itens avaliados estavam em desacordo com a norma. Apesar da condição satisfatória é necessária a conscientização 
dos proprietários principalmente com relação a Guarda de Amostras em Cozinhas Industriais e Serviços de Alimentação (item 26), 
uma vez que apenas 10% dos estabelecimentos estavam em conformidade com a legislação vigente.

CONCLUSÃO
Concluiu-se que para os 10 estabelecimentos 8,91% dos itens estavam em desacordo com a CVS 05/13, o que indica a necessidade 
de atenção por parte das autoridades sanitárias no que se refere ao treinamento e capacitação de manipuladores.
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INTRODUÇÃO
A alimentação infantil desde o nascimento até os primeiros anos de vida exerce um papel importante para toda a vida. Nos 
primeiros seis meses de vida, o alimento recomendado para o bebê é o leite materno, sendo este oferecido de forma exclusiva.

OBJETIVOS
Avaliar a prevalência de aleitamento materno exclusivo (AME) de bebês nos primeiros seis meses de vida de uma Unidade Básica 
de Saúde da região Sudoeste de São Paulo.

METODOLOGIA
O presente estudo foi de delineamento retrospectivo com consulta de 51 prontuários de nutrizes e bebês de 0 a 6 meses, 
registrados entre dezembro de 2014 a dezembro de 2015. Para a coleta dos dados foi utilizado um formulário com questões 
clinicas e demográficas sobre a mãe e o bebê, como idade, número de filhos, amamentação anterior à atual, acompanhamento 
médico durante o período gestacional, orientação sobre aleitamento materno, tipo de parto, intercorrências mamárias e tipo de 
alimentação do bebê. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) via Plataforma Brasil (protocolo CAAE 
55507916.1.0000.0084).

RESULTADOS
As nutrizes tinham em média 25,7 anos com idade gestacional no momento do parto de 39,6 semanas. A maioria das mães tinham 
1 filho, realizaram acompanhamento médico, receberam orientações sobre aleitamento materno, não tiveram intercorrências 
mamárias e o tipo de parto predominante foi normal. Com relação aos bebês, o peso médio ao nascer foi de 3.322g. A prevalência 
de AME foi maior no primeiro mês de vida (n= 42;  82,3%) com redução importante no sexto mês, onde apenas 29,7% dos bebês 
estavam em AME. A partir do segundo mês de vida, 31% dos bebês tiveram associado leite artificial ao leite materno e a partir do 
terceiro mês, foi introduzido alimentação complementar para 3,7% dos bebês incluídos na amostra.

CONCLUSÃO
A prevalência de AME identificada foi muito baixa, fato este muito preocupante, visto a importância dessa prática nessa fase da 
vida do bebê.
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do bebê no primeiro ano de vida é complexo e acelerado por sofrer influência de diversos fatores, principalmente 
do tipo de alimentação. Por isso, a avaliação do crescimento infantil é imprescindível para a sua saúde. 

OBJETIVOS
Analisar a relação entre estado nutricional e tipo de aleitamento materno em bebês em atendimento em uma Unidade Básica de 
Saúde na região Sudoeste de São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo transversal com coleta de dados em prontuários da UBS do ano de 2014 a 2015, desde a 1ª consulta do binômio mãe e 
bebê até a 6ª. Para avaliar o impacto do tipo de aleitamento no crescimento dos bebês foi analisada a diferença de médias de peso, 
comprimento e perímetro cefálico segundo tipo de aleitamento por meio da análise de variância em cada consulta. Para analisar a 
relação entre os tipos de aleitamento e as categorias dos índices antropométricos (IMC, peso e comprimento por idade) utilizou-se 
o teste do qui-quadrado. Os testes estatísticos consideraram um nível de significância de 5%. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (protocolo CAAE 55507916.1.0000.0084).

RESULTADOS
A amostra foi de 51 bebês, com mães de idade média de 25,9 anos. Houve maior média de peso nos bebês que receberam AME 
em relação aos outros tipos de aleitamento, na segunda consulta (p<0,001). Ainda na segunda consulta, observou-se maior 
proporção de bebês com peso para idade inadequado (p=0,015) e comprimento inadequado (p=0,036) entre os que receberam 
outros tipos de leites. Na quarta consulta, o único bebê que recebia aleitamento materno, com outros leites e outros alimentos 
tinha baixo comprimento para idade (p<0,001). Na 4ª, 5ª e 6ª consultas houve diferença estatisticamente significativa das médias 
de perímetros cefálico segundo tipo de aleitamento. Ao analisar o ganho de peso entre as consultas, houve maior ganho ponderal 
entre 30 a 60 dias de vida (p<0,001), pois os bebês com AME tiveram ganho ponderal médio de 2535,3g em relação aos que 
receberam AM e outros leites (média = 2035,8g) e os que receberam outros leites (média = 586,6g).

CONCLUSÃO
O ganho de peso na 2ª consulta foi maior entre os bebês que receberam aleitamento materno exclusivo. Houve maior inadequação 
de peso e comprimento entre os bebês que recebiam outros tipos de leite, na 2ª e 4ª consultas. Os resultados demonstram a 
importância do incentivo ao AME nos primeiros seis meses de vida do bebê, pois assegura um crescimento adequado e uma boa 
nutrição ao bebê.
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INTRODUÇÃO
A manga é uma fruta tropical de sabor e aroma suave, com importante valor nutricional devido ao teor de beta-caroteno e 
substâncias antioxidantes. No entanto por apresentar padrão climatérico de respiração seu amadurecimento acontece mais 
rapidamente, limitando a sua vida pós-colheita. Uma alternativa para controle dessas alterações fisiológicas é aplicação de 
revestimentos a base de compostos naturais. 

OBJETIVOS
Diante disso o objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos da aplicação pós-colheita do revestimento de quitosana e óleo 
essencial de Mentha piperita L. sobre parâmetros indicadores de qualidade de mangas durante o armazenamento refrigerado. 

METODOLOGIA
Para isso, mangas no terceiro estágio de maturação foram imersas no revestimento composto por quitosana (5mg/mL) e 
Óleo essencial de Mentha piperita L. (0,6µL/mL) e armazenadas à 12ºC durante 15 dias. Posteriormente foram analisados os 
parâmetros de pH, teor de sólidos solúveis (TSS), acidez titulável, açúcares redutores, umidade e textura (Força N). As análises 
foram realizadas em triplicada em dois experimentos independentes e a estatística, comparativa ao controle, foi realizada pelo teste 
ANOVA, seguido do teste de Tukey (p≤0,05). 

RESULTADOS
As frutas que foram revestidas apresentaram valores significativamente diferentes (p<0,05) quando avaliados os parâmetros de 
TSS, açúcares redutores e textura, como segue respectivamente: 13,233 (±0,416) - 16,760 (±0,793) para TSS (°Brix);  1,952 
(±0,252) - 2,754 (±0,293) para açúcares redutores (%) e 50,573 (±2,299) 67,294 (±2,805) para textura (N). No entanto os 
dados obtidos na avaliação dos parâmetros de pH, acidez titulavél e umidade mostraram-se similares (p>0,05) entre as frutas 
tratadas e não tratadas, com valores variando entre: pH 3,622 (±0,220) - 3,747 (±0,517);  acidez titulável 0,438 (±0,049) - 
0,503 (±0,086) (g ácido málico/100g amostra) e umidade (%) entre 81,5±0,7 – 79,2±0,42.

CONCLUSÃO
Estes resultados mostram que a aplicação do revestimento não resultou em impacto negativo sobre qualidade de mangas Tommy 
Atkins, mostrando alguns parâmetros de melhoria durante o amadurecimento, o que pode a vir propiciar um prolongando da vida 
útil do fruto, além de atender a demanda mercadológica por produtos com menos conservantes químicos.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho relata o estudo realizado dos parâmetros físico-quimicos de amostras de mel de abelhas africanas (Apis 
mellíferas L.), produzido por pequenos empreendedores do Pantanal- Fuerte Olimpo – Paraguay. Estes receberam treinamentos 
de boas práticas de produção para produtores de mel e interessados em exportar para o Brasil. O produto para exportação deve 
atender a Resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrão para Alimentos – CNNPA. O Mel produzido embalado e rotulado 
é do tipo Mel Centrifugado, de coloração clara,  liquido denso, translucido, viscoso,  odor suave de sabor próprio e doce.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é avaliar os parâmetros de Umidade, pH, sólidos solúveis expressos em Brix, sólidos insolúveis, cinzas e 
acidez expressos em porcentagem em ácido fórmico e comparar os resultados se atende a Res. do CNNPA. 

METODOLOGIA
A metodologia aplicada foram a recomendada pelo Instituto Adolf Luzt, e os resultados expressos em porcentagem de umidade, 
cinzas, acidez, sólidos insoluveis em agua e sólido solúvel em Brix.  

RESULTADOS
Os resultados obtidos foram: Umidade (19,03%);  pH (3,5);  Brix (77,5);  sólidos insolúveis (0,8%);  cinzas (0.4%) e acidez 
(0.18%).

CONCLUSÃO
As amostras analisadas, mostra que foram cumpridas as etapas de boas práticas de produção e atende os parâmetros exigidos 
pela CNNPA. A umidade deve ser no máximo 20 %;  o pH deve variar de 3,3 a 4,6;  sólidos insolúveis de 1 a 2 %;  cinzas limite 
máximo 0,6% e acidez expresso em ácido fórmico limite máximo de 0,25%.
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INTRODUÇÃO
Diversas espécies de formigas são consumidas pelos índios, o qual faz parte da cultura indígena que foi uma das bases para 
construção da identidade de vários países. A gastronomia indígena como ingrediente a formiga, vem sendo destaque no mundo 
como entomofago.  Uma das especies de formigas é o maniwara, que é oriundo do tupí mani¢wara, nome comum saúva que 
ferra ou formiga que morde, espécie Atta cephalotes. Não é possível encontrar em restaurantes a formiga maniwara, o habito está 
mantido no âmbito familiar nas comunidades ao redor da cidade de São Gabriel da Cachoeira, estado do Amazonas, portanto, 
indígenas e descendentes de indígenas conhecem esta gastronomia. Para experimentar são apresentados em festivais, onde 
indígenas vindas de várias comunidades próximas da cidade apresentam suas culinárias. A forma preparadas e consumidas por 
estas comunidades vão desde a sua captura e, o cacique da aldeia que moram em malocas com toda a família, cozinham vivas 
e logo socam no pilão com farinha da agua, sal e pimenta. Esta massa preparada é servida na mesa e acompanhada com mbeju 
feito de farinha de mandioca. Outra forma de uso da formiga é o molho de tucupí preto com a formiga como tempero de peixe 
moqueado. 

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é o estudo da composição centesimal da massa preparada e consumida por estas comunidades 
indigenas, como proteínas, lipídeos, umidade, cinzas e carboidratos. 

METODOLOGIA
A metodologia aplicada é a sugerida pelo Instituto Adolf Lutz, realizadas em triplicatas para cálculo dos valores médios em 
porcentagem e expressos em 100 gramas de amostras.

RESULTADOS
Os resultados foram: até o presente neste trabalho foram avaliados os seguintes parâmetros: umidade 35,6 % , proteínas 38,7%, 
lipídeos 3,71% e cinzas 5,16%. 

CONCLUSÃO
Os resultados preliminares mostram um alimento rico em proteínas, baixo teor de lipídeos e o teor de cinzas indica ricos em 
minerais. Sugere-se estudos mais aprofundados sobre o valor nutricional desta gastronomia indígena. 
 

voltar ao índice



299* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

PO-31-005
CAPACITAÇÃO COM AGRICULTORES FAMILIARES SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL MANAUS-AM 
Autores: JENNIFER FERRAZ; LUCIANA CONCEIÇÃO COSTA ; DIONÍSIA NAGAHAMA 
Instituição: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA 
Área: ALIMENTOS E GASTRONOMIA 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 31/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 
 
INTRODUÇÃO
A parceria entre a agricultura familiar e alimentação escolar tem promovido uma importante transformação, ao permitir que 
alimentos saudáveis e com vínculo regional possam ser consumidos diariamente pelos alunos da rede pública. Sendo incentivadas 
por políticas públicas, a exemplo do PNAE com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que atua principalmente na segurança 
e soberania alimentar nacional e no fortalecimento da comercialização dos produtos da agricultura familiar, valorizando o agricultor 
e incentivando a economia local (BRASIL, 2009).A inserção de PANC na alimentação,além de permitir um maior aproveitamento 
dos vegetais cultivados, sua aplicação na produção de alimentos permite agregar valor nutricional aos produtos, possibilitando a 
criação de novos sabores e a propagação do consumo consciente uma vez que a falta de informação pode ser um fator de risco 
importante para o agravamento da saúde do consumidor.

OBJETIVOS
Avaliar e capacitar os agricultores, sobre nutrição, alimentação, manipulação e produção segura de alimentos.

METODOLOGIA
A capacitação para os agricultores familiares ocorreu em dois dias, sendo que, no primeiro dia, os agricultores receberam 
treinamento básico sobre alimentação e nutrição e boas práticas de manipulação.Foram abordadas questões como escolhas 
alimentares saudáveis, higiene dos alimentos e boas práticas de manipulação de alimentos.No segundo dia houve uma oficina 
sobre preparações com plantas alimentícias não convencionais – Panc: Ora-pro-nobis (Pereskia bleo), Taioba (Xanthosoma taioba) 
e jaca verde, visto que jaca era a produção excedente dessa cooperativa.

RESULTADOS
Questões abordadas no questionário tiveram melhores aproveitamento no pós teste aplicado após a capacitação oral,  que tinham 
como tema alimentação saudável. Na oficina de ecogastronomia,foram elaboradas preparações alternativas que cumprissem às 
exigências do PNAE. Os procedimentos consistiram no desenvolvimento de receitas com a utilização de PANC e receitas que os 
agricultores pudessem comercializar com produtos excedentes da sua produção.

CONCLUSÃO
Importante destacar a importância dos conhecimentos básicos em nutrição pois, a conscientização dos agricultores familiares 
pode contribuir com a qualidade da refeição oferecida como também a inserção de PANC além de permitir um maior aproveitamento 
dos vegetais cultivados, sua aplicação na produção de alimentos permite agregar valor nutricional aos produtos, possibilitando a 
criação de novos sabores e a propagação do consumo consciente.
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INTRODUÇÃO
O coquinho azedo (Butiá capitata) é um fruto nativo do Cerrado brasileiro ainda pouco utilizado na alimentação humana. Este fruto 
possui um importante potencial econômico e pode contribuir para suprir as necessidades nutricionais de indivíduos que residem 
em áreas de Cerrado. Estudos que avaliaram a composição centesimal do coquinho azedo estão disponíveis, mas informações 
sobre a concentração de minerais na polpa e amêndoa desse fruto ainda são escassas.

OBJETIVOS
Este trabalho objetivou determinar a ocorrência e a concentração de minerais na polpa e na amêndoa do coquinho azedo.

METODOLOGIA
Frutos de coquinho azedo com maturação completa foram coletados. A polpa e a amêndoa foram separadas e homogeneizadas 
manualmente para análise pelo método de espectrometria de absorção atômica. 

RESULTADOS
A polpa e a amêndoa do coquinho azedo apresentaram quantidades significativas de minerais, destacando-se como boas fontes 
dos minerais cálcio, magnésio, potássio e fósforo em virtude da elevada concentração determinada. As concentrações dos 
minerais encontrados na amêndoa, com excessão do potássio,  foram significativamente superiores aos encontrados na polpa. 
Os resultados das análises foram expressos em mg de minerais /100g de polpa e em mg de minerais/100g de amêndoa. A polpa 
do coquinho azedo apresentou os seguintes minerais cálcio (19,40 mg), ferro (1,60 mg), magnésio (10,80 mg), manganês (0,11 
mg), cobre (1,80 mg), molibdênio (0,14 mg), zinco (0,20 mg), sódio (7,90 mg), potássio (430,10 mg), cromo (0,01 mg), fósforo 
(22,20 mg) e enxofre (8,50 mg) e a amêndoa apresentou cálcio (40,)0 mg), ferro (4,20 mg), magnésio (119,80 mg), manganês 
(1,2 mg), cobre (2,30 mg), molibdênio (0,9 mg), zinco (0,83 mg), sódio (24,80 mg), potássio (352,0 mg), cromo (0,07 mg), 
fósforo (301,00 mg) e enxofre (120,00 mg).

CONCLUSÃO
Os resultados demonstraram que a polpa e a amêndoa do coquinho azedo são fontes de minerais e podem ser utilizados para 
atender às necessidades nutricionais de indivíduos que residem em áreas de Cerrado.
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INTRODUÇÃO
Diversos conservantes naturais têm sido utilizados na inativação de microrganismos, sem efeitos adversos com relação aos valores 
nutricionais dos alimentos e da saúde humana. A busca por agentes antimicrobianos naturais em alternativa aos conservantes 
sintéticos tem sido constante;  a fim de proporcionar o controle microbiológico e a extensão da vida de prateleira, excluindo, 
portanto, as desvantagens trazidas pelo uso de aditivos artificiais.

OBJETIVOS
Essa pesquisa objetivou verificar a possível atividade antibacteriana dos óleos essenciais: café verde e torrado (Coffea arabica), 
cacau (Theobroma cacao), casca e folha de canela do Ceilão (Cinnamomum zeylanicun).

METODOLOGIA
Os óleos essenciais foram impregnados em discos de papel filtro de 6 mm de diâmetro, próprios para antibiograma;  sendo 
posteriormente colocados em placas de Petri contendo Ágar Nutriente previamente semeado com os microrganismos: Bacillus 
cereus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium, posteriormente 
incubadas a 35 °C / 24 – 48 horas. Após este período, foram considerados de ação antibacteriana significativa aqueles que 
apresentaram halos iguais ou superiores a 10 mm.

RESULTADOS
Com relação ao óleo essencial de casca de canela, o mesmo exerceu ação antimicrobiana significativa sobre todas as bactérias 
testadas: E. coli (halo de 36 mm), B. cereus (halo de 32 mm), B. subtilis (halo de 30 mm), S. Enteritidis (halo de 23 mm), S. 
Typhimurium (halo 30 mm) e S. aureus (halo 35 mm). O óleo essencial de folha de canela exerceu a melhor atividade antibacteriana 
sobre:  B. cereus (halo de 21 mm), B. subtilis (halo de 22 mm), S. Typhimurium (halo de 23 mm) e S. aureus (halo de 29 mm). 
Para a ação do óleo essencial de cacau o destaque foi verificado sobre os microrganismos: B. cereus (halo de 20 mm), B. subtilis 
(halo de 14 mm) e S. Typhimurium (halo de 18 mm). O óleo essencial de café torrado inibiu significativamente as bactérias: E. coli 
foi inibida significativamente por todos os óleos essenciais. O óleo essencial de casca de canela demonstrou os melhores efeitos 
inibitórios, sendo o mais significativo sobre E. coli (halo de 36 mm).  
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INTRODUÇÃO
Os óleos essenciais são utilizados para aumentar a vida-de-prateleira e melhorar as características sensoriais de alimentos. 
Algumas plantas, seus extratos e/ou princípios ativos possuem atividade antibacteriana demonstrada em estudos laboratoriais.

OBJETIVOS
Esse trabalho apresentou como objetivo verificar a ação antimicrobiana dos óleos essenciais: bagas de junípero (Junipeus 
communis), folhas de pêssego (Prunus pérsica), petitgrain mandarina (Citrus deliciosa), rosa de damasco 10% (Rosa damascena) 
e sucupira branca (Pterodon emarginatus). Os testes foram realizados com os óleos essenciais individualmente e combinados.

METODOLOGIA
Óleos essenciais foram impregnados em discos de papel filtro de 6 mm de diâmetro, próprios para antibiograma, colocados em 
placas de Petri com meio de cultura apropriado, semeado previamente com os seguintes microrganismos: Bacillus cereus, Bacillus 
subtilis. Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis e Staphylococcus aureus, posteriormente incubadas a 
35°C/ 24-48 horas. Considerou-se de ação antimicrobiana significativa aqueles que apresentaram halos iguais ou superiores a 
10 mm.

RESULTADOS
Para a inibição sobre Bacillus cereus destacaram-se os óleos essenciais de folhas de pêssego (halo de 60 mm), as combinações 
folhas de pêssego com sucupira branca (halo de 50 mm) e folhas de pêssego com petitgrain mandarina (halo de 50 mm). 
Com relação à bactéria Bacillus subtilis, constatou-se atividades mais significativas dos óleos essenciais de sucupira branca 
combinado com bagas de junípero (halo de 52 mm) e folhas de pêssego com petitgrain mandarina (halo de 62 mm). No que se 
refere a Escherichia coli, os valores mais significativos foram verificados para os óleos de folhas de pêssego combinado com 
bagas de junípero (halo de 55 mm) e folhas de pêssego combinado com sucupira branca (halo de 60 mm). Staphylococcus 
aureus foi inibida significativamente pelo óleo essencial de folhas de pêssego e o mesmo combinado com bagas de junípero (halos 
de 60 mm). Sobre Salmonella Typhimurium a ação mais significativa foi exercida pelo óleo essencial de folhas de pêssego (halo 
de 62 mm). Os valores significativos verificados para a ação sobre Salmonella Enteritidis foram para os óleos essenciais folhas 
de pêssego combinado com bagas de junípero (halo de 57 mm) e folhas de pêssego combinado com sucupira branca (halo de 
55 mm).

CONCLUSÃO
Os melhores resultados foram observados para o óleo essencial de folhas de pêssego.
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INTRODUÇÃO
Desde o seu surgimento, o homem faz uso de diversas plantas que possuem poderes medicinais. São dezenas de espécies 
que, quando conservadas da maneira correta, podem ser utilizadas com diversas finalidades, garantindo verdadeiros efeitos que 
beneficiam a nossa saúde. No Brasil, os índios conseguiram passar de geração para geração os seus conhecimentos em torno 
das ervas medicinais. 

OBJETIVOS
Considerando o mencionado, essa pesquisa apresentou como objetivo verificar a possível atividade antimicrobiana das plantas: 
arruda (Ruta graveolens L.), boldo chileno (Vermonia condensata Baker), camomila egípcia (Chamomilla recutita (L.) Rauschert), 
carqueja (Baccharis trimera (Less.) DC), erva cidreira (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.). Os testes foram realizados com as 
plantas individualmente e também combinadas.

METODOLOGIA
Extratos aquosos das plantas medicinais foram impregnados em discos de papel filtro de 6 mm de diâmetro, próprios para 
antibiograma, colocados em placas de Petri com meio de cultura apropriado, semeado previamente com os seguintesmicrorganismos: 
BacillusCom relação ao microrganismo B. cereus, foi constatada a atividade significativa do extrato aquoso de carqueja (halo de 25 
mm) e dos extratos combinados de camomila com carqueja e erva cidreira com carqueja (halo de 15 mm). No que se refere a B. 
subtilis, os resultados mais significativos foram verificados para o extrato de carqueja (halo de 27 mm) e de arruda com carqueja 
(halo de 13 mm). S. aureus, foi inibida significativamente pelos extratos de carqueja (halo de 22 mm) e arruda com carqueja (halo 
de 16 mm).  Para a ação sobre S. Enteritidis, temos destaque para o extrato de carqueja (halo de 17 mm), arruda (halo de 14 mm), 
arruda com carqueja e erva cidreira com carqueja (halos de 14 mm). A bactéria S. Typhimurium foi inibida significativamente pelos 
extratos de carqueja (halo de 24 mm) e erva cidreira com carqueja (halo de 17 mm). Os extratos de carqueja e carqueja com erva 
cidreira inibiram significativamente todas as bactérias testadas.

CONCLUSÃO
Os melhores resultados foram observados para o extrato de carqueja. 
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INTRODUÇÃO
A alimentação está intimamente relacionada à promoção e manutenção da saúde, sendo um fator de risco modificável para as 
DCNTs, e por esta perspectiva as fibras alimentares exercem importante papel na prevenção e tratamento destas doenças. A batata 
doce (Ipomoea batatas) é reconhecida por ser uma planta de características rústicas, de baixo custo e fácil cultivo, que se destaca 
pelos teores de fibra alimentar e baixo índice glicêmico quando comparada à batata inglesa. A aveia (Avena sativa L) é um cereal 
de alto valor nutricional, rico em fibras alimentares (9 a 11%) com destaque para a fração solúvel de beta-glucanas.

OBJETIVOS
Desenvolver e avaliar sensorialmente um nhoque à base de batata doce e farinha de aveia, com vistas a promoção de um produto 
fonte de fibras e com menor índice glicêmico comparado aos nhoques à base de batata inglesa e farinha de trigo.

METODOLOGIA
Para a elaboração do produto foram utilizados batata doce, farinha de aveia e sal. Para avaliação da aceitabilidade foi aplicado o 
teste sensorial de aceitação com escala hedônica de nove pontos, ancorada em “gostei muitíssimo” e “desgostei muitíssimo” 
para os atributos odor, textura, sabor, aparência e avaliação global. Foi calculado o Índice de aceitação para cada atributo e 
escala hedônica de intenção de compra ancorada em “definitivamente compraria” e “definitivamente não compraria” o nhoque. A 
pesquisa atendeu aos princípios éticos da Resolução do CNS 466/12 e foi aprovada pelo CIEP no N001/02/11.

RESULTADOS
Participaram da sessão de análise sensorial 103 degustadores não treinados. Para todos os atributos sensoriais foram observadas 
notas de aprovação do produto. O Índice de aceitabilidade para o atributo avaliação global foi de 81%, e a intenção de compra foi 
de 74%. Comparado aos nhoques de batata inglesa e farinha de trigo comercializados no varejo o nhoque de batata doce e farinha 
de aveia apresenta teores 25% maiores para fibra alimentar e menos 72% de sódio. Segundo a RDC 54 de 2012 o nhoque recebe 
a alegação de fonte de fibras alimentares.

CONCLUSÃO
O nhoque de batata doce com aveia foi aceito sensorialmente e apresentou uma boa intenção de compra. Trata-se de um produto 
fonte de fibra com baixo teor de sódio com potencial para ser comercializado, sendo que em função do menor Índice Glicêmico 
dos ingredientes de sua formulação representa uma melhor opção aos indivíduos diabéticos.
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INTRODUÇÃO
Uma unidade de alimentação e nutrição (UAN) é um local que desempenha atividades relativas a produção de refeições cujo 
objetivo é o fornecimento de uma refeição equilibrada nutricionalmente, respeitando os aspectos culturais dos comensais. O 
cardápio é a base do processo de trabalho em uma UAN, pois é o que guia todas as etapas do fluxo produtivo. O cardápio funciona 
como um catalisador que impulsiona todas as funções operacionais: compras, produção e serviços. Ele também é controle 
administrativo que influencia a aquisição e utilização de alimentos, mão de obra, equipamentos, tempo, dinheiro e instalações.

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo a elaboração e implementação de cardápios fixos em uma unidade do Restaurante Escola 
de uma instituição do DF.

METODOLOGIA
Foram elaborados quatro cardápios semanais, de segunda a sexta-feira, e um cardápio de cinco dias temático. O cardápio da 
unidade é médio, e a elaboração respeitou a estrutura funcional já estabelecida pelo restaurante. Foi realizada uma pesquisa 
sobre o cardápio, o controle de desperdício da unidade, o conhecimento da clientela por parte da nutricionista da unidade, e a 
combinação de cores dos alimentos.

RESULTADOS
A elaboração do cardápio temático foi baseada na boa aceitação da clientela quando às preparações típicas que são introduzidas 
esporadicamente no cardápio da unidade. Foi escolhida a culinária exótica indiana e árabe, a picante culinária mexicana, e a 
regionalidade do interior e nordeste brasileiro. O cardápio temático difere-se dos demais cardápios apenas pela introdução de 
alguns pratos típicos, como saladas, um arroz (substituto do arroz colorido do cardápio habitual), um feijão ou equivalente, uma ou 
duas guarnições, a massa e um prato principal. As demais preparações do cardápio foram mantidas a fim de atender os clientes 
que não se agradam da culinária temática proposta. Para auxiliar na transição de cardápio e para a padronização das preparações 
foi implementado o receituário padrão. Neste, além do passo a passo para execução da receita, tabela de fator de cocção e 
correção e tabela de safra de hortifrúti.

CONCLUSÃO
Desta forma concluiu-se que a elaboração e implementação de cardápio fixo favorece o processo administrativo e funcional de 
uma unidade de alimentação, pois há uma rotatividade relativamente curta dos gêneros alimentícios, melhorando o controle de 
estoque, funcionalidade da lista de compras e produção.
 

voltar ao índice



306* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

PO-31-014
IMPLEMENTAÇÃO DE CARDÁPIOS FIXOS EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM BRASÍLIA-DF 
Autores: RAQUEL ADJAFRE; ISABELA DE CASTRO ALVES; BEATRIZ CARVALHO DE CASTRO 
Instituição: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIEURO 
Área: ALIMENTOS E GASTRONOMIA 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 31/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 
 
INTRODUÇÃO
A ausência de um cardápio pré-estabelecido é um problema comum em unidades de alimentação e nutrição (UAN). A padronização 
dos pratos é um meio de garantir um padrão de qualidade das refeições servidas e direciona melhor o fornecimento de refeições 
equilibradas. Considera-se que o cardápio é a principal ferramenta de trabalho do nutricionista. A partir dele, pode-se adequar 
a ingestão de nutrientes, favorecer os aspectos ergonômicos, dimensionamento físico, equipamentos, escalas de trabalho, 
composição do quadro de funcionários, periodicidade de entrega dos gêneros, produção cadenciada, custo de venda e custo 
operacional.

OBJETIVOS
O objetivo foi implementar oito cardápios fixos em uma UAN do DF para uma gestão adequada da unidade.

METODOLOGIA
A elaboração dos cardápios fixos baseou-se no contrato de serviço terceirizado da UAN estudada. Nele descreve-se que a UAN 
deve oferecer 5 variedades de pratos principais e 1 variedade de proteína ovolactovegetariana. A concessionária deve oferecer 
peixe todos os dias, sendo um dia exclusivamente salmão, outro dia bacalhau ou camarão. Toda a sexta-feira a concessionária 
deve oferecer feijoada completa. É exigido no mínimo 5 guarnições, 12 saladas variadas e 3 molhos diários. Deve-se oferecer 
também 6 sobremesas, sendo 2 delas doces de frutas, e salada de frutas diariamente. O cardápio foi planejado diante do exposto 
contrato e seguindo os critérios nutricionais de planejamento, elaborou-se um método específico para melhor planejamento, que 
facilita a determinação das combinações de cores no balcão de distribuição, consistência dos alimentos, a aparência dos pratos, 
a harmonia do cardápio, os métodos de cocção, os equipamentos disponíveis, os recursos humanos, as habilidades profissionais 
da equipe, o tempo para a execução, os tipos de corte dos ingredientes, a não utilização de itens alergênicos na maioria dos 
pratos, o custo e a preferência da clientela.

RESULTADOS
Implementou-se o cardápio seguindo o contrato, com uso de novas receitas e com equilíbrio nutricional. Ao desenvolver o cardápio 
fixo, o nutricionista pode interferir na composição nutricional dos alimentos ofertados. quantidade calórica a ser oferecida. Além 
do controle sobre a composição nutricional das preparações, houve controle sobre o rendimento, padronização dos pratos e listas 
de compras.

CONCLUSÃO
Concluiu-se que a fixação de cardápio é uma estratégia válida para controle de uma UAN tanto nas compras de insumos como 
variedade de pratos e implementação de fichas técnicas de preparação.
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INTRODUÇÃO
Em uma unidade de alimentação e nutrição (UAN), o desperdício é sinônimo de falta de qualidade e deve ser evitado por meio de 
um planejamento adequado, a fim de que não existam excessos de produção e conseqüentes sobras.  Dentro do custo mensal de 
uma UAN estão incluídos os custos da sobra limpa (alimentos produzidos e não distribuídos à clientela). Considerando o impacto 
negativo do desperdício de alimentos no gerenciamento de custos de uma UAN, far-se-á a importância de quantificar e avaliar o 
que se perde em questão financeira em restaurantes.

OBJETIVOS
Avaliar os custos gerados por sobras limpas de uma unidade de alimentação e nutrição.

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado numa UAN do DF, que distribui, no almoço, entre 450 a 700 refeições/dia. Foram coletados os 
rendimentos das preparações e a pesagem dos alimentos que não foram distribuídos à clientela. As preparações para análise 
foram: arroz, feijão, pratos proteicos, guarnições, prato vegetariano e hortaliças. Para análise do percentual de sobras, utilizou-se 
a seguinte fórmula: % de sobras = sobras prontas após servir as refeições X 100/peso da refeição distribuída. Em relação à média 
de sobra por cliente a fórmula adotada, foi: peso da sobra por cliente (kg) = peso das sobras / número de refeições servidas, de 
acordo com Vaz (2006). Para análise dos custos, foi calculado o preço das refeições por meio da ficha técnica de preparo (FTP), 
e posteriormente, calculou-se, debitado o preço de custo com matéria prima, o que pode ser perdido financeiramente, caso não 
haja reaproveitamento das refeições. Esta possível perda financeira foi feita com base no preço do quilo R$ 28,08, sem levar em 
consideração à mão de obra (MO).

RESULTADOS
Obteve-se uma média de 26,8% de sobra limpa na unidade, com uma porção total de sobra por prato de 191,50g.  Todos os 
pratos analisados obtiveram sobras limpas acima de 15% do que foi elaborado, o que representam um indicativo de péssimo 
desempenho do serviço. A institução apresentou uma perda média, só com as sobres limpas, de 18,7% daquilo que foi produzido.
Com relação aos custos com sobras limpas, para os quatro dias analisados, o valor foi de R$ 917,34 apenas com matéria prima. 
A empresa faturaria R$ 12.339,66, durante quatro dias de produção se fossem vendidos pelo preço do quilo à época da pesquisa. 

CONCLUSÃO
Verificou-se uma sobra de alimentos bem acima das referências que gerou impacto financeiro para a unidade.
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INTRODUÇÃO
O Fator de Cocção é um indicador culinário que determina o rendimento de uma preparação, permitindo definir a capacidade dos 
utensílios e/ou equipamentos que serão utilizados para o preparo de uma receita, também determinando a porção da preparação, 
e auxiliando na lista de compras.

OBJETIVOS
Determinar os Fatores de Cocção de diferentes preparações.

METODOLOGIA
Estudo descritivo realizado a partir dos dados de fator de cocção de 66 preparações classificadas como cereais e leguminosas 
(n=32), carnes (n=14), frutas e hortaliças (n=7) e bolos e doces (n=13), obtidos a partir de 487 Fichas Técnicas de Preparo 
(FTP), produzidas de 2010 a 2015 no Laboratório de Técnica Dietética da UFRN. Os Fatores de cocção foram analisados em 
gráficos Box plots e os valores extremos foram excluídos. Os dados foram analisados quanto a sua normalidade utilizando o teste 
de Kolmogorov-smirnov. Aqueles com distribuição normal foram apresentados como média (dp) e intervalo de confiança de 95% 
(IC 95%). Os dados não paramétricos foram apresentados como mediana (distância interquartil) e valor máximo e mínimo.

RESULTADOS
As preparações distribuídas nas tabelas de carnes, frutas e hortaliças, e doces e bolos apresentaram fator de cocção < 1, 
indicando perdas de massa ou de água na sua composição, já na tabela de cereais e leguminosas, as preparações tiveram 
resultados bem variados, com valores maiores e menores que 1, alguns distintos, como o arroz com couve, arroz com lentilha e 
o arroz refogado, apresentando valores >2 indicando perdas e ganhos de massa ou de água.

CONCLUSÃO
O estudo reitera a importância do fator de cocção, viabilizando a definição do rendimento das preparações, da capacidade dos 
utensílios e/ou equipamentos que serão utilizados para o preparo de uma receita, determinação da porção da preparação a partir 
dos per capitas utilizados, elaboração de lista de compras, gerando dado que podem auxiliar novas UAN no manejo dos itens 
citados.
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INTRODUÇÃO
Em virtude da alta incidência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como diabetes, hipertensão, obesidade e câncer, 
nota-se maior procura por alimentos saudáveis. Pelo exclusivo perfil nutricional, a linhaça mostra-se como boa opção na prevenção 
de DCNT, por ser rica em ômega 3, lignanas e fibras.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi desenvolver um biscoito rico em fibras, tendo a linhaça como ingrediente principal, verificar a sua 
aceitação, intenção de compra e índice glicêmico (IG).

METODOLOGIA
Após o desenvolvimento de uma receita rica em fibras, a mesma foi submetida a análise bromatológica. A análise sensorial foi 
realizada em dois momentos: realizou-se um teste de aceitação com julgadores aleatórios não treinados e um teste de intenção 
de compras após fornecimento de informações sobre os ingredientes do biscoito para julgadores hipertensos e diabéticos. 
Para verificação do índice glicêmico, seguiu a metodologia proposta pela FAO/WHO (1998) e contou com 8 voluntários do sexo 
masculino, eutróficos e saudáveis.

RESULTADOS
Verificou-se que a aceitação foi moderada no teste de aceitação cego, onde os voluntários não sabiam do valor nutricional do 
biscoito. No segundo teste de aceitação, com indivíduos portadores de DCNT ,quando foram informados dos benefícios aliados 
do consumo de linhaça, o mesmo apresentou boa aceitação e intenção de compra. O IG foi determinado com 8 indivíduos 
adultos do sexo masculino, eutróficos, saudáveis, apresentou índice glicêmico igual a 35, considerado baixo IG, é rico em fibras, 
apresentando 15% de fibra bruta.

CONCLUSÃO
O biscoito desenvolvido é uma boa opção para substituir alimentos fonte de carboidratos refinados, de boa aceitação, intenção de 
compra, de baixo IG e rico em fibras.
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INTRODUÇÃO
O gene VDR (receptor da vitamina D) é encontrado em diversos tecidos, as variações genéticas no gene VDR podem ser 
denominadas de Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs). Há evidências que o polimorfismo no gene VDR, estejam relacionados 
a mecanismos patogénicos da obesidade e risco cardiovascular

OBJETIVOS
Avaliar a relação entre o polimorfismo BsmI do gene VDR, estado nutricional e parâmetros bioquímicos em adolescentes escolares

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa transversal, envolvendo 77 adolescentes com idade de 15 a 19 anos de uma escola estadual. Foram 
coletadas informações antropométricas: peso, altura, circunferência da cintura (CC) e relação cintura/estatura (RCE), níveis séricos 
de glicose, triglicerídeos, colesterol total e suas frações, além de análise genética para a identificação do polimorfismo BsmI e 
seus genótipo. Foram aplicados teste T de student, teste de ANOVA e Qui quadrado. O p considerado significativo foi um p < 0,05

RESULTADOS
Os adolescente apresentaram média de idade de 18,77 ±1,22 com predominância do sexo feminino (64%). O excesso de peso 
esteve presente em 28 % dos adolescentes. Quando avaliado os paramétricos antropométricos de acordo com o sexo, encontrou-
se maior risco pela CC (p=0,04) e RCA(p=0,04) no sexo feminino. Quanto aos parâmetros bioquímicos pôde-se observar uma 
maior média de colesterol total no sexo feminino (163,18 ± 25,55), comparada ao sexo masculino (151,07±25,76 ) (p=0,04), 
porém o sexo feminino apresentou melhor perfil do colesterol HDL (p= 0,01) e por fim o triglicerídeo se apresentou maior nos 
adolescentes ( p=0,02). Ao analisar a relação dos genótipos (BB, Bb e bb) do polimorfismo BsmI com os parâmetros bioquímicos 
e antropométricos, não foi encontrada diferença estatística significativa entre os grupos.

CONCLUSÃO
Não foram encontradas associações entre o polimorfismos BsmI e os parâmetros antropométricos ou bioquímicos na população 
analisada. Contudo, sugere-se que novos estudos sejam realizados em outras populações com esse polimorfismo, assim como 
outros do gene VDR para confirmar sua associação com os parâmetros avaliados.
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INTRODUÇÃO
A glutationa peroxidase 1 (GPx1) é uma das principais enzimas antioxidantes protetora contra danos oxidativos e é regulada pela 
disponibilidade de selênio (Se). Polimorfismos em selenoproteínas podem causar alteração das concentrações de biomarcadores 
ou estar associados ao risco de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional de Se de indivíduos saudáveis e relacioná-lo aos genótipos do polimorfismo 
Arg5Pro (rs8179169) da GPx1.

METODOLOGIA
Foram selecionados 343 estudantes universitários que não possuíam DCNT, não ingeriam suplementos vitamínicos ou minerais, 
anti-inflamatórios ou álcool cronicamente e não estavam grávidas ou não eram atletas de elite. Coletou-se sangue venoso e 
urina de 24 horas. Analisou-se a concentração de selênio plasmático, eritrocitário e urinário em espectrofotômetro de absorção 
atômica por geração de hidretos;  a genotipagem da GPx1 por PCR em tempo real em StepOne Plus utilizando sondas e primers 
comercializados pela Life Technologies;  e a atividade da enzima GPx em um analisador bioquímico automático utilizando kit 
comercial RANDOX. A análise estatística foi realizada no software R 3.2.2. Utilizou-se o teste t de Student para comparação de 
médias independentes, e considerou-se o valor de p significativo abaixo de 0,05.

RESULTADOS
A idade média dos participantes foi de 24,4 (DP = 5,0) anos sendo 57,7% do sexo feminino. Entre os participantes, 2,62% 
carreavam o alelo variante do polimorfismo Arg5Pro da GPx1 e apresentaram concentração média de Se eritrocitário (85,80 [DP 
= 12,64] µ/gL) significativamente maior que aqueles que não o carreavam (70,45 [DP = 15,18] µ/gL) (p = 0,003). A média 
da concentração de Se urinário e da atividade da GPx dos indivíduos que carreavam o alelo variante (9,13 [DP = 3,60] µg Se/g 
de creatinina e 58,72 [DP = 16,60] U/g de Hb) também foi significativamente maior que a média dos indivíduos que não o 
carreavam (6,40 [DP = 2,60] µg Se/g de creatinina e 45,80 [DP = 14,71] U/g de Hb), (p = 0,006;  p = 0,01), respectivamente. 
A concentração de Se plasmático não diferiu entre os grupos (p = 0,769).

CONCLUSÃO
Os participantes que possuíam o polimorfismo Arg5Pro estão sujeitos ao melhor estado nutricional de selênio, o que contribui para 
manter o organismo em equilíbrio, reduzindo o risco para doenças que envolvem a formação de radicais livres.
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INTRODUÇÃO
Sabe-se que padrões epigenéticos estão relacionados à gênese da obesidade, a qual podem explicar a complexa interação entre 
hormônios e neuropeptídeos da via do apetite/saciedade. O conhecimento do padrão de metilação do DNA nessa via, antes e após 
a intervenção cirúrgica para a perda de peso, pode promover a compreensão dos mecanismos moleculares que determinam a 
eficácia do tratamento.

OBJETIVOS
Avaliar modificações no padrão de metilação de genes relacionados com a via do apetite/saciedade em mulheres com obesidade 
grau III antes e após a Derivação Gástrica em Y de Roux (DGYR).

METODOLOGIA
Foram selecionados 10 indivíduos do sexo feminino, com obesidade grau III (Índice de massa corporal – IMC >40 kg/m²) 
submetidos a DGYR. A análise de metilação de DNA específica baseada em array foi realizada com a tecnologia Infinium 
HumanMethylation 450K Beadchip, que avaliou o padrão de metilação dos genes relacionados com a via do apetite/saciedade 
antes e após seis meses da DGYR. O nível de metilação de cada citosina foi expresso com um valor de beta (razão de intensidade 
de fluorescência dos alelos metilados e não metilados) que variou entre 0 (não metilado) e 1 (completamente metilado).

RESULTADOS
Observou-se hipermetilação de genes da via do apetite e saciedade após a DGYR. Entre eles, destacam-se os genes HCRTR1(6,7%), 
ADIPOR2 (5,1%) e FTO (5,2%). (q <0,05;  p <0,001).

CONCLUSÃO
O estudo revelou que a DGYR promove alterações significativas no padrão de metilação do DNA, destacando uma hipermetilação 
em genes envolvidos na via do apetite/saciedade, sendo eles;  HCRTR1, ADIPOR2 e FTO. Este estudo auxiliará na descoberta de 
importantes biomarcadores que são essenciais para esclarecer mecanismos relacionados à apetite/saciedade na obesidade.
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INTRODUÇÃO
A expressão gênica diferencial em células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) após derivação gástrica Y de Roux 
(DGYR) ainda é pouco elucidada. Os marcadores desses processos podem proporcionar melhor compreensão dos mecanismos 
envolvidos nesses eventos.

OBJETIVOS
Identificar alterações no padrão da expressão de genes nas PBMC de mulheres com obesidade antes e após seis meses de perda 
de peso induzida pela DGYR.

METODOLOGIA
Foram selecionadas 13 mulheres com obesidade no pré e pós-operatório de seis meses da DGYR, além de 9 mulheres eutróficas 
saudáveis. O RNA de todas as participantes foi extraído das PBMCs e a expressão gênica foi determinada por análise de microarray 
(BeadChip). As diferenças significativas na expressão gênica foram validadas por reação em cadeia da polimerase quantitativa em 
tempo real (RT-qPCR). 

RESULTADOS
A análise de microarray na comparação dos períodos pré e pós-operatório mostrou que 1.366 genes foram diferencialmente 
expressos (DEGs). As principais vias foram relacionadas à: transcrição gênica;  metabolismo lipídico, energético e glicídico;  
resposta inflamatória e imunológica;  diferenciação celular;  regulação do estresse oxidativo;  resposta a estímulos endógenos 
e exógenos;  oxidação do substrato;  via de sinalização mTOR;  Mitogen-activated protein kinases (MAPK);  cAMP Response 
Element Binding protein (CREB1);  Heat Shock Factor 1 (HSF1);  Sterol regulatory element binding protein 1c (SREBP-1c) e 
diferenciação de adipócitos. 

CONCLUSÃO
Após seis meses de cirurgia bariátrica e significativa perda de peso, várias vias moleculares envolvidas na obesidade e doenças 
metabólicas são alteradas. Esses achados são importante ferramenta para identificar potenciais alvos para intervenção terapêutica 
e prática clínica de genômica nutricional na obesidade.
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INTRODUÇÃO
Sabe-se que a triagem nutricional é de extrema importância para a identificação do risco nutricional na prática clínica, desde que 
os profissionais estejam devidamente treinados e capacitados para sua aplicação. É de fundamental importância a padronização 
nas técnicas de rastreamento, visto que detectar o risco nutricional contribui na adequação do tratamento nutricional, previne a 
desnutrição, melhora o estado do paciente e diminui o tempo de internação e os custos hospitalares.

OBJETIVOS
Identificar a prevalência de risco nutricional em pacientes hospitalizados numa instituição oncológica de referência no estado do 
Ceará.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, executado por nutricionistas residentes entre maio e dezembro de 2015, através da aplicação da 
ferramenta Termo de Identificação de Risco (TIR) em pacientes adultos e idosos. Para início do tratamento nutricional, todos os 
pacientes com câncer admitidos nos postos de internação hospitalar foram triados através do TIR, sendo esta ferramenta aplicada 
dentro das primeiras 48 horas da admissão, para diagnóstico de risco nutricional e identificar aqueles que requerem uma avaliação 
nutricional mais detalhada da sua condição, podendo ser classificados em Baixo Risco, Médio Risco e Alto Risco.

RESULTADOS
Foram realizados uma média 92,62% de TIR’s durante o período de maio à dezembro do ano de 2015, ou seja, uma cobertura de 
quase 100% dos pacientes admitidos.

CONCLUSÃO
Portanto, existem claras evidências de que a avaliação nutricional, realizada com ferramentas adequadas tem um papel fundamental 
para estes pacientes, a qual visa prevenir a desnutrição calórico-proteica e avaliar e determinar as necessidades nutricionais de 
forma mais correta possível.
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INTRODUÇÃO
A massa magra (MM) é preditora da capacidade funcional, atividades diárias, morbidade e mortalidade de mulheres pós-
menopausadas. Deste modo, é importante o uso de métodos fidedignos para estimar a MM, entretanto, a quantificação da MM 
por métodos padrão-ouro tem elevado custo e geralmente são utilizadas a antropometria e equações preditivas na prática clínica, 
mas pouco se sabe qual é a melhor equação preditiva de MM para mulheres na pós-menopausa.

OBJETIVOS
Avaliar qual equação estima de forma fidedigna a MM de mulheres na pós-menopausa.

METODOLOGIA
Foram avaliadas 52 mulheres na pós-menopausa com idade entre 43-81 anos. As variáveis antropométricas avaliadas foram: 
peso, estatura, circunferência da cintura e dobras cutâneas (biciptal, triciptal, suprailíca e subescapular). A MM foi avaliada 
por densitometria de emissão de raios-X de dupla energia (DEXA), e também estimada por meio de equações preditivas: Hume 
I, Hume II, Salamat et al., Kulkarni et al. I, e Kulkarni II. Foi realizada a análise de Bland-Altman para avaliar a subestimação ou 
superestimação da MM estimada por equações em relação ao DEXA.

RESULTADOS
Observou-se que as equações de Salamat et al., Kulkarni II, Hume I e Kulkarni I superestimaram a MM em 0,3 (7,8;  -7,2) kg;  
2,7 (8,2;  -2,8) kg;  4,6 (8,9;  0,3) kg e 10,5 (17,4;  3,7) kg, respectivamente. A equação de Hume II foi a menos indicada, pois 
subestimou a MM em -16 (-10,7;  -21,3) kg.

CONCLUSÃO
As equações que apresentaram melhor predição de MM foram Salamat et al. e Kulkarni II, entretanto, devido ao elevado intervalo 
de confiança, devem ser utilizadas na prática clínica com cautela.
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INTRODUÇÃO
A circunferência da panturrilha (CP) é uma medida antropométrica prática, pouco invasiva, de baixo custo, que é geralmente 
utilizada para predizer massa muscular em indivíduos com capacidade física comprometida e/ou com risco de desnutrição em 
ambiente hospitalar. Entretanto, pouco se sabe sobre o significado biológico da CP em mulheres pós-menopausadas saudáveis 
com elevado percentual de gordura corporal. 

OBJETIVOS
Verificar a associação da CP com a massa gorda (MG) e massa magra (MM) de mulheres pós-menopausadas saudáveis com 
elevado percentual de gordura.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo transversal com 54 mulheres (entre 43 e 81 anos;  percentual de gordura: 41,84 ± 7,17), as quais 
tiveram a composição corporal avaliada por densitometria com emissão de raios-X de dupla energia (DEXA). Além disso, a CP foi 
mensurada na maior circunferência, sendo utilizada uma fita inelástica. Foi realizada análise de regressão múltipla para verificar 
se a CP era preditora de MG ou MM.

RESULTADOS
Observou-se que a CP foi capaz de predizer a MM e a MG em 39,52% (β=0,628;  p<0,001) e 48,28% (β=0,694;  p<0,001), 
respectivamente. Entretanto, quando a MG e a MM foram adicionadas no mesmo modelo da regressão múltipla, a CP foi capaz de 
predizer somente a MG (R2=0,482 (β=0,694;  p<0,001).

CONCLUSÃO
A CP foi capaz de predizer a MG, mas não a MM, de mulheres pós-menopausadas saudáveis com elevado percentual de gordura.
 

voltar ao índice



317* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

PO-31-029
ZINCO, SELÊNIO, RETINOL, COLECALCIFEROL E TIAMINA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES GRAVEMENTE DOENTES 
Autores: MARCELLA DOS REIS SANTOS; HEITOR PONS LEITE; ALINE MARIA LUIZ PEREIRA; BRUNA DELL ACQUA CAS; SIMONE 
BRASIL DE OLIVEIRA IGL; ÂNGELA TAVARES PAES 
Instituição: Universidade Federal de São Paulo 
Área: NUTRIÇÃO CLÍNICA 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 31/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 
 
INTRODUÇÃO
Os micronutrientes integram o suporte nutricional de pacientes gravemente doentes, sendo sua administração necessária para 
prevenir deficiências e complicações associadas. Há pouca informação sobre padrão de ingestão de micronutrientes em pacientes 
que recebem nutrição por sonda enteral.

OBJETIVOS
Os OBJETIVOS deste estudo foram identificar a prevalência de inadequação da ingestão de zinco, selênio, retinol, colecalciferol 
e tiamina e determinar os fatores associados à probabilidade de ingestão inadequada em pacientes internados em unidade de 
cuidados intensivos (UCI) pediátrica recebendo nutrição por sonda enteral. 

METODOLOGIA
Estudo prospectivo em pacientes que receberam dieta por sonda enteral, associada ou não à nutrição parenteral ou oral, na UCI por 
tempo ≥ 3 dias. A análise da ingestão dos micronutrientes nos primeiros dez dias de internação na UCI foi feita individualmente, 
com base nas DRI (Dietary Reference Intakes), e por grupo etário, utilizando o método EAR como ponto de corte, adaptado para 
números variáveis de registros alimentares. Definiu-se o desfecho como “atingir ou não” as recomendações dos micronutrientes, 
adotando-se como ponto de corte a probabilidade de adequação < 98% ou ingestão abaixo dos valores de AI (Adequate Intake). 
As principais variáveis explicativas foram idade inferior a 1 ano, desnutrição, gravidade clínica, condição clínica ou cirúrgica, sepse 
grave ou choque séptico, diagnóstico de cardiopatia, uso de drogas alfa-adrenérgicas e métodos dialíticos.

RESULTADOS
Foram avaliadas 260 internações. As prevalências de inadequação da ingestão de micronutrientes foram elevadas, sendo que para 
zinco e retinol foi mais prevalente (20 a 60%) nos pacientes menores de 1 ano e nos maiores de 8 anos;  para tiamina variou de 
30 a 50% e foi observada nas crianças menores de 3 anos;  para selênio e colecalciferol foi superior a 50%, e aumentou com a 
idade. As variáveis associadas a não atingir as recomendações de pelo menos um dos micronutrientes foram idade inferior a 1 
ano, desnutrição, diagnóstico de cardiopatia, uso de drogas alfa-adrenérgicas e de método dialítico.

CONCLUSÃO
A prevalência de inadequação da ingestão foi elevada para a maioria dos micronutrientes. Os fatores associados a não atingir 
as recomendações de pelo menos um dos micronutrientes foram idade inferior a 1 ano, desnutrição, cardiopatia, uso de drogas 
vasoativas e de método dialítico.
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INTRODUÇÃO
O período da educação infantil compreende crianças entre 0 a 6 anos de idade, esse grupo apresenta elevada vulnerabilidade 
biológica e são sucetíveis a diversos agravos nutricionais, além de fases de inapetência. As carências nutricionais nessa fase 
da vida podem levar a déficits no desenvolvimento físico e mental, assim como gerar prejuízos no aprendizado. Dessa forma, a 
avaliação do estado nutricional desse grupo de indivíduos representa uma atividade de grande relevância para prevenir doenças 
associadas ao estado nutricional.

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional de crianças em uma creche pública no estado de Sergipe.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de corte transversal onde foi avaliado as medidas antropométricas,91 crianças de ambos os sexos, de 
0 à 3 anos e 11 meses de idade. Para a realização da coleta dos dados o critério de inclusão foi estar matriculado na creche 
pública escolhida para o estudo e foram excluídas as crianças com alguma doença. Todos os participantes assinaram o termo 
de consentimento livre e esclarecido.A avaliação antropométrica das crianças foi realizada na creche, foi mensurado o peso e 
a altura, segundo recomendação do Ministério da Saúde (MS, 2011). Após a avaliação antropométrica foram categorizados os 
RESULTADOS de acordo com as relações do Índice de Massa Corporal por Idade (IMC/I), Peso por Idade (P/I), Estatura por Idade 
(E/I) as curvas de referência para avaliação foram as estabelecidas peloMS (2006).

RESULTADOS
A população do estudo foi constituída por 91 crianças cuja faixa etária variou entre 0 a 3 anos e 11 meses de idade, das 
quais, 51,6% eram meninos. De acordo com a relaçãoIMC/I, 70,3% da amostra estavam eutróficas, 17,6% apresentava risco de 
sobrepeso, 5,5% estava em sobrepeso e 3,3% classificados em obesidade. Apenas 3,3% das crianças apresentaram o estado 
nutricional de magreza. Os resultados da relação P/I, demonstraram que 91,2% da amostra estavaeutrófica, 6,6% com peso 
elevado e 2,2% com baixo peso para a idade. A relação E/I 95,6% das crianças apresentaram peso adequado para a idade e 4,4% 
baixa estatura para a idade.

CONCLUSÃO
Com base nos dados obtidos nesse estudo é possível afirmar que a maior parte da população estudada está em estado de eutrofia 
e os resultados demonstram que há maior risco de desenvolvimento de obesidade do que risco de desnutrição. Faz-se necessário 
o acompanhamento nutricional para assegurar condições saudáveis para o desenvolvimento infantil.
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INTRODUÇÃO
Estudos têm evidenciado a prevalência do sobrepeso e da obesidade infantil. Nesse sentido, o aleitamento materno pode ser 
utilizado como estratégia na prevenção da obesidade na infância e de patologias associadas.

OBJETIVOS
Identificar a associação entre a duração do aleitamento materno exclusivo (AME) e obesidade em crianças.

METODOLOGIA
Estudo de corte transversal, realizado em uma escola, em 2013. Participaram desta pesquisa crianças de ambos os sexos, entre 
02 a 05 anos de idade. Foram excluídas aquelas que trouxeram o questionário incompleto. Foi aplicado um questionário sobre a 
duração do aleitamento materno (AM). A verificação do peso foi mensurada com uma balança digital portátil da marca G-TECH®. 
A classificação do estado nutricional (EN), utilizou-se como padrão de referência para o diagnóstico nutricional as tabelas de 
percentis dos índices peso por idade (P/I), estatura por idade (E/I) peso por estatura (P/E) e índice de massa corpórea por idade 
(IMC/I). A análise da duração do AM foi realizada de acordo com as categorias preconizadas pelo AME. As variáveis estudadas 
foram apresentadas em média e desvio padrão.

RESULTADOS
Referente às 48 crianças com idade entre 02 e 05 anos, 93,8% receberam leite materno. Dentre as crianças que receberam 
AME, notou-se uma prevalência de eutrofia (80%) em detrimento do sobrepeso (20%). Em relação ao EN da amostra total, 12 
apresentaram sobrepeso: 7 (58,3%) foram amamentados exclusivamente em um período igual ou superior a 06 meses e 4 
(33,3%) em um período inferior a 06 meses e uma criança (8,4%) não foi amamentada em nenhum período. A análise da variável 
AME x AM mostrou que 30 (62,5%) dos avaliados receberam AME durante 06 meses ou mais. Essa análise também evidenciou 
que 15 crianças (31,25%) tiveram, além da amamentação, a alimentação complementar (AC) durante esta mesma faixa temporal 
e que 3 (6,25%) nunca haviam recebido AC. Dentre as crianças que receberam AME, notou-se uma prevalência de eutrofia (80%) 
em detrimento do sobrepeso (20%). Não foi observado desnutrição quando praticado o AME. Em relação ao EN da amostra 
total, dos 12 com sobrepeso, 07 (58,3%) foram amamentados exclusivamente em um período igual ou superior a 06 meses, 04 
(33,3%) em um período inferior a 06 meses e uma criança (8,4%) não recebeu AM.

CONCLUSÃO
Houve associação significativa entre duração do aleitamento materno exclusivo e a prevenção de sobrepeso e obesidade em pré-
escolares, concordando com os dados da literatura.
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INTRODUÇÃO
O câncer é um problema de saúde pública caracterizado pela multiplicação celular com alterações em seu material genético e 
rápida proliferação.A sua etiologia é multicausal e as complicações dessa patologia podem causar a desnutrição.Desta forma, a 
avaliação nutricional (AN) nesses pacientesé prioridade, pois detecta alterações fisiológicas ocasionadas pelo estado de saúde e 
estima a adequação calórica para o suprimento da demanda energética.

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional (EN) dos pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia num Hospital de Urgência em Sergipe.

METODOLOGIA
Estudo de caráter transversal, descritivo, com pacientes adultos e idosos de ambos os gêneros com diagnóstico de câncer em 
tratamento quimioterápico internados num Hospital de Urgência em Sergipe. A coleta de dados ocorreu no período de Fevereiro 
a Abril de 2016. Os critérios de inclusãoforam pacientesoncológicos adultos e idosos em tratamento e foram excluídos os 
aquelesdiagnosticados com metástase. Os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A obtenção 
da amostra foi por livre demanda. Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de métodos subjetivos e objetivos: Avaliação 
Subjetiva Global Produzida Pelo Próprio Paciente (ASG-PPP), circunferência do braço (CB), peso, altura.O IMC (índice de Massa 
corporal) foi classificado segundo a World Health Organization (WHO) (1995) para os adultos e Lipschitz (1994) para idosos.Para 
a análise dos dados foi utilizadoo software SPSS, versão 22.

RESULTADOS
Participaram dessa pesquisa 38 pacientes, sendo a maioria do sexo feminino 23 (60,5%), eestavam desnutridos 28,9% (11) segundo 
o IMC, 26 (68,4%) segundo a CB e19 (50%)segundo a ASG-PPP. Porém, o IMC é um parâmetro limitado para a determinação do 
EN em pacientes oncológicos, uma vez que, nesses pacientes é comum a retenção hídrica. Já a CB é o parâmetro que identifica 
a desnutrição energético-protéica. EaASG-PPPtem a capacidade de prevenir morbidade pela sua capacidade de identificar e 
correlacionar o estado nutricionaldos indivíduos com suas características clínicas.

CONCLUSÃO
Os dados obtidos no presente estudo revelaram que a AN é primordial para detectar o EN, a sua aplicabilidade pode auxiliar nas 
estratégias dietéticas paracontribuir na evolução física e assim minimizar os riscos de complicações decorrentes da desnutrição 
em pacientes oncológicos.
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INTRODUÇÃO
O câncer (CA) é uma doença que se manifesta em diversas populações, pode ser definido pela proliferação celular desordenada e 
atípica. O desenvolvimento dotecido tumoral implica em maior demanda energética nos indivíduos acometidos, porém dentre os 
efeitos colaterais causados pelo tratamento encontra-se a inapetência e a dificuldade para aceitar a alimentação. Além dosefeitos 
colaterais do tratamento como: náuseas, vômitos, diarreia, saciedade precoce, obstinação intestinal e xerostomia.Por isso, é 
importante investigar as preferências alimentares dos pacientes oncológicos.

OBJETIVOS
Avaliar as preferências alimentares dos pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico.

METODOLOGIA
Esse estudo de caráter transversal, descritivo, com abordagem quantitativadepacientes adultos e idosos de ambos os gêneros 
com diagnóstico de CA em tratamento quimioterápico. A coleta de dados sucedeu-se no período de Fevereiro a Abril de 2016. Foi 
estabelecido como critério de inclusãopacientesoncológicos adultos e idosos em tratamento e foram excluídos os que estavamem 
uso de sonda nasoenteral/gastroenteral. Os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A obtenção 
da amostra foi por livre demanda. Os dados da pesquisa foram obtidos por meio daaplicação do questionáriode frequência de 
consumo alimentar (QFCA). A análise dos dados foi feitano software SPSS, versão 22.

RESULTADOS
Participou dessa pesquisa o total de 38 pacientes, dos quais 23 (60,5%) eram do sexo feminino e no que se refereao QFCA dos 
pacientes, os dados mostram que aproximadamente 20% da amostra relatam o consumo do grupo de massas, cereais e doces 
diariamente, cujas porções ultrapassam o recomendado. Diante disso, é importante destacar que há alterações descritas no 
metabolismo de pacientes com CA relacionada ao aumento do estímulo da gliconeogênese, utilizando-se o lactato como precursor 
energético por meio do ciclo de Cori, ocorrendo maior captação de glicose pelas células cancerígenas. Portanto, é importante não 
exceder os valores recomendados de carboidrato, a fim de não estimular a metastização.

CONCLUSÃO
O papel do nutricionista é fundamental no tratamento do paciente oncológico, pois é possível construir um planejamento alimentar 
priorizando a oferta de alimentos palatáveis e de forma balanceada. Nesse contexto, o acompanhamento nutricional pode melhorar 
a qualidade de vida e reduziros riscos de complicações decorrentes da má alimentação.
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INTRODUÇÃO
A maioria dos problemas de saúde dos trabalhadores ocorre em função da grande competitividade observada no mercado de 
trabalho, da má alimentação e do sedentarismo. Sabe-se que uma nutrição adequada é de extrema importância para a eficiência 
profissional e que a saúde dos colaboradores é considerada um fator chave para o sucesso das organizações.

OBJETIVOS
Avaliar a composição corporal e o consumo alimentar de funcionários de uma empresa pública de entrega de correspondências 
de São Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal realizado em uma empresa de entrega de correspondências de São Paulo. Para avaliar a 
composição corporal dos funcionários foram coletados os dados de estatura, peso e dobras cutâneas. O consumo alimentar foi 
obtido por um Recordatório de 24h. Os macronutrientes, vitaminas e minerais foram comparados às recomendações do Institute 
of Medicine (IOM, 2011). Os ácidos graxos saturados, insaturados, e monoinsaturados foram avaliados segundo as diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013). Utilizou-se a análise de variância (ANOVA) para comparação das médias de consumo 
de nutrientes, segundo categorias do índice de massa corporal dos funcionários. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

RESULTADOS
Foram avaliados 40 funcionários com idade média de 44 anos, sendo 75% do sexo feminino e 25% do masculino. Verificou-se 
que 10,0% dos participantes estavam acima do peso e que 73% das mulheres e 70% dos homens tinham excesso de gordura 
corporal. Todos os participantes mostraram consumo adequado de macronutrientes, embora tenha se observado ingestão elevada 
de ácidos graxos saturados. Os homens apresentaram inadequações em relação ao consumo de vitamina C e ferro e as mulheres 
de vitamina A, ferro e cálcio. Ao relacionar os dados de consumo alimentar com o estado nutricional foi possível observar que não 
houve diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) no que se refere ao consumo de macro e micronutrientes nas diferentes 
categorias de índice massa corporal.

CONCLUSÃO
Verificou-se que grande parte dos funcionários estava acima do peso e com elevada porcentagem de gordura corporal. Em relação 
ao consumo alimentar, os trabalhadores apresentaram alta prevalência de inadequação quanto aos micronutrientes. Diante disto, 
recomenda-se maior investimento da empresa no desenvolvimento de programas de educação e orientação nutricional. 
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INTRODUÇÃO
O teleatendimento é uma categoria de profissionais que cresce continuamente pois está relacionada com a expansão do setor de 
serviços e é intensiva no desenvolvimento da tecnologia da informação. Essa profissão é considerada uma das mais estressantes 
e está correlacionada negativamente com as condições social, profissional, de saúde e qualidade de vida dos indivíduos. 

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional e o risco de doença cardiovascular em funcionários de uma central de atendimentos de planos de 
saúde da cidade de São Paulo. 

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal que avaliou operadores de telemarketing, de ambos os sexos, trabalhadores de uma empresa de 
teleatendimento de São Paulo. Para a caracterização dos indivíduos, aplicou-se um questionário contendo dados de idade, sexo, 
escolaridade, tempo de trabalho na atividade de telemarketing, prática de atividades físicas, tabagismo e presença de doenças 
crônicas. O estado nutricional e o risco cardiovascular dos indivíduos foi analisado pelo peso, altura, índice de massa corporal, 
circunferência de cintura e índice de conicidade. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

RESULTADOS
A amostra estudada foi composta por 54 analistas de atendimento com idade média de 37 anos (DP = 9,63), sendo 80% 
(n=43) do sexo feminino e 20% (n=11) do masculino, tendo grande parte cursado o ensino superior completo (41%). Verificou-
se que a maioria dos funcionários era sedentária (54%), 11% eram fumantes, 58% declararam consumir bebidas alcoólicas 
esporadicamente e 7% declararam apresentar Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Pôde-se observar IMC médio elevado 
(28,32 kg/m2) nos funcionários e que a maioria das mulheres foi classificada como sobrepeso (15%) e obesidade (19%) em 
relação a esse índice. Em relação ao risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, verificou-se que 68% (n=37) dos 
participantes da pesquisa foram considerados indivíduos de risco segundo a circunferência da cintura e o índice de conicidade. 

CONCLUSÃO
A partir dos resultados encontrados no estudo, nota-se a importância de desenvolvimento de ações de promoção de saúde a 
esses trabalhadores.
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INTRODUÇÃO
O valor preditivo do colesterol associado à lipoproteína de alta densidade (HDL-C) sobre o risco cardiovascular pode ser influenciado 
por fatores ambientais e biológicos, embora o poder individual desses parâmetros não seja totalmente claro.

OBJETIVOS
Avaliar a prevalência e a associação do baixo HDL-C com fatores de risco cardiovascular em indivíduos adultos.

METODOLOGIA
Estudo transversal com dados de uma subamostra (n=368) do estudo CARDIONUTRI, incluindo indivíduos de ambos os sexos e 
idades entre 30 e 74 anos. A dieta, perfil sócio demográfico e clínico, estilo de vida e antropometria foram avaliados por meio de 
questionários e métodos padronizados. O perfil lipídico e glicose foram avaliados por kits comerciais e o fenótipo da lipoproteína 
de baixa densidade (LDL) pelo método Lipoprint. As variáveis foram categorizadas a partir de pontos de corte pré-estabelecidos 
por Diretrizes ou por tercis. Foram calculadas prevalência, razão de prevalência (RP) e odds ratio (OR), segundo a variável 
dependente: baixo HDL-C (<40mg/dL) e as demais variáveis categóricas independentes. Foi realizada análise de regressão 
logística hierarquizada incluindo as variáveis que apresentaram valor de p<0,20 nos modelos univariados e valor de significância 
estatística adotado de p<0,05.

RESULTADOS
A prevalência de baixo HDL-C foi maior entre homens, 51 a 60 anos, caucasianos, obesos, massa gorda acima de 30%, que 
consumiam menos gorduras monoinsaturadas e ômega-3 e com níveis elevados de triacilgliceróis e glicemia. No modelo logístico 
hierarquizado observou-se que homens e caucasianos apresentaram maiores chances de ter baixo HDL-C. Atividade física 
permaneceu associada a menor chance do indivíduo apresentar baixo HDL-C, enquanto que a presença de diabetes e antecedentes 
familiares aumentaram as chances, independente dos ajustes. O consumo de gorduras monoinsaturadas reduziu as chances 
de baixo HDL-C, enquanto a obesidade foi associada ao baixo HDL-C. No último bloco do modelo hierárquico, foram incluídas 
variáveis do perfil lipídico, glicídico e fenótipo da LDL. Entretanto, após os ajustes pelos blocos anteriores, apenas as partículas 
aterogênicas da LDL (menores e mais densas) foram associadas ao baixo HDL-C.

CONCLUSÃO
Os resultados evidenciam a relevância da avaliação conjunta dos valores de HDL-C com outros parâmetros clínicos e de estilo 
de vida, com destaque para o consumo de gorduras, assim como outros parâmetros bioquímicos, incluindo biomarcadores 
cardimetabólicos emergentes, como a avaliação do fenótipo da LDL.
 

voltar ao índice



325* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

PO-31-037
RELATO DE CASO: LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) NA INFÂNCIA 
Autores: MARIANA OLIVEIRA RUAS; RENATA FURLAN VIEBIG 
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Área: NUTRIÇÃO CLÍNICA 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 31/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 
 
INTRODUÇÃO
A Leucemia Linfoblastica Aguda (LLA) é uma neoplasia caracterizada pelo o crescimento rápido e desordenado de glóbulos 
brancos, em especial, linfócitos, que interfere na produção de todas as células sanguíneas. Este tipo é responsável por 75% dos 
casos de leucemia em crianças e adolescentes, com índice de cura de 90%.

OBJETIVOS
Apresentar um caso clínico de LLA em paciente infantil, com ênfase na avaliação do estado nutricional e recomendações 
dietoterápicas.

METODOLOGIA
Relato de caso que foi acompanhado em um hospital particular paulistano, no período de fevereiro a março de 2016. A paciente 
estava internada no setor de oncologia pediátrica desde novembro de 2015, diagnosticada com LLA. Foram aplicados para 
avaliação do consumo alimentar um recordatório de 24 horas, com estimativa de aceitação da dieta hospitalar e questionário de 
frequência alimentar para conhecer hábitos alimentares pregressos (em casa). Para avaliar o estado nutricional foram mensurados 
peso e estatura, com avaliação de adequação pelas curvas de crescimento da OMS (2009) (peso para idade, peso para estatura, 
estatura para idade e IMC para idade). Para a triagem nutricional em pediatria foi aplicado o instrumento STRONG KIDS e exames 
bioquímicos. A paciente estava em tratamento de quimioterapia com a aspartaginase e até o momento do estudo não havia feito 
transplante de medula óssea (TMO).

RESULTADOS
A paciente, com três anos de idade, apresentou-se com estado nutricional adequado para a idade, segundo peso 16kg (p. 75), 
estatura 1,00cm (p. 50-75) e IMC 16kg/m2 (p. 50-75). Entretanto, observou-se risco severo de desnutrição pelo instrumento de 
triagem nutricional (4-5 pontos). Os exames bioquímicos demonstraram deficiência de ferro (10,5g/dL), comum neste tipo de 
neoplasia. A paciente mostrou uma baixa ingestão da dieta hospitalar (50%) (dieta sem alimentos crus para neutropênico), embora 
não tenha desenvolvido aversões alimentares importantes. A mãe relatou que em casa a paciente tinha uma alimentação bem 
diversificada e saudável, contemplando todos os grupos alimentares.

CONCLUSÃO
Embora estivesse internada há 5 meses, e recebendo quimioterapia, a paciente encontrava-se eutrófica segundo parâmetros 
antropométricos. Porém, a triagem nutricional, a presença de anemia e a aceitação da dieta hospitalar baixa indicavam a 
necessidade de terapia nutricional para evitar prejuízos ao estado nutricional da paciente.
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INTRODUÇÃO
A avaliação do estado nutricional de idosos é um desafio, tendo em vista alterações que ocorrem na composição corporal com o 
envelhecimento. Um dos indicadores mais utilizados é o IMC, porém não permite determinar a composição corporal. A desnutrição 
calórico-proteica em idosos hospitalizados promove um tempo maior de internação, aumento a mortalidade e desenvolvimento 
de complicações.

OBJETIVOS
O objetivo foi analisar o EN de idosos internados em uma unidade de longa permanência, comparando as diferentes faixas de IMC 
com o diagnóstico nutricional obtido pelas medidas antropométricas.

METODOLOGIA
Estudo descritivo, transversal e quantitativo, realizado em um hospital particular, em São Paulo. Foram avaliados idosos com > 
60 anos e coletados dados retrospectivos de IMC, circunferência do braço (CB) e da panturrilha (CP), dobra cutânea tricipital 
(DCT), circunferência muscular do braço (CMB), idade, sexo, diagnóstico e tempo de internação. Para análise do IMC utilizou-se 
a classificação SABE/OPAS (2003) e para o diagnóstico nutricional das antropometrias, utilizaram-se os percentis propostos pela 
Organização Pan-Americana (OPAS, 2002).

RESULTADOS
Participaram do estudo 27 idosos, com média de idade de 79 anos. De acordo com a classificação do IMC, 41% apresentaram 
baixo peso, 37% eutrofia, 11% sobrepeso e 11% obesidade. De acordo com o diagnóstico nutricional realizado através de dobras 
e circunferências, 48% apresentaram risco de desnutrição, 37% eutrofia, 11% obesidade e 4% desnutrição. Quando comparado 
à classificação do IMC com o diagnóstico nutricional obtido através das dobras e circunferências, observamos divergência entre 
os métodos de avaliação nutricional. Verificamos que 50% dos pacientes eutróficos pela classificação do IMC estavam em risco 
nutricional pelas dobras e circunferências. O mesmo ocorre com a classificação de baixo peso conforme IMC, onde 27% são 
eutróficos e 10% desnutridos pelas dobras e circunferências.

CONCLUSÃO
A recuperação do EN neste público é um desafio. A avaliação nutricional por IMC, dobras e circunferências deve ser cautelosa 
frente aos resultados obtidos. É importante destacar que o diagnóstico nutricional deve ser realizado através de vários métodos 
(antropometria, exame bioquímico, avaliação clínica e dietética), e quando possível métodos objetivos de avaliação de composição 
corporal, como bioimpedância, USG de quadríceps e DEXA, podendo assim diagnosticar o estado nutricional com mais acurácia 
e planejar adequadamente as necessidades nutricionais.
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INTRODUÇÃO
Diabetes atinge cerca de 12% dos brasileiros, em pacientes internados a prevalência é de 25 a 35%, variando devido a complexidade. 
O controle glicêmico reduz a taxa de infecção e mortalidade, melhora desfecho clínico, reduz custo e tempo de internação

OBJETIVOS
Introduzir medidas de prevenção e controle em pacientes com hipoglicemia ou glicemia capilar limítrofe no período noturno e 
matutino através da inclusão de suplemento nutricional e/ou lanche noturno no plano alimentar do paciente hospitalizado

METODOLOGIA
O estudo foi do tipo transversal, constituído por pacientes portadores de DM tipo 1, tipo 2, ou diabetes gestacional que apresentaram 
níveis de glicemia < 70 mg/dL ou glicemia limítrofe de 70 mg/dL à 85 mg/dL em um hospital privado. Após a triagem e a 
identificação dos pacientes, a nutricionista realizou orientação através de um folder contendo informações sobre a importância 
da alimentação adequada para a prevenção da hipoglicemia noturna, incluindo lanche noturno e/ou suplemento nutricional, em 
alinhamento com a equipe médica do paciente. Após a intervenção, a monitorização da aceitação alimentar foi feita através do 
contato telefônico, caso o retorno fosse negativo, outras condutas eram traçadas e acompanhadas.

RESULTADOS
Participaram 30 pacientes, sendo 60% (n=18) do sexo feminino e 40% (n=12) do sexo masculino, com idade média de 72 
anos. 50% (n=15) apresentaram hipoglicemia e 50% (n=15) glicemia limítrofe. Na visita onde foram dadas as orientações sobre 
o folder (primeira intervenção), 64% (n=19) do total de pacientes aderiram à inclusão de suplemento nutricional e/ou lanche 
noturno. Os outros 36% (n=11) aceitaram apenas adequações no plano alimentar programado desde a internação. No retorno 
telefônico (segunda intervenção), observamos que 57% (n= 17) não estavam conseguindo aceitar o plano alimentar proposto 
após a primeira intervenção. Ao fim do projeto inicial, observou-se uma redução de 7% no número de pacientes que apresentaram 
hipoglicemia em comparação aos meses de fevereiro e março de 2017. As oscilações glicêmicas influenciam negativamente os 
desfechos de pacientes internados

CONCLUSÃO
A inapetência e a presença de distúrbios glicêmicos podem retardar a introdução de terapias nutricionais. Recomenda-se a 
abordagem multiprofissional, promovendo alterações no plano alimentar, monitorização glicêmica e adequação de prescrição 
médica. Verificamos a necessidade da manutenção do projeto proposto, a fim de auxiliar a estabilidade glicêmica e a melhora de 
desfechos clínicos do paciente
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INTRODUÇÃO
Os pacientes submetidos a cirurgias ortognáticas apresentam redução significativa da ingestão alimentar no pós-operatório 
devido a dor, dificuldade de mastigação, edema e necessidade de imobilização da cavidade oral. Faz-se necessário a prescrição 
de dieta líquida/cremosa nesse período. O aporte nutricional dessa dieta não atinge as necessidades nutricionais resultando em 
perda de peso, massa magra, dificuldade de cicatrização e maior tempo de internação hospitalar. As necessidades proteicas no 
pós-cirúrgico variam de 1,2 a 2,0g/kg de peso por dia. A desnutrição nos pacientes submetidos a cirurgias ortognáticas aumenta 
a taxa de morbi-mortalidade no pós-operatório. Os pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia apresentam uma perda de peso 
grave em torno de 2% do peso corporal por semana. 

OBJETIVOS
Comparar a oferta calórico-proteica das dietas líquida e cremosa ofertadas no pós-operatório das cirurgias ortognáticas antes e 
após a implantação do protocolo nutricional com suplementação.

METODOLOGIA
Após a elaboração de um protocolo nutricional no pós-operatório de pacientes submetidos a cirurgias buco maxilares, foi 
realizada uma revisão de literatura relacionada ao estado nutricional de pacientes submetidos a cirurgias ortognáticas. O protocolo 
consiste na inclusão de alimentos hipercalóricos, hiperproteicos e suplementação, conforme a necessidade nutricional individual 
programada, visando contribuir para a cicatrização, evitar a perda de peso e a depleção nutricional dos pacientes. Foi realizada 
uma comparação quantitativa e qualitativa das dietas ofertadas antes e após do protocolo em uma instituição hospitalar de alta 
complexidade

RESULTADOS
Foi criado um protocolo institucional para os pacientes internados para cirurgia buco-maxilares, juntamente com a equipe médica, 
com objetivo de ofertar aporte nutricional adequado após o procedimento. Os pacientes que realizam essa cirurgia retornam 
com prescrição de dieta líquida fria, não suprindo as necessidades nutricionais programadas. Sabe-se da importância do aporte 
nutricional adequado após o procedimento, principalmente proteico, para a cicatrização, manutenção de massa muscular, 
recuperação pós-operatória e imunidade. 

CONCLUSÃO
Foi concluído que, após o início da aplicação do protocolo, as necessidades foram supridas, atingindo meta nutricional, podendo 
contribuir para a melhora da preservação de peso e massa muscular do paciente submetido a cirurgia ortognática de forma a 
evitar complicações pós cirúrgicas e piora do estado nutricional.
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INTRODUÇÃO
Estudos demonstram associação da hiperferritinemia com processos inflamatórios, assim como, associação entre processos 
inflamatórios e hábitos alimentares inadequados, os quais podem gerar estresse oxidativo, estimulando assim os marcadores de 
inflamação. 

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar o fator inflamatório da dieta de pacientes com hiperferritinemia. 

METODOLOGIA
Os participantes da pesquisa foram selecionados em uma Clínica-escola de Nutrição localizada no Sudoeste do Paraná durante 
o ano de 2016. O consumo alimentar foi avaliado através de informações registradas em um diário alimentar (DA) de três dias, 
onde foram anotados todos os alimentos e bebidas consumidos ao longo de três dias não consecutivos, sendo um dia referente 
ao final de semana. O fator inflamatório (FI) da dieta foi avaliado através do programa IF Ratings™ of Common Foods (v. 32), o 
qual classifica os alimentos em anti-inflamatórios, com valores de FI positivos, e inflamatórios, com valores de FI negativos. Para 
realização do cálculo, as medidas caseiras obtidas pelo DA foram transformadas em gramas e calculou-se o FI correspondente à 
quantidade em gramas de cada alimento consumido. A média do FI obtida nos três dias avaliados foi classificada em: Fortemente 
anti-inflamatória (200 ou superior);  Moderadamente anti-inflamatória (101 a 200);  Ligeiramente anti-inflamatória (0 a 100);  
Ligeiramente inflamatória (-1 a -100);  Moderadamente inflamatória (-101 a -200) e Fortemente inflamatória (-201 ou inferior). 
Todos os dados clínicos e de consumo alimentar foram coletados dos prontuários dos pacientes e a pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o CAAE Nº 41154814.7.0000.5564. 

RESULTADOS
Foram avaliados um total de 32 pacientes com hiperferritinemia (605,05±341,03), sendo todos do gênero masculino, com idade 
entre 29 a 75 anos, sendo 71,88% (n=23) adultos e 28,12% (n=9) idosos. Todos os pacientes (100%) apresentaram dieta 
fortemente inflamatória, com valores de FI inferiores a -201, sendo que a média total encontrada foi de -778,86 (±308,15). 

CONCLUSÃO
Estes dados demonstram uma dieta alimentar fortemente inflamatória, que pode estar contribuindo para o aparecimento de 
processos inflamatórios, os quais podem estar associados a hiperferritinemia. Desta forma, destaca-se a importância da 
adequação dos hábitos alimentares destes pacientes, através de orientação para o consumo de alimentos anti-inflamatórios, 
visando a redução do FI das dietas e melhorias na saúde e qualidade de vida dos mesmos.
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INTRODUÇÃO
A hiperferritinemia pode estar associada a processos inflamatórios e a um elevado número de doenças, e o consumo de vitaminas 
e minerais antioxidantes pode auxiliar na diminuição dos mesmos, através da diminuição do estresse oxidativo. 

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar o consumo de vitaminas e minerais antioxidantes de pacientes com hiperferritinemia. 

METODOLOGIA
Os participantes da pesquisa foram selecionados em uma Clínica-escola de Nutrição localizada no Sudoeste do Paraná durante o 
ano de 2016. Foi avaliado o consumo de vitamina A, C, E, selênio, manganês, cobre e zinco através de dados registrados em um 
Diário Alimentar, onde foram anotados todos os alimentos e bebidas consumidos ao longo de três dias não consecutivos, sendo 
um dia referente ao final de semana. As medidas caseiras foram convertidas em gramas (g) ou mililitros (ml) e os valores foram 
calculados com o auxílio de Tabelas de Medidas Caseiras e de Composição de Alimentos. A adequação do consumo foi realizada 
através das recomendações das Dietary Reference Intakes (DRIs), considerando os valores de Estimated Average Requirements 
(EAR). Todos os dados clínicos e de consumo alimentar foram coletados dos prontuários dos pacientes e a pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE Nº 41154814.7.0000.5564.

RESULTADOS
Foram avaliados 32 pacientes com hiperferritinemia (605,05±341,03), sendo todos do gênero masculino, com idade entre 29 
a 75 anos, sendo 71,88% (n=23) adultos e 28,12% (n=9) idosos. Em relação ao consumo de vitaminas antioxidantes, 93,75% 
(n=30) dos pacientes apresentaram consumo de vitamina A abaixo do recomendado e 6,25% (n=2) adequado;  62,5% (n=20) 
apresentaram consumo de vitamina C adequado e 37,5% (n=12) abaixo;  e 81,25% (n=26) apresentaram consumo de vitamina 
E abaixo do recomendado e 18,75% (n=6) adequado. Já em relação ao consumo de minerais antioxidantes, 96,88% (n=31) 
apresentaram consumo adequado de selênio e 3,12% (n=1) abaixo;  46,88% (n=15) apresentaram consumo adequado de 
manganês e 53,13% (n=17) abaixo;  84,37% (n=27) apresentaram consumo adequado de cobre e 15,63% (n=5) abaixo;  
71,87% (n=23) apresentaram consumo adequado de zinco e 28,13% (n=9) abaixo.

CONCLUSÃO
Estes dados demonstram baixo consumo de vitamina A, E e manganês. Destaca-se assim, a importância de incentivar e orientar 
o consumo de alimentos fontes de vitaminas e minerais antioxidantes, visto que estes poderão auxiliar na redução do estresse 
oxidativo e melhorar a saúde e qualidade de vida dos pacientes.
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INTRODUÇÃO
A hiperferritinemia pode estar associada a processos inflamatórios e estudos demonstram que o consumo alimentar inadequado 
pode causar estresse oxidativo e agravar a inflamação.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar o consumo de macronutrientes, fibras e colesterol de pacientes com hiperferritinemia.

METODOLOGIA
Os pacientes foram selecionados de uma Clínica-escola de Nutrição do Sudoeste do Paraná no ano de 2016. Foi avaliado o 
consumo de energia (Kcal), percentual de carboidratos (CHO), proteínas (PTN), lipídios (LIP), ácidos graxos saturados (AGS), 
mono (AGM) e poli (AGP), colesterol (g) e fibras (g), através de dados registrados em um Diário Alimentar, onde foram anotados 
todos os alimentos e bebidas consumidos ao longo de três dias não consecutivos, sendo um dia referente ao final de semana. As 
medidas caseiras foram convertidas em gramas (g) ou mililitros (ml) e os valores foram calculados com o auxílio de Tabelas de 
Medidas Caseiras e de Composição de Alimentos. A adequação do consumo alimentar foi realizada através das recomendações 
das Diretrizes Brasileiras. Todos os dados clínicos e de consumo alimentar foram coletados dos prontuários dos pacientes e a 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE Nº 41154814.7.0000.5564.

RESULTADOS
Foram avaliados um total de 32 pacientes com hiperferritinemia (605,05±341,03), sendo todos do gênero masculino, com idade 
entre 29 a 75 anos, sendo 71,88% (n=23) adultos e 28,12% (n=9) idosos. Em relação ao consumo alimentar, 65,63% (n=21) 
apresentaram consumo de energia abaixo do recomendado, 31,25% (n=10) adequado e 3,13% (n=1) excessivo;  75% (n=24) 
apresentaram consumo de CHO adequado e 25% (n=8) abaixo;  93,75% (n=30) adequado de PTN e 6,25% (n=2) excessivo;  
46,88% (n=15) consumo adequado de LIP, 43,75% (n=14) excessivo e 9,38% (n=3) abaixo;  75% (n=24) consumo excessivo 
de AGS e 25% (n=8) adequado;  68,75% (n=22) consumo adequado de AGP e 31,25% (n=10) excessivo e 100% apresentaram 
consumo adequado de AGM. Já em relação ao consumo de colesterol 75% (n=24) apresentaram consumo excessivo e 25% 
(n=8) adequado, e 78,13% (n=25) apresentaram consumo abaixo de fibras e 21,87% (n=7) adequado.

CONCLUSÃO
Estes dados demonstram inadequações no consumo alimentar de pacientes com hiperferritinemia, com destaques para o 
excessivo consumo de LIP, AGS e colesterol, e baixo consumo de fibras. Desta forma, destaca-se a importância da adequação do 
consumo alimentar destes pacientes, visando melhorias na saúde e qualidade de vida dos mesmos.
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INTRODUÇÃO
O diagnóstico da hiperferritinemia é frequentemente relacionado com a Hemocromatose Hereditária (HH), a qual é caracterizada 
pela sobrecarga de ferro. No entanto, estudos demonstram que a hiperferritinemia pode estar relacionada a outros fatores, dentre 
eles, os processos inflamatórios. Desta forma, são necessárias investigações mais precisas para a identificação das causas de 
hiperferritinemia. Um teste rápido, não invasivo e fidedigno para a avaliação da sobrecarga de ferro é a saturação de transferrina 
(ST) no soro, sendo que níveis baixos de ST são indicadores de baixos estoques de ferro no organismo e valores superiores a 
45% representam possível diagnóstico de HH. Por outro lado, a análise dos valores séricos elevados de proteína C-reativa (PCR) 
e velocidade de hemossedimentação (VHS) elevada podem auxiliar na identificação de processos inflamatórios.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar a frequência de sobrecarga de ferro e processos inflamatórios em pacientes do gênero 
masculino com hiperferritinemia.

METODOLOGIA
Os participantes da pesquisa foram selecionados em uma Clínica-escola de Nutrição localizada no Sudoeste do Paraná durante 
o ano de 2016. Para a avaliação da sobrecarga de ferro foi avaliado o exame de ST no soro, considerando valores superiores a 
45% e valores de ferro sérico acima do valor de referência do método utilizado pelo laboratório. Já para a avaliação de processos 
inflamatórios foram considerados os exames de PCR e VHS com resultados positivos. Todos os dados clínicos e bioquímicos 
foram coletados dos prontuários dos pacientes e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o CAAE 
Nº 41154814.7.0000.5564.

RESULTADOS
Foram avaliados 32 pacientes com hiperferritinemia, com média de ferritina sérica de 605,05±341,03, sendo todos do gênero 
masculino, com idade entre 29 a 75 anos, sendo 71,88% (n=23) adultos e 28,12% (n=9) idosos. Em relação a sobrecarga de 
ferro, apenas 9,38% (n=3) apresentaram valores de ST superiores a 45% e 6,25% (n=2) valores de ferro sérico acima do valor 
de referência. Já na avaliação de processos inflamatórios, 43,75% (n=14) apresentaram valores positivos para VHS e 15,63% 
(n=5) apresentaram valores positivos para PCR. 

CONCLUSÃO
Estes dados demonstram uma baixa frequência de sobrecarga de ferro e uma elevada frequência de processos inflamatórios em 
pacientes com hiperferritinemia. Desta forma, destaca-se a importância da realização de estudos e investigações mais precisas 
acerca dos fatores envolvidos nessa alteração.
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INTRODUÇÃO
Estudos demonstram que apenas 10% dos casos de hiperferritinemia estão relacionados a Hemocromatose Hereditária, e que 
90% estão associados a outros fatores e a um elevado número de doenças.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar a frequência de sintomas e doenças associadas em pacientes com hiperferritinemia. 

METODOLOGIA
Os pacientes foram selecionados em uma Clínica-escola de Nutrição do Sudoeste do Paraná no ano de 2016. As doenças e 
sintomas avaliados foram relatados pelos pacientes. Para a avaliação, as doenças e sintomas foram categorizadas em seis 
grupos, sendo: Cardiovasculares;  Metabólicos;  Gastrointestinais;  Osteomusculares;  Hepáticas e Outras. Todos os dados clínicos 
e bioquímicos foram coletados dos prontuários dos pacientes e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
sob o CAAE Nº 41154814.7.0000.5564.

RESULTADOS
Foram avaliados 32 pacientes com hiperferritinemia, com média de ferritina sérica de 605,05±341,03, sendo todos do gênero 
masculino, com idade entre 29 a 75 anos, sendo 71,88% (n=23) adultos e 28,12% (n=9) idosos. Das alterações apresentadas 
pelos pacientes, 10,66% correspondiam ao grupo das Cardiovasculares (Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS);  38,52% ao 
grupo de Metabólicas (Diabetes Mellitus - DM tipo II, hiperuricemia, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia);  7,37% ao grupo 
de Gastrointestinais (gastrite, hérnia de hiato, hérnia abdominal, colelitíase, intolerância a lactose e alergias alimentares);  13,93% 
ao grupo de Osteomusculares (discopatia degenerativa, artrose generalizada, cisto/fibrose, lombociatalgia, epicondilite, hérnia de 
disco e dores musculares, nas articulações e joelhos);  20,50% ao grupo de Alterações Hepáticas (esteatose hepática e TGO/TGP 
elevados) e 9,02% ao grupo de Outras (apneia do sono, ansiedade, catarata, enxaqueca, labirintite e nefrolitíase). As alterações 
que apresentaram maior frequência foram: hipertrigliceridemia em 68,75% dos pacientes;  TGO e TGP elevados em 59,38%;  
hipercolesterolemia em 46,88%;  HAS em 40,63%;  presença de dores musculares, articulações e joelhos em 34,38%;  e DM II e 
esteatose hepática em 18,75%. 

CONCLUSÃO
Estes dados demonstram uma frequência elevada de doenças associadas e sintomas em pacientes com hiperferritinemia. Desta 
forma, destaca-se a importância da realização de estudos e investigações mais precisas acerca dos fatores e doenças associadas 
a essa alteração.
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INTRODUÇÃO
A vitamina D é um pré-hormônio produzido principalmente pela exposição aos raios ultravioletas (UVB) que interagem com o 
7-dehidrocolesterol presente na pele. Fatores como tempo de exposição solar, fototipo de pele e uso de protetor solar podem 
influenciar nas concentrações séricas desse micronutriente.

OBJETIVOS
Descrever as concentrações séricas de 25(OH)D dos adolescentes com sobrepeso/obesidade e relacionar com a exposição solar, 
fototipo de pele e uso de protetor solar.

METODOLOGIA
Estudo piloto transversal realizado com 27 adolescentes, entre 10 e 19 anos, de ambos os sexos, atendidos no ambulatório de 
endrocrinologia pediátrica de um Hospital Universitário. Registrou-se as medidas de peso e altura para o cálculo do Índice de 
Massa Corporal (IMC), e as concentrações séricas de 25(OH)D foram classificadas de acordo com a Endocrine Society (2011). 
Verificou-se o tempo de exposição solar semanal, fototipo de pele e uso de protetor solar segundo (Hanwell, 2010;  Fispatrick, 
1976). Realizou-se análises descritivas e aplicou-se o teste t para as comparações entre os grupos com insuficiência/deficiência 
e suficiência da 25(OH)D;  e para o fototipo o teste de kruskal-Wallis.

RESULTADOS
Registrou-se uma idade média de 11 (1,54) anos. A média do IMC foi 27,73 (3,66) Kg/m². A concentração média da 25(OH)D 
foi de 29,45ng/dL, com 37% dos adolescentes apresentando valores <30ng/dL, considerados insuficiência/deficiência. A média 
de exposição solar semanal dos adolescentes foi de 17,5 minutos. Os adolescentes que tiveram maior tempo de exposição solar 
(30 e 32 minutos) apresentaram, respectivamente, 39,7 e 43,5 ng/dL de 25(OH)D, enquanto que aqueles com menor exposição 
solar (6 e 8 minutos) apresentaram, respectivamente, 25 e 22,4 ng/dL de 25(OH)D, porém sem diferença estatística (p= 0,385). 
Os adolescentes com fototipo de pele II apresentaram uma concentração média de 33,83 ng/dL de 25(OH)D;  com fototipo III, 
38,47 ng/dL de 25(OH)D;  com fototipo IV, 34,07 ng/dL de 25(OH)D;  e, com fototipo V, 34,12 ng/dL de 25(OH)D, sem diferenças 
significativas entre os grupos (p=0,543). Apenas 18,5% dos adolescentes relataram usar protetor solar.

CONCLUSÃO
Os adolescentes com maior tempo de exposição solar e pele na cor parda apresentaram maiores concentrações médias de 
25(OH)D, sugerindo que tais fatores podem ser protetores para hipovitaminose D.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, dados de 2016 da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em parceria 
com o Ministério da Saúde, mostrou que 56,9% dos brasileiros estão acima do peso. Quando o indivíduo não obtém resultados 
satisfatórios com a abordagem tradicional que compõe-se de dieta, exercício e medicação, a cirurgia bariátrica é indicada, pois 
este procedimento resulta em perda substancial de peso e pode ter efeito sobre comorbidades associadas redução nas taxas de 
morbimortalidades.

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo comparar o estado nutricional e exames laboratoriais no pré e pós-operatório tardio de 
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica.

METODOLOGIA
Estudo longitudinal retrospectivo no qual foram avaliados 15 pacientes de ambos os sexos com obesidade grau ≥ II, submetidos 
à derivação gástrica em Y de Roux há 3 anos. Foram coletados, por revisão de prontuários, dados sobre avaliação antropométrica 
e avaliação bioquímica no período pré-operatório no ano de 2014 e 1, 2 e 3 anos após a cirurgia. Para avaliação antropométrica 
foram utilizados peso (kg), estatura (m) e Índice de Massa Corporal (IMC Kg/m²). Para a avaliação bioquímica foram utilizados 
os exames de colesterol e triglicérides. Foi realizado ANOVA de medidas repetida como teste estatístico. Todas as análises foram 
efetuadas pelo software estatístico SPSS versão 17.0. Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão com nível de 
significância de p<0,05.

RESULTADOS
Observou-se perda significante de peso comparando o pré-cirúrgico, 1, 2 e 3 após a cirurgia, 124±18, 85±14, 82±12 e 86±11 
kg respectivamente. Porém, observou-se estabilização da perda de peso após o segundo ano da cirurgia. Assim como o peso, 
houve diminuição significativa do IMC em todos os períodos quando comparados ao pré-operatório 46±5, 31±5, 31±4 e 32±4 
kg/m2 e estabilização após o segundo ano. Houve redução na concentração sérica de colesterol após o primeiro ano de cirurgia 
(201±33 X 184±49 mg/dL), que se manteve até o final do estudo. Não houve redução significativa na concentração sérica de 
triglicérides durante o estudo.

CONCLUSÃO
A cirurgia bariátrica foi eficaz para a redução de peso e IMC até o primeiro ano pós cirúrgico, que se manteve até o terceiro ano. 
Houve também melhora no perfil lipídico com diminuição na concentração de colesterol total.
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INTRODUÇÃO
A porfiria aguda intermitente é uma patologia incomum com consequências graves, manifestada por sintomas gastrointestinais, 
disfunção neuropsiquiátrica, comprometimento cardiovascular e sensibilidade da pele à luz. As porfirias são causadas pela 
diminuição da atividade enzimática na via hemo-biossintética, levando à superprodução de precursores de heme a partir do estímulo 
de fatores de estresse. Uma das melhores estratégias para prevenir a exacerbação da porfiria é uma dieta rica em carboidratos, 
uma vez que a glicose suprime a atividade da enzima aminolevulínica sintetase, revertendo rapidamente seus sintomas nas crises. 

OBJETIVOS
Relatar a evolução do quadro clínico de acordo com o manejo nutricional de uma paciente portadora de porfiria aguda intermitente.

METODOLOGIA
Mulher, 35 anos. Foram coletados dados do prontuário referentes à evolução clínica. A determinação do estado nutricional se deu 
por meio do Índice de Massa Corporal, através do peso atual e altura referida. As necessidades nutricionais foram calculadas de 
acordo com as recomendações para adultos de protocolo institucional. 

RESULTADOS
A paciente apresentou por 10 dias dor abdominal e foi submetida a uma apendicectomia laparoscópica sem complicações. 
Manteve dor abdominal, náusea, constipação e taquicardia. A investigação diagnóstica revelou hiponatremia, hipofosfatemia 
e urina turva sem hematúria. Suspeitou-se de porfiria aguda e o teste de urina detectou ácido delta amino levulínico elevado 
e porfobilinogênio. O tratamento consistiu de uma correção de distúrbios eletrolíticos e alta ingestão de carboidratos. Foram 
definidas como suas necessidades nutricionais 30,7 calorias e 1,0g de proteína por kg de peso por dia. A terapia nutricional inicial 
foi a nutrição parenteral (NPP) com 115g de glicose monohidratada, 35g de aminoácidos e 46g de emulsão de óleo de soja, oliva, 
peixe e tiglicerídeo de cadeia média. Após confirmação do diagnóstico, foi aumentada a oferta de glicose pela NPP para 250g, 
mantendo a oferta proteíca e controle de eletrólitos. Iniciou ingestão de líquidos e doces concentrados, apresentando redução da 
dor de intensa para moderada. Manteve boa tolerância com progressão da dieta até suspensão da NPP, após normalização dos 
eletrólitos. Ao final da internação, apresentava melhora clínica significativa, com ausência total dos sintomas.
 
CONCLUSÃO
O manejo nutricional adequado na porfiria aguda intermitente é essencial para atenuar os sintomas nos momentos de crise e 
contribuir para evolução clínica do paciente. 
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INTRODUÇÃO
A cárie dental é uma doença resultante da interação entre fatores biológicos (alimentação, hospedeiro e microrganismos) e sociais 
(acesso a serviços odontológicos, higiene bucal e condições socioeconômicas). É considerada um desafio para a saúde pública, 
pois tem por consequências dor, infecção e dificuldade de mastigação.

OBJETIVOS
Identificar hábitos relacionados à alimentação e à higienização bucal com a ocorrência da doença cárie em lactentes e pré-
escolares atendidos em unidades de saúde pública e privada de Amparo, SP.

METODOLOGIA
Aplicou-se um questionário aos responsáveis por crianças de 0 a 5 anos atendidas em uma unidade de saúde bucal pública e 
uma privada. O questionário incluiu questões sobre condições socioeconômicas, hábitos alimentares e práticas de higiene bucal 
das crianças.

RESULTADOS
Participaram do estudo 75 indivíduos. A renda familiar de 58,9% daqueles que buscaram o setor público era de 2 a 3 salários 
mínimos e no setor privado 77,8% possuíam renda ≥ 2 salários. O aleitamento materno foi relatado por 94,5% e 92,3% dos 
entrevistados do setor público e privado, respectivamente. Já o aleitamento artificial foi relatado por 72,2% e 84,7% dos responsáveis 
atendidos no setor público e privado, respectivamente. Os aditivos alimentares mais citados foram achocolatados (24,0%) e 
açúcar (13,3%), sendo o leite artificial oferecido tanto no período diurno, quanto noturno por mais de 80,0% dos entrevistados e 
a mamadeira foi o principal utensílio empregado para essa oferta. Dos responsáveis atendidos na rede privada, 100% relataram 
conhecer os alimentos cariogênicos e os associaram com o surgimento das cáries. O conhecimento dos alimentos cariostáticos 
foi relatado por 72,2% dos responsáveis da rede pública. Os alimentos mais citados como cariogênicos foram açúcar e doces, já 
os cariostáticos foram as frutas. Mais de 40,0% dos entrevistados não citaram quais eram os alimentos cariostáticos. Cerca de 
80,0% das crianças fazem higienização bucal, 84,0% dos entrevistados acreditam que a higienização bucal previne o surgimento 
de cáries, mas 29,0% das crianças já foram submetidas ao tratamento contra a doença.

CONCLUSÃO
A amamentação materna é comum, entretanto as crianças são também alimentadas com leite artificial, sendo corriqueira a adição 
de achocolatados e açúcar. O conhecimento dos responsáveis sobre alimentos cariostáticos precisa ser ampliado, bem como 
a realização da higiene bucal por eles, isso porque o número de crianças que já se submeteram ao tratamento contra cáries foi 
elevado.
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INTRODUÇÃO
O gasto energético de repouso (GER) não é constante entre os indivíduos, variando com a composição corporal: a bioimpedância 
elétrica multifrequencial por espectroscopia (BIS) é uma técnica acurada na estimação da composição corporal e a calorimetria 
indireta (CI) é um método validado para mensuração do GER.

OBJETIVOS
Avaliar as correlações entre GER com dados antropométricos e de composição corporal em brasileiros adultos saudáveis 
estratificados pelo sexo.

METODOLOGIA
Obtenção de peso e altura, GER por CI (VO2000, Inbrasport) e composição corporal por BIS (BCM, Fresenius Medical Care). Os 
dados analisados são mostrados em média e desvio-padrão. Aplicou-se o teste de Mann-Whitney para comparação entre os 
dados antropométricos, de composição corporal e GER obtidos para cada sexo. Já o teste de correlação de Pearson foi utilizado 
para análises de correlação entre dados antropométricos e de composição corporal com o GER (p<0,05).

RESULTADOS
Foram avaliados 392 indivíduos de ambos os sexos (54% mulheres). A média e o desvio-padrão da idade (anos), do índice de 
massa corporal (kg/m2), da massa livre de gordura (kg), da massa celular corporal (kg), da massa gorda (kg), do GER (kcal) e 
do GER/peso corporal (kcal/kg) foi de 29 (±4,5);  26 (±6,4);  33 (±4,8);  18 (±3,2);  27 (±13);  1180 (±252) e 17 (±3,7), 
respectivamente, para as mulheres. Já para os homens, esses mesmos valores foram: 29 (±4,7);  27 (±5,3);  55 (±8);  32 
(±5,5);  24 (±13);  1487 (±319) e 18 (±3,4), respectivamente. Homens apresentaram maior índice de massa corporal, massa 
livre de gordura, massa celular corporal e GER por CI. Já as mulheres apresentaram maior massa gorda. Não houve diferença entre 
os sexos para idade e GER corrigido pelo peso corporal. Os maiores coeficientes ocorreram para o peso (0,58 e 0,56), índice de 
massa corporal (0,53 e 0,51) e para a massa gorda (0,51 e 0,49) e os menores para altura (0,22 e 0,24), massa celular corporal 
(0,25 e 0,17) e massa livre de gordura (0,27 e 0,19) para mulheres e homens, respectivamente.

CONCLUSÃO
Homens e mulheres possuem composição corporal e GER distintos. Porém, quando corrigido pelo peso, o GER não é diferente 
entre os grupos, evidenciando a influência do peso e da massa gorda sobre o valor energético de repouso. Peso, índice de massa 
corporal e massa gorda apresentaram as maiores correlações com o GER, em ambos os sexos.

voltar ao índice



339* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

PO-31-051
AVALIAÇÃO DE CONCORDÂNCIA ENTRE BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA DE FREQUÊNCIA SIMPLES E MULTIFREQUENCIAL 
POR ESPECTROSCOPIA: APLICAÇÃO EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM DIÁLISE PERITONEAL 
Autores: NATÁLIA TOMBORELLI BELLAFRONTE; NATHÁLIA ZANON DOS SANTOS; PAULA GARCIA CHIARELLO 
Instituição: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 
Área: NUTRIÇÃO CLÍNICA 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 31/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 
  
INTRODUÇÃO
A bioimpedância elétrica é uma ferramenta aplicada para determinar o estado hídrico e a composição corporal de pacientes em 
diálise peritoneal. Aparelhos que utilizam várias frequências despontam como inovação tecnológica prometendo uma avaliação 
mais sensível da distribuição da água corporal total (ACT) nos espaços intra e extracelular.

OBJETIVOS
 Avaliar a concordância e a correlação entre os dados gerados por bioimpedância elétrica multifrequencial por espectroscopia 
(BIS) e unifrequencial (BIAFS) quando aplicados a pacientes renais crônicos em diálise peritoneal.

METODOLOGIA
 Obtenção de peso e altura, composição corporal por BIS (BCM, Fresenius Medical Care) e BIAFS (Biodynamics, TBW). Os dados 
de massa livre de gordura (MLG), massa gorda (MG), ACT, intra (AIC) e extracelular (AEC) por análise por BIS e BIAFS foram 
calculados por fórmulas previamente publicadas. Os dados analisados são mostrados em média, desvio-padrão e porcentagem. 
Para análises de concordância entre BIS e BIAFS foram empregados o teste de Bland-Altman com limites de concordância e o 
intervalo de confiança de 95% das diferenças entre BIS e BIAFS. Para correlação entre os dados dos dois aparelhos utilizou-se o 
coeficiente de correlação de Pearson (p<0,05).

RESULTADOS
 Dos 30 indivíduos avaliados, 32% eram homens. A média e o desvio-padrão da idade, do IMC, da MG, da MLG, da sobrecarga 
hídrica e do ângulo de fase foi de 52 anos (±19);  24kg/m2 (±3,4);  34% (±9);  51% (±12);  2,1L (±2,2) e 4,7ο (±1,1), 
respectivamente. Os dados de resistência, reatância e ângulo de fase não foram diferentes entre os 2 equipamentos. Já os dados 
referentes à água e à composição corporal foram distintos e apresentaram amplos limites de concordância. A BIFS subestimou 
os valores de MG e superestimou os referentes à MLG, ACT, AIC e AEC. Os coeficientes de correlação para os dados bioelétricos 
variaram de -0,2 à 0,04 e para os dados dependentes de equação, os coeficientes de correlação apresentaram uma associação 
de moderada a forte (0,44 a 0,79).

CONCLUSÃO
 BIS e BIAFS geram dados não semelhantes e com correlação variada. As maiores discordâncias ocorrem para os dados 
dependentes de equação de predição.
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INTRODUÇÃO
 Portadores de doença renal crônica (DRC) em diálise peritoneal (DP) apresentam maior risco para desnutrição devido á própria 
doença de base e aos efeitos colaterais do tratamento, uma vez que ambos podem induzir a um estado catabólico. A bioimpedância 
multifrequencial por espectroscopia (BIS) é uma ferramenta validada para determinar o estado hídrico e a composição corporal. A 
calorimetria indireta é um método referência para mensuração do gasto energético de repouso (GER).

OBJETIVOS
 Avaliar a composição corporal, o estado hídrico e o GER de pacientes com DRC em DP em comparação à indivíduos saudáveis.

METODOLOGIA
 Obtenção de peso e altura, composição corporal por BIS (BCM, Fresenius Medical Care) e GER por CI (VO2000,Inbrasport). 
A amostra foi dividia em grupo saudável (GS) e grupo com DRC em DP (GDP). Os dados de massa livre de gordura (MLG), 
massa gorda (MG), água corporal total (ACT), intra (AIC) e extracelular (AEC) por avaliação por BIS foram calculados por meio 
de equações de predição previamente publicadas. Os dados analisados são mostrados em média, desvio-padrão, porcentagem, 
mínimo e máximo. Para comparação entre os grupos utilizou-se o teste de Wilcoxon (p<0,05).

RESULTADOS
 Foram avaliados 30 indivíduos (63% homens) tanto para o GS como para o GDP. O peso, o índice de massa corporal, a AEC, 
a MG (kg e %), o índice de massa gorda, o GER e o GER/peso corporal não foram diferentes entre os grupos avaliados. Na 
análise GDP versus GS, o GDP apresentou maior idade (52±19 anos versus 33±4,7), maior sobrecarga hídrica (2,1±2,2L 
versus -0,07±0,77), menor ACT (34±5,4L versus 38±8,1), menor AIC (17±2,7L versus 22±5,0), menor MLG (34±6,6 versus 
46±11 e 51±12% versus 64±12), menor índice de massa livre de gordura (12±1,8kg/m2 versus 15±2,7) e menor ângulo de 
fase (4,7±1,1ο versus 6,6±0,77). Na caracterização clínica realizada apenas para o GDP observou-se que 33% apresentavam 
Diabetes Mellitus, 63% Hipertensão Arterial Sistêmica, 30% Dislipidemia, 17% hipoalbuminúria, 17% hiperpotassemia, 47% 
hiperfosfatemia e 72% hiperuricemia. A média e o desvio padrão do tempo de diálise, da diurese residual, do Kt/V, da creatinina e 
da uréia sérica foram de 33±33 meses;  937±680 ml;  2,6±0,91;  8,0±3,3 mg/dL e 99±27 mg/dL.

CONCLUSÃO
 O GDP não apresentou valores diferentes de GER e GER corrigido pelo peso quando comparado ao GS. Porém, o GDP apresentou 
pior composição corporal, estado hídrico e estado nutricional caracterizados por uma menor quantidade de MLG, maior sobrecarga 
hídrica e menor ângulo de fase.
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INTRODUÇÃO
A avaliação por bioimpedância elétrica fornece informações de composição corporal e estado hídrico. Há no mercado a existência 
de dispositivos de frequência simples (BIAFS) e multifrequenciais por espectroscopia (BIS).

OBJETIVOS
Avaliar a concordância e a correlação entre os dados gerados por BIS e BIAFS quando aplicados a adultos saudáveis estratificados 
pelo índice de massa corporal (IMC).

METODOLOGIA
Obtenção de peso e altura, composição corporal por BIS (BCM, Fresenius Medical Care) e BIAFS (Quantum II, RJL). Os dados 
de massa livre de gordura (MLG), massa gorda (MG), água corporal total (ACT), intra (AIC) e extracelular (AEC) por análise por 
BIS foram calculados por fórmulas previamente publicadas. Os indivíduos foram estratificados pelo IMC em subnutrido, eutrófico, 
com sobrepeso e obesidade (WHO., 1996). Os dados analisados são mostrados em média, desvio-padrão, porcentagem, mínimo 
e máximo. A comparação entre os subgrupos foi realizada pelo teste ANOVA. Para análises de concordância e correlação entre 
BIS e BIAFS o teste de Bland-Altman e o coeficiente de correlação de Pearson, respectivamente, foram empregados (p<0,05).

RESULTADOS
Dos 367 brasileiros de 20 a 40 anos de idade avaliados, 53% eram mulheres. A média e o desvio-padrão da idade, do IMC, da 
MG e da MLG para a amostra total foi de 29 anos (±4,6), 27kg/m2 (±5,6), 33kg (±16) e 44kg (±12), respectivamente. Os 
subgrupos foram diferentes entre si para peso, MG, ACT, AEC e AIC que aumentaram com o aumento da classificação pelo IMC. 
Os amplos limites de concordância evidenciam que os dois aparelhos são discordantes para todas as variáveis em todos os 
subgrupos. Subnutridos e obesos apresentaram as maiores discordâncias entre os dados de composição corporal gerados por 
BIS e BIAFS. As maiores discordâncias entre resistência (R), reatância (Xc), ACT e AEC ocorreram para o subgrupo subnutrido. 
R e Xc apresentaram os menores coeficientes de correlação (0,01 a 0,19) e os dados dependentes de equação, coeficientes de 
correlação que variaram entre uma associação fraca a forte (0,15 a 0,82). R, Xc, AEC, AIC e MG, em geral, foram as variáveis 
mais discordantes em todos os subgrupos.

CONCLUSÃO
BIS e BIAFS geram dados não semelhantes e com correlação variada: o tamanho corporal aparece como um fator de confusão 
para a concordância entre os dois aparelhos, especialmente em seus extremos (caracterizado pela subnutrição e obesidade).
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INTRODUÇÃO
A calorimetria indireta (CI) é um método referência para mensuração do gasto energético de repouso (GER), mas de difícil 
aplicação. Assim, o GER é frequentemente estimado por fórmulas de predição e as equações usualmente empregadas na prática 
clínica apresentam baixas taxas de acurácia quando aplicadas a brasileiros adultos saudáveis.

OBJETIVOS
Desenvolver e validar uma equação de GER em brasileiros adultos saudáveis.

METODOLOGIA
Obtenção de peso, altura, composição corporal por bioimpedância elétrica multifrequencial por espectroscopia (BCM, Fresenius 
Medical Care) e GER medido (GERm) por CI (VO2000, Inbrasport). Os dados analisados apresentam-se em média, desvio-padrão, 
porcentagem, mínimo e máximo. Aplicou-se o teste de Wilcoxon para comparação entre a amostra piloto e a de validação. Para 
o desenvolvimento da equação foi utilizada regressão linear múltipla e método Stepwise. O GER predito (GERp) foi considerado 
acurado quando entre ±10% do GER medido por CI (GERm). Empregou-se o coeficiente de correlação de Pearson para análise 
de correlação entre GERp e GERm (p<0,05).

RESULTADOS
A amostra piloto e a de validação foram constituídas por 184 (53% mulheres) e 183 (52% mulheres) indivíduos de 20 a 40 anos 
de idade, respectivamente. Não houve nenhuma diferença entre as duas amostras, seja para idade (28±4,6 anos vs 29±4,5), 
peso corporal (77±19kg vs 76±18), índice de massa corporal (27±5,6kg/m2 vs 26±5,6), massa livre de gordura (44±13kg 
vs 44±11 e 58±15% vs 59±14), índice de massa livre de gordura (15±3,2kg/m2 vs 15±2,9), massa gorda (34±17kg vs 
33±16 e 42±15% vs 41±14), índice de massa gorda (12±6kg/m2 vs 11±5,6), GERm (1308±325kcal/dia vs 1337±314) e 
GERm/Peso (17±3,5kcal/kg/dia vs 18±3,4). A equação desenvolvida apresentou erro padrão de 233,98 kcal/dia e coeficiente de 
determinação de 0,49. O valor do GERp e o do erro de predição foi de 1295±208kcal/dia e -42±225kcal/dia, respectivamente. 
46% da amostra teve o GERp dentro dos limites de adequação, 30% dentro dos limites de subestimação e 24% dentro dos limites 
de superestimação. O coeficiente de correlação entre GERp e GERm foi de 0,70.

CONCLUSÃO
A equação de predição do GER desenvolvida apresenta taxa de acurácia, erro padrão e coeficiente de determinação com 
desempenho médio. A correlação entre o GERp e o GERm é forte. Sua aplicação na prática clínica deve ocorrer entre adultos 
saudáveis (20 a 40 anos de idade), com índice de massa corporal entre 17 e 40 kg/m2 e com cautela devido a possibilidade de 
sub ou superestimativa do valor do GER.
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INTRODUÇÃO
A obesidade é uma doença de origem multifatorial crescente em todo o mundo, e associada ao balanço energético negativo, no 
qual a ingestão de calorias é alta e o gasto energético baixo. A obesidade e suas comorbidades também estão associadas ao 
estresse oxidativo, caracterizado pelo desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) e a capacidade 
antioxidante do organismo. Dietas ricas em lipídeos e pobre em antioxidantes podem estar associadas a progressão da obesidade 
e também com o aumento do estresse oxidativo.  

OBJETIVOS
Analisar biomarcadores do estresse oxidativo em mulheres com obesidade e eutróficas

METODOLOGIA
 Mulheres com obesidade grau III e eutróficas foram recrutadas e classificadas de acordo com índice de massa corporal (IMC). 
Foi coletado sangue periférico em jejum para as dosagens séricas da capacidade antioxidante equivalente a Trolox (TEAC) e 
malondialdeído (MDA). As análises estatísticas realizadas incluíram: Shapiro-Wilk, teste t pareado e independente, foram 
considerados significativos valores de p<0,05.

RESULTADOS
Foram avaliadas 42 mulheres com obesidade grau III (IMC: 48,2±9,3kg/m2) e 21 mulheres eutróficas (IMC: 22,5±2 kg/
m2) com média de idade de 36,2± 9,1 anos. As concentrações séricas de MDA foram maiores em mulheres com obesidade 
(2,52±0,31µmol/L) do que no grupo controle (0,78±0,04 mM/L, p=0,042). Por outro lado, essas pacientes apresentaram 
menor capacidade antioxidante, com concentrações reduzidas de TEAC (0,75±0,06 mM/L) em relação a mulheres eutróficas 
(0,78±0,04 mM/L, p=0,017).

CONCLUSÃO
Os marcadores de estresse oxidativo são diferentes entre mulheres com obesidade e eutróficas, esse resultado sugere a utilização 
de compostos antioxidantes e o controle da ingestão de lipídeos podem ser estratégias nutricionais para o tratamento de pacientes 
com obesidade.
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INTRODUÇÃO
A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, 
relacionados à deposição central de gordura e à resistência insulínica. A baixa ingestão de frutas e hortaliças, somada ao alto 
consumo de alimentos ricos em carboidratos e gorduras, associa-se à SM, de modo que a avaliação do consumo alimentar dos 
portadores é de extrema importância para o tratamento.

OBJETIVOS
Descrever os grupos de alimentos mais consumidos e identificar os itens alimentares que contribuem com até 90% do consumo 
total de energia na dieta de indivíduos insulino-resistentes.  

METODOLOGIA
Estudo transversal com 20 indivíduos com mais de 20 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico prévio de SM, atendidos em 
um ambulatório de endocrinologia. O consumo alimentar foi avaliado por meio de diário alimentar de 3 dias, calculado no software 
Virtual Nutri Plus® e os alimentos foram agrupados segundo consumo de energia, carboidratos, proteínas, gorduras totais, 
fibras e sódio. As listas de contribuição percentual dos alimentos foram elaboradas pela fórmula: % nutriente X no alimento Y = 
[(conteúdo do nutriente X no alimento Y)/(Σ do conteúdo do nutriente X em todos os alimentos)] x 100, tendo sido selecionados 
aqueles que contribuíram com até 90% da ingestão total de calorias.

RESULTADOS
A partir da lista de elaborada, foram identificados os itens alimentares com maior frequência na dieta da população estudada. Dos 
169 alimentos listados, 113 contribuíram com até 90% da ingestão total de calorias. Os itens alimentares que apareceram com 
maior frequência foram: arroz branco, feijão, pão francês, suco artificial, queijo branco, macarrão, coxa de frango, margarina, 
banana e café com leite. O consumo elevado de alimentos ricos em carboidratos, lipídios e sódio e pobres em fibras alimentares 
evidenciou a inadequação alimentar dos indivíduos.

CONCLUSÃO
A estimativa do consumo alimentar é essencial na pesquisa da relação entre dieta e doença e para o tratamento dietoterápico. O 
estudo evidenciou os itens alimentares que mais contribuem no consumo total dos pacientes com SM, sendo possível notar que 
a alimentação dessa população está longe de ser adequada, contribuindo inclusive para a progressão da doença.
 

voltar ao índice



345* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

PO-31-057
RELAÇÃO ENTRE PROTEÍNA C-REATIVA E HEMOGLOBINA GLICADA EM INDIVÍDUOS INSULINO-RESISTENTES 
Autores: PATRÍCIA H. G. RIOS PEREIRA; RAQUEL PISSIGUELLI; THAYRINE DIAS DE MORAES ; JESSICA MAKIE KOZAKA ; VIVIANE 
LAZARI SIMOMURA ; RENATA LUISE DE ARAUJO; FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS; ELAINE A. LOPES SANTOS; ROSA 
FERREIRA SANTOS 
Instituição: Liga de Síndrome Metabólica - HCFMUSP 
Área: NUTRIÇÃO CLÍNICA 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 31/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 
 
INTRODUÇÃO
A proteína C-reativa (PCR) é um marcador de inflamação sistêmica que se relaciona positivamente à resistência insulínica e ao 
aumento da incidência de diabetes tipo 2. O aumento da PCR em portadores de Síndrome Metabólica (SM) pode agravar o risco 
cardiometabólico desses indivíduos.

OBJETIVOS
Avaliar a correlação entre PCR e os biomarcadores da SM.

METODOLOGIA
Estudo transversal com 20 indivíduos, com idade acima de 20 anos, de ambos os sexos, portadores de SM, atendidos em um 
ambulatório de endocrinologia. Foram colhidas amostras de sangue em jejum para dosagem de glicemia (GLI), hemoglobina 
glicada (HbA1c), insulina basal (IB), colesterol total (CT), LDL-colesterol (LDL-c), HDL-colesterol (HDL-c) e triglicérides (TG). 
Também foram aferidos peso, estatura, circunferência da cintura (CC), pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). O IMC foi 
calculado dividindo-se o peso pela altura ao quadrado e o HOMA-IR foi determinado segundo a equação (GLI x IB x 0,0555)/22,5. 
A análise estatística foi realizada no software Graphpad Prism® 6.0, com correlação de Pearson para variáveis paramétricas e 
correlação de Spearman para não-paramétricas.

RESULTADOS
Os pacientes apresentaram PCR média de 4,7 ± 5,2 mg/dL. Observou-se correlação positiva entre PCR e HbA1c (r=0,61;  
p=0,0045) e PCR e HOMA-IR (r=0,54;  p=0,0420), além de uma tendência de correlação entre PCR e GLI (r=0,40;  p=0,0789). 
Não foram observadas correlações entre PCR e os demais biomarcadores da SM.

CONCLUSÃO
O estado inflamatório observado em indivíduos com SM pode agravar a resistência insulínica e o controle glicêmico desses 
pacientes. Embora o papel etiológico da inflamação sistêmica crônica sobre a resistência insulínica não esteja totalmente elucidado, 
sugere-se que essa associação aumente o risco cardiometabólico de pacientes com SM. Assim, a investigação da PCR pode 
auxiliar no tratamento do paciente e na diminuição do risco cardiovascular e metabólico.
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INTRODUÇÃO
A síndrome metabólica (SM) é um conjunto de fatores de risco cardiometabólico associados à deposição central de gordura e à 
resistência insulínica (RI). Índices antropométricos, como a circunferência de cintura (CC) e o índice de massa corporal (IMC), 
têm sido os mais representativos da gordura abdominal, porém apresentam limitações e nem sempre denotam corretamente o 
conteúdo visceral. A razão cintura-estatura (RCE) se apresenta como ferramenta auxiliar na estimativa da gordura abdominal, 
auxiliando na previsão do risco cardiometabólico.  

OBJETIVOS
Avaliar a correlação entre RCE e componentes da SM.

METODOLOGIA
Estudo transversal com 25 indivíduos acima de 20 anos, de ambos os sexos, portadores de SM, atendidos em ambulatório de 
endocrinologia. Foram aferidos peso, estatura, IMC, CC e pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). A RCE foi determinada 
pela divisão da CC pela estatura. Foram analisados exames bioquímicos de glicemia de jejum (GLI), insulina basal (IB), tendo sido 
calculado o HOMA-IR pela equação (GLI*IB*0,0555)/22,5, além de hemoglobina glicada (HBA1c), colesterol total (CT) e frações 
(HDL-c, LDL-c) e triglicérides (TG) A análise estatística foi realizada no software GraphpadPrism® 6.0, com correlação de Pearson 
para variáveis paramétricas e correlação de Spearman para não-paramétricas.  

RESULTADOS
Observou-se correlação positiva entre RCE e peso (r = 05848, p = 0,0021), RCE e IMC (r = 0,9025, p < 0,0001), RCE e CC 
(r = 0,8391, p < 0,0001) e RCE e HOMA-IR (r = 0,4292;  p = 0,0323), evidenciando um caráter de possível utilização da RCE 
como preditora de gordura intra-abdominal e de RI.

CONCLUSÃO
A estimativa do conteúdo de gordura abdominal, em especial a visceral, é fundamental para predizer o risco de doenças metabólicas. 
Assim sendo, índices antropométricos que atuam na mensuração indireta dessa gordura, como a RCE, contribuem para a previsão 
do risco cardiometabólico e o tratamento adequado dos pacientes com SM.
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INTRODUÇÃO
As mudanças no envelhecimento têm sido evidenciadas nos últimos 40 anos, tanto pelo aumento das doenças crônicas, entre elas 
a DM quanto pela feminização da velhice. 

OBJETIVOS
Este estudo observacional, transversal, retrospectivo, descritivo e analítico teve como objetivo avaliar o consumo de fibras solúveis 
em mulheres participantes do projeto de extensão universitária e comparar com recomendações nutricionais.

METODOLOGIA
Utilizando-se o banco de dados do projeto promoção de modos de vida saudáveis no envelhecimento, foram avaliadas 12 mulheres 
com registros completos de identificação, dados socioeconômicos e culturais, sintomatologia, antropometria e questões sobre 
as práticas/os consumo alimentares que envolveram a ingestão de fibras. O consumo alimentar foi obtido pelo método de história 
alimentar- dieta habitual.

RESULTADOS
 Com base na porção média, os alimentos foram classificados quanto ao conteúdo de fibras adequado entre 25 a 50g /dia e destes 
5 a 10g de fibras do tipo solúvel (como frutas, leguminosas, aveia) dia para que as mulheres diabéticas mantenham níveis de 
glicemia e colesterol baixos, além de peso desejável. A média etária foi de 72,3 ± 5,0 anos. Quanto à pressão arterial (PA), 49% 
eram hipertensas e 51% normotensas. Já a média dos níveis de glicemia das idosas pesquisadas foi de 119,5 mg/dl com desvio 
padrão de ± 12,35. Prevaleceram sobrepeso, obesidade e risco elevado de desenvolver doenças cardiovasculares, com base na 
medida da cintura. O IMC médio foi de 28,6 kg/m²+6,0 e de fibras, através do relato do R24h, foi de 32,3g +9,0. A quantidade 
de fibras para a maioria da amostra foi inadequada quando comparada às recomendações. O consumo médio diário da população 
foi de 6 de fibras solúveis, variando de 4 a7,5g. Constatou-se que 85% das mulheres encontram-se dentro do limite recomendado 
para as fibras solúveis A maioria dos alimentos presentes na dieta continha fibras. Entre os alimentos a aveia, maçã, laranja, 
couve, mandioca e cenoura são alimentos com alto teor de fibras solúveis presentes na dieta habitual das idosas. O almoço e o 
jantar foram as refeições que forneceram maior quantidade de fibras.

CONCLUSÃO
Como apontam os resultados encontrados no presente estudo, faz-se necessária a intensificação e a manutenção das  medidas de 
educação nutricional. A associação entre a qualidade da dieta alimentar e a grande prevalência de sobrepeso e obesidade, reforça 
a necessidade de existir programas de reeducação alimentar.
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INTRODUÇÃO
A percepção errônea do estado nutricional da criança por seus pais pode trazer implicações para a saúde de seus filhos, pois 
dificulta a busca pela prevenção ou tratamentos para excesso de peso. Segundo Freitas (2015) os pais parecem mais preocupados 
com a condição da criança estar abaixo do peso do que com o excesso de peso, o que pode resultar em uma oferta alimentar 
inadequada, principalmente por parte da mãe, que costuma ser a principal cuidadora.

OBJETIVOS
Avaliar a percepção dos pais em relação ao peso dos seus filhos em idade pré-escolar em comparação com o estado nutricional 
atual.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, com amostra de 231 crianças entre 4 e 6 anos de idade. A coleta de dados aconteceu no período 
de agosto a dezembro de 2016 no município de Embu das Artes no estado de São Paulo. Para avaliação do estado nutricional 
foram mensurados peso e estatura, calculado o Índice de Massa Corporal que foi classificado segundo as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde. A percepção dos pais sobre o peso do seu filho foi obtida por meio da seguinte pergunta: na sua 
percepção, você acha que o peso do seu filho está: abaixo, normal ou acima?”

RESULTADOS
Do total de 231 crianças com média de idade de 5,3 anos (4,4 -6,08), 51,5% eram do sexo masculino e 48,5% do sexo feminino, 
com relação ao estado nutricional: 0,4% baixo peso, 88,7% eutróficas, 5,2% sobrepeso e 5,6% obesas. As mães foram as principais 
respondentes dos questionários (90,5%).Detectou-se que 70,7% dos pais identificaram corretamente o estado nutricional de seus 
filhos;  26% subestimaram e 3,4% superestimaram, sendo que 20,3% dos pais achavam seus filhos com baixo peso porém 
eram eutróficos, 5,6% achavam seus filhos eutróficos, porém com excesso de peso e 3,5% achavam seus filhos obesos, porém 
eutróficos.

CONCLUSÃO
Os pais subestimaram e tiveram dificuldades em reconhecer adequadamente o estado nutricional de seus filhos.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, é estimado um contingente populacional de seis milhões de portadores de diabetes. Importantes impactos na qualidade 
de vida dos diabéticos são decorrentes dos custos do tratamento e das complicações referentes a doença cardiovascular, a diálise 
por insuficiência renal crônica e as cirurgias para amputações de membros inferiores.

OBJETIVOS
Identificar a prevalência de sobrepeso em idosos portadores de diabetes mellitus na Estratégia da Saúde da Família.

METODOLOGIA
Estudo transversal e analítico no qual participaram 214 idosos portadores de diabetes mellitus. Foram aplicados questionários 
para a obtenção de dados sóciodemográficos (classe econômica, escolaridade, raça/cor, gênero e faixa etária) e indicadores 
antropométricos: Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência da Cintura (CC), Circunferência do Pescoço (CP), Relação 
Cintura Quadril (RQC) e Relação Cintura-Estatura (RCE). A análise estatística foi realizada com o software Epi info 7.2, e foi 
descritiva e inferencial.

RESULTADOS
foram identificados o perfil sóciodemográfico e antropométrico. Em média, os indivíduos apresentaram sobrepeso para o IMC 
(27,69 DP 5,01 homens, 28,43 DP 5,14 mulheres), risco alto para homens e risco muito alto para mulheres segundo o RQC (0,99 
DP 0,06 para homens;  0,94 DP 0,07 para mulheres), risco alto para homens e risco muito alto para mulheres segundo o CC 
(100,91 DP 13,04 para homens;  98,16 DP 11,40 para mulheres), risco alto para homens e mulheres segundo RCE (0,60 DP 0,08 
para homens;  0,63 DP 0,08) e risco aumentado para homens e mulheres, de acordo com a CP (40,94 DP 3,69 para homens;  
36,10 DP 2,97 para mulheres)

CONCLUSÃO
Os idosos avaliados apresentaram um perfil de sobrepeso de acordo com os indicadores utilizados. Portanto, necessária o 
estabelecimento de estratégias que possibilitem a redução e controle da massa corporal em idosos portadores de diabetes na 
prevenção secundária.
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INTRODUÇÃO
As dificuldades alimentares (DA) na infância geralmente implicam na queda de ingestão de alimentos em variedade e/ou quantidade, 
o que fomenta angústia nos cuidadores. Na prática clínica, observa-se que os cuidadores têm uma percepção exacerbada da 
gravidade da DA dos filhos, a qual resulta muitas vezes em estímulos coercitivos e reforço do comportamento seletivo.

OBJETIVOS
Comparar o repertório de alimentos consumidos por crianças com dificuldades alimentares sob a percepção materna à avaliação 
realizada por nutricionista.

METODOLOGIA
Estudo transversal com 131 crianças de 0 a 19 anos com queixa de DA. Foram coletados dados de idade (meses) e sexo da 
criança, presença de doença orgânica associada à queixa, tipo de DA, repertório de alimentos segundo percepção materna 
(quantidade expressa em números, via aplicação de inventário alimentar auto preenchido pela mãe), repertório real de alimentos 
(quantidade expressa em números, avaliado por nutricionistas via história alimentar), dados demográficos maternos (idade em 
anos, paridade e estilo parental). Utilizou-se medidas descritivas, testes de correlação e coeficiente de concordância de Lynn 
(r>0,8), e teste ANOVA;  nível de significância menor que 5%.

RESULTADOS
População composta por maioria do sexo masculino (67,2%), mediana de idade de 33 meses (p25% 19,50;  p75% 55), presença 
de 32,8% de morbidades orgânicas associadas à DA e majoritariamente seletivos dentre os tipos DA (37,8%). O perfil materno 
apresentou média de idade de 36,9 anos ±5,2, maioria (74,4%) primíparas e de estilo parental ‘controlador’ (34%), responsáveis 
pelo cuidado alimentar das crianças em 57,5% dos casos. A percepção materna não se correlacionou com a idade materna 
(Spearman r=0,1) ou idade da criança (Spearman r=0,52);  e não se associou à nenhuma das variáveis testadas (p>0,05), 
exceto tipo de DA, sendo que crianças fóbicas e com doença orgânica apresentaram os menores relatos maternos quanto ao 
repertório consumido (p=0,035). A média do repertório real de alimentos foi de 23,4 ± 11, enquanto a relatada pelas mães foi 
de 10,7 ± 9 (coeficiente de concordância de Lynn de baixa concordância/reprodutibilidade, r=0,14).

CONCLUSÃO
Houve subestimação materna da diversidade alimentar das crianças com DA avaliadas. Os dados reforçam a necessidade do 
uso de metodologias de investigação dietética dissociada da percepção materna;  bem como da orientação familiar acerca das 
expectativas quanto alimentação de seus filhos.
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INTRODUÇÃO
A doença renal crônica (DRC) é considerada um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Estudos observacionais 
têm mostrado que concentrações séricas de fosfato superiores a 5,5 mg/dl, são associadas com aumento de mortalidade 
cardiovascular entre pacientes dialíticos. A avaliação do consumo alimentar através de inquéritos é uma estratégia importante na 
gestão da DRC, pois permite estimar individualmente a ingestão de fosfato e assim verificar se as intervenções relacionadas à sua 
restrição acarretam melhorias no perfil cardiovascular e de sobrevida dos pacientes.

OBJETIVOS
Avaliar por inquéritos alimentares o perfil alimentar de uma população de pacientes com DRC em tratamento hemodialítico, 
comparar os resultados com as diretrizes Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) e observar se existe correlação entre 
os inquéritos alimentares.

METODOLOGIA
Estudo transversal prospectivo, no qual foram incluídos pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, portadores de DRC terminal 
e tratados regularmente por hemodiálise (HD). Foram analisados dados epidemiológicos, clínicos, nutricionais e laboratoriais. A 
análise das estimativas de ingestão alimentar realizou-se com Registros Alimentares de 72 horas e Questionários de Frequência 
Alimentar (QFA). Na análise estatística, utilizou-se teste de correlação de Pearson e considerou-se nível de significância de 5%.

RESULTADOS
Foram incluídos 100 pacientes, a média da idade foi 57±13 anos, 52% do sexo masculino, 44% diabéticos e 29% portadores 
de nefropatia diabética como doença de base. O perfil de ingestão mostrou estimativas de: energia 1273,08±458,14 kcal/dia 
(18,62±8,19 kcal/kg);  proteínas 58,17±23,48 g/dia (0,84±0,38 g/kg);  lipídios 43,03±17,43 g/dia;  carboidratos 174,53±64,95 
g/dia;  fibra 15,89±9,02 g/dia;  cálcio 434,49±318,11 mg/dia;  sódio 3115,80±725,28 mg/dia;  potássio 1414,75±578,16 mg/
dia e colesterol 169,46±108,02 mg/dia. Particularmente para fosfato a ingestão pelo QFA foi de 1079,04 ± 599,04 mg/dia e pelo 
Registro alimentar foi de 747,34±313,21 mg/dia, sendo observado o fosfato sérico de 6,52±1,03 mg/dL. Ao correlacionar os 
inquéritos alimentares, observamos concordância pobre (r=-0,1068 ;  p=0,3489).

CONCLUSÃO
A ingestão alimentar de renais crônicos em hemodiálise tanto calórica como protéica mostrou-se abaixo das recomendações das 
diretrizes KDOQI, enquanto que estimativas de sódio e fosfato estão acima.
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INTRODUÇÃO
O considerável aumento da urbanização e oferta de produtos alimentícios de baixo valor nutricional, acarretaram mudanças  
favorecendo o aumento da obesidade. A obesidade é um distúrbio multifatorial de prevalência crescente e embora sua etiologia 
seja complexa, várias condições como interações metabólicas, nutricionais, psicossociais e sedentarismo são citadas como 
os principais determinantes. Estudos apontam o excesso de peso corporal como um problema de saúde pública, associado à 
diminuição da longevidade e aumento da morbidade.

OBJETIVOS
Avaliar o perfil do consumo alimentar, composição corporal, gasto energético e metabolismo de carboidratos (CHO) em adultos 
com obesidade.

METODOLOGIA
A amostra foi composta por 39 indivíduos entre 21 e 50 anos, com IMC ≥30 kg/m2. Os participantes foram submetidos ao teste 
de tolerância oral a glicose (OGTT) e teste de tolerância a insulina (ITT), posteriormente cálculo o KITT . O gasto energético de 
repouso  (GER) foi avaliado pelo método da calorimetria indireta. O hábito alimentar foi avaliado por meio de registros alimentares 
de 3 dias, sendo um dos dias no final de semana, avaliados segundo a composição química por meio do programa de análise 
nutricional Avanutri versão 4.0. Foram coletados peso, estatura e circunferência da cintura (CC), quadril (CQ) e abdômen (CA) e 
realizada bioimpedância (BIA).

RESULTADOS
A média de idade dos voluntários foi de 31,25 ± 8,22 anos, sendo 13 do sexo masculino (13,33%) e 26 do sexo feminino 
(26,67%). O IMC médio foi de 40,16 kg/m² ± 6,48 kg/m². O percentual médio de massa gorda (MG) foi de 41,58 ± 5,89%, massa 
magra (MM) foi 57,91 ± 6,37%. A média da CC foi 107,54 ±12,5 cm, da CQ foi 131,48 cm e da CA foi 122,08 ± 14,64 cm. A 
média do GER mensurado pela calorimetria foi de 2017,6 ± 351,08 kcal e o estimado pela BIA foi de 1796,62 ± 322,91 kcal. A 
glicose de jejum encontrada foi de 87,84 ± 11,29 mg/dl e o KITT 3,24 ± 1,43. O consumo energético foi de 1856,63 ± 705,2 
kcal, proteínas 18,98 ± 4,75%, 53,27 ± 8,61% e lipídeos 27,73 ± 7,35%. Não foram encontradas correlações significantes entre 
variáveis estudadas.

CONCLUSÃO
Os resultados observados mostram que os voluntários deste estudo apesar de apresentarem um alto percentual de MG e aumento 
de  circunferências corporais não apresentaram alterações no metabolismo de CHO. O consumo energético, bem como o percentual 
de macronutrientes estão próximos a recomendação pelas DRIs e estimativa de GER, no entanto não avaliamos a qualidade das 
escolhas alimentares.
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INTRODUÇÃO
Os pacientes críticos possuem necessidades nutricionais complexas e precisam de terapia nutricional intensiva. A terapia de 
Nutrição Parenteral (TNP) é um recurso terapêutico que pode evitar ou minimizar a subnutrição hospitalar, pois, se não houver 
intervenção nutricional, a alteração das necessidades metabólicas pode desenvolver um quadro risco nutricional importante. Para 
melhorar a eficácia da TNP em doentes críticos, especialistas sugerem o uso de protocolos de terapias nutricionais.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um protocolo de Terapia Nutricional Parenteral, a fim de auxiliar profissionais da saúde 
que atuam no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um Hospital Universitário de nível terciário.

METODOLOGIA
Considerando recentes guidelines publicados pela American Society of Enteral and Parenteral Nutrition (ASPEN) e European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), insumos disponíveis na instituição em questão e a frequente prescrição de 
Nutrição Parenteral, foi realizado um protocolo para auxiliar no monitoramento e desempenho do trabalho de médicos, enfermeiros 
e nutricionistas que atuam no CTI de um Hospital Universitário de nível terciário de Ribeirão Preto-SP. Para isso, levou-se em 
consideração a rotina e padronização seguida pelos profissionais do CTI.

RESULTADOS
Protocolo de Terapia Nutricional Parenteral para pacientes críticos elaborado, contendo informações sobre definições, indicação e 
contraindicação de uso, quando iniciar a nutrição parenteral, dietas padronizadas na instituição em questão, soluções utilizadas na 
composição da nutrição parenteral, quanto ofertar, cuidados quanto a síndrome de realimentação, como prescrever, complicações 
associadas, controle glicêmico, uso de glutamina e transição da oferta parenteral para enteral.

CONCLUSÃO
A elaboração de protocolos permite a monitorização da qualidade da assistência prestada e evidencia uma necessidade de 
conscientização dos profissionais de saúde. Dessa forma, o uso de protocolos pode contribuir para a recuperação do estado 
clínico do paciente.
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INTRODUÇÃO
Câncer é um termo geral que abrange um conjunto de mais de 100 doenças, é uma das principais causas de morte no mundo, 
portanto, é um problema de saúde pública mundial.

OBJETIVOS
Investigar a exposição a fatores de riscos, o consumo alimentar, o estado nutricional e as características socioeconômicas de 
indivíduos em tratamento oncológico.

METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo de caráter transversal, qualiquantitativo, realizado com 41 pacientes oncológicos. Os hábitos alimentares 
foram analisados por meio de inquéritos alimentares, onde avaliou-se o nível de ingestão de macro e micronutrientes. Os hábitos 
ocupacionais relacionados a fatores de risco para o desenvolvimento do câncer e nível de conhecimento nutricional foram coletados 
através de questionários e realizou-se avaliação antropométrica. Os dados foram analisados através do teste de normalidade 
Kolmogorov Smirnov e para avaliar a relação linear entre duas variáveis, a correlação de Pearson, para comparação de médias 
(p<0,05) o teste T.

RESULTADOS
Os tipos de câncer mais encontrados foram de próstata, mama e intestino;  Em relação ao estado nutricional 58,62% estavam 
com IMC acima de 24,9kg. m-2. Sobre fatores de riscos ocupacionais, 75,86% relataram trabalhar em lavouras, dos quais 72,73% 
declararam já ter utilizado defensivos agrícolas . O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) foi mencionado por apenas 
9,09% dos entrevistados. Apresentaram baixo conhecimento nutricional 51,72%. Uma das características predominantes no grupo 
amostral foi o contato direto com defensivos agrícolas em lavouras, sendo que, também apresentaram alto índice de sobrepeso 
e baixo conhecimento nutricional, refletindo em escolhas alimentares inadequadas. o índice de massa corporal de sobrepeso foi 
prevalente com média de 25,76 Kg/m².

CONCLUSÃO
A população apresentou inadequações nos hábitos alimentares e no estado nutricional, além de estar submetida a diferentes 
fatores ocupacionais que propiciam o desenvolvimento ou recidiva do câncer.
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INTRODUÇÃO
A criança com síndrome de Down (SD) pode apresentar maior incidência de complicações clínicas. Uma alimentação saudável é 
essencial ao crescimento e a manutenção da saúde, e torna-se fundamental para as crianças com SD, que nascem com hipotonia 
e podem apresentar  constipação intestinal crônica, tendência à obesidade e a cardiopatias. A avaliação do estado nutricional 
permitem avaliar as  necessidades nutricionais das crianças com SD e assim orientar para ingestão adequada de nutrientes. 

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes com SD em seguimento ambulatorial, por meio de indicadores antopométicos 
(IMC) e dietéticos.

METODOLOGIA
Projeto aprovado no Comitê de Ética. Estudo clínico descritivo transversal, com coleta de dados primários,  dados maternos, 
condição de nascimento, malformações e doenças. A avaliação nutricional foi realizada de acordo com dados antropométricos 
(peso e estatura) e dietéticos (Recordatório 24horas (R24) e Registro alimentar de três dias. IMC (peso/altura2) foi classificado 
segundo Organização Mundial de Saúde. Para dados dietéticos utilizou-se NutWin [software] e os padrões de referência DRI 
-Dietary Reference Intake.

RESULTADOS
Dos dezoito incluídos até o momento 72% eram menores de 5 anos de idade e 17% adolescentes. Ao nascimento 39% tiveram 
baixo peso e 44% foram prematuros;  39% tiveram o diagnóstico de malformação, e durante o seguimento 72% o de cardiopatia. 
O aleitamento materno exclusivo até 6 meses teve incidência de 50%, a média do tempo de aleitamento foi de 4,2 meses. 
A idade média de introdução dos novos alimentos foi 5,9 meses. A deglutição é normal em 95%. O hábito intestinal referido 
como ruim ocorreu 17% das crianças ;   e10% referiram alergia alimentar. Avaliação por meio do IMC demonstrou sobrepeso 
(39%) e obesidade (11%), e magreza (5,5%). Na avaliação dietética observou-se a prevalência de excesso de calorias (61%), de 
carboidratos (50%) e lipídios (39%),  e déficit frequente de fibras (67%), mas houve consumo adequado de zinco, ferro, vitamina 
C e A.

CONCLUSÃO
As crianças com SD tiveram adequadas condições de nascimento, aleitamento materno e introdução de novos alimentos. A 
obesidade e sobrepeso apresentam índices preocupantes já na faixa etária infantil assim como a dieta com excesso de calorias, 
carboidratos e lipídeos e déficit de fibras. Diferente de dados da literatura, os micronutrientes estão adequados na dieta da maioria 
dos incluídos no estudo.
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INTRODUÇÃO
No Brasil as mudanças demográficas, sócio-econômicas e epidemiológicas, nos últimos anos permitiram que ocorresse 
a denominada transição nos padrões nutricionais, como a diminuição progressiva da desnutrição e o aumento dos casos de 
sobrepeso e obesidade. Esse quadro tem se tornado um dos maiores problemas de saúde das sociedades contemporâneas, onde 
os índices de sobrepeso e obesidade têm crescido de forma assustadora em diversos países industrializados em desenvolvimento, 
o que tem tornado o controle da quantidade de massa gorda, uma das principais preocupações de vários órgãos de saúde pública.

OBJETIVOS
Analisar a prevalência de sobrepeso e obesidade em pacientes atendidos ambulatoriamente no período de Dezembro/2011 a 
Outubro/2016.

METODOLOGIA
A amostra foi composta de 68 pacientes, onde 51 eram do sexo masculino e 17 do sexo feminino.Para classificação do estado 
nutricional dos pacientes, aferiu-se o peso,a altura, a CC e CQ para calcular a RCQ e o IMC. Os pontos de corte propostos pela 
World Health Organization (1997) considerados: IMC < 18,5 (baixo peso);  IMC > 18,5 e < 24,9 (adequado);  IMC > 25 e < 
29,9 (pré-obesidade);  IMC > 30 e < 34,9 (obesidade grau I);  IMC >35 e < 39,9 (obesidade grau II);  IMC > 40 (obesidade grau 
III ou obesidade mórbida).A RCQ foi obtida dividindo o valor numérico da CC pela CQ, e o resultado avaliado segundo os pontos 
de corte para RCQ preconizados pela World Health Organization (1997), onde para homens RCQ<1,0 e para mulheres <0,85 é 
favorável e  ≥1,10 para homens e ≥ 0,85 para mulheres é desfavorável.

RESULTADOS
Entre os homens 72,45% apresentaram risco de obesidade associada a complicações metabólicas, sendo 27,45% um alto risco 
e 45,00% um risco muito alto. Já entre as mulheres esse valor foi de 88,20%, ou seja, 29,40% um alto risco e 58,80% um risco 
muito alto. Em relação ao IMC, 5,88% dos homens apresentaram eutrofia, 50,98% pré-obesidade, 31,37% sobrepeso grau I, 5,88 
% sobrepeso grau II e 5,88% obesidade mórbida. Já as mulheres 17,64% eram eutróficas, 58,82% sofriam de pré-obesidade, 
17,64 % sobrepeso grau I e, 5,88 % sobrepeso grau II. Em RCQ constatou-se que 49% dos homens e 58,80% das mulheres 
apresentaram risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

CONCLUSÃO
Conclui-se que os pacientes atendidos necessitam ser orientados e conscientizados da importância em se manter um peso 
adequado. Pois foi encontrada uma relação direta entre IMC, RCQ, CC, sobrepeso, obesidade e o surgimento de doenças crônicas 
não transmissíveis.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional vem crescendo em todo o mundo, isso implica em estratégias de planejamento para a saúde 
e assistência social. A expressão mais difícil do envelhecimento é a condição clínica da fragilidade, uma síndrome geriátrica 
caracterizada por capacidade diminuída de resposta a estressores externos, aumento do risco de quedas, declínio funcional, 
incapacidade, dependência, podendo levar a morte. Acredita-se que as intervenções que objetivam maximizar as funções em 
idosos, como o exercício físico e nutrição adequada, podem ser aplicadas a indivíduos com fragilidade, porém, evidências sobre 
essas respostas são escassas.

OBJETIVOS
Identificar, na literatura nacional e internacional, os benefícios do consumo adequado de proteínas da dieta e/ou suplementação 
protéica em idosos pré-frágeis ou frágeis.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, com uso do método de Revisão Integrativa, que permite a prática de pesquisa baseada em 
evidências, com inclusão de estudos de diferentes abordagens, a fim de gerar um panorama a respeito de um conceito, teoria 
ou problema de saúde relevante. Foram considerados elegíveis os artigos em língua inglesa, espanhola ou portuguesa do Brasil, 
publicados em periódicos indexados nas bases de dados MEDLINE, PubMed, Web of Science, Lilacs e Scopus nos últimos 6 anos, 
a partir dos descritores frailelderly, frailelders, nutritional status, nutrition status, dietary proteins and dietary protein, de acordo 
com o MeSH e seus equivalentes na língua portuguesa brasileira e espanhola, estabelecidos pelos DeCS.

RESULTADOS
A pesquisa nas bases de dados encontrou 460 artigos, que foram selecionados para verificação de compatibilidade com os 
critérios de inclusão, sendo incluídos ao final, 5 artigos para esta revisão. As publicações mostraram três desfechos que se 
correlacionaram com nutrição adequada e consumo protéico: desempenho cognitivo (1), desempenho funcional (2), diagnóstico 
e estado de pré-fragilidade e fragilidade (3).

CONCLUSÃO
O consumo adequado e/ou a suplementação proteica em idosos com pré-fragilidade ou fragilidade pode desempenhar um papel 
positivo nos desfechos mencionados, porém a maioria dos estudos observou melhores benefícios com a qualidade da alimentação, 
sem destaque para nenhum nutriente específico. Sendo assim, mais estudos são necessários para confirmar o papel da nutrição 
e dos macronutrientes, em especial, a proteína na fragilidade do idoso.
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INTRODUÇÃO
Crianças podem ser susceptíveis à deficiência de vitamina D, sendo escassas informações sobre o estado nutricional da vitamina 
D em escolares do Brasil, principalmente em cidades interioranas. A questão norteadora do presente estudo foi se escolares, em 
uma cidade do Sul de Minas Gerais, apresentavam deficiência de vitamina D.

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional relativo à vitamina D em escolares de Paraguaçu–MG.

METODOLOGIA
Estudo epidemiológico observacional, transversal, com escolares de 6 a 10 anos de idade, regularmente matriculados na rede 
pública de ensino do município, sendo consideradas como desfecho primário as concentrações séricas de vitamina D. A coleta 
de dados aconteceu na primavera de 2015. A vitamina D (25-OH-D) foi dosada por imunoensaio eletroquimioluminescente – Eclia 
(Elecsys, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany), sendo considerada deficiência quando níveis < 20 ng/mL, insuficiência 
quando níveis entre 20 e 30 ng/mL e normalidade quando níveis > 30 ng/mL. Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UNIFESP.

RESULTADOS
Foram avaliadas 271 crianças, com média de idade de 8,7 ± 1,3 anos, sendo 51,3% (n=139) do gênero masculino. Estadiamento 
de Tanner 1 (n=214;  79%). Em relação aos níveis de vitamina D, a média foi de 40,6 ± 10,1 ng/mL, sendo a prevalência de 
normalidade de 85,2% (n=231), insuficiência de 14,0% (n=38) e deficiência de 0,8% (n=2).

CONCLUSÃO
Praticamente não existiu deficiência de vitamina D na população estudada, com índices de insuficiência abaixo do encontrado 
previamente em estudos nacionais com crianças e adolescentes, diferenciando-se da maioria de estudos realizados em centros 
urbanos do Brasil e do Mundo. 

voltar ao índice



359* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

PO-31-072
ESTADO NUTRICIONAL, ATIVIDADE FÍSICA E IMAGEM CORPORAL EM ESTUDANTES 
Autores: NELLY KIM MAYURI OKUDA; TANIA REGINA RIUL; SEBASTIÃO SOUSA ALMEIDA 
Instituição: Universidade de São Paulo 
Área: NUTRIÇÃO CLÍNICA 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 31/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 
  
INTRODUÇÃO
Mudanças nos hábitos alimentares que vêm ocorrendo ao longo dos últimos anos somadas ao sedentarismo são os principais 
fatores do aumento da prevalência da obesidade e do sobrepeso, tornando-se um grave problema de saúde pública. Nota-se uma 
tendência dos pais de subestimarem o tamanho corporal dos filhos e essa percepção inadequada é um dos principais obstáculos 
ao tratamento da obesidade infantil. As crianças aprendem cedo, com suas famílias e com o meio social, a valorizar o corpo e os 
pais podem influenciar na insatisfação corporal de seus filhos.

OBJETIVOS
Avaliar o estado nutricional e a frequência e intensidade de atividade física dos estudantes;  avaliar à acurácia da percepção e a 
satisfação geral da criança com a própria imagem corporal e comparar com a percepção dos pais em relação ao tamanho corporal 
dos filhos.

METODOLOGIA
A amostra consistiu em 154 estudantes, com idade entre nove e 12 anos de ambos os sexos e um responsável, totalizando 
308 participantes. Foram aferidos o peso e a altura dos estudantes para posterior cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e 
aplicada a Escala de Figuras de Silhuetas Infantis (EFS). Para determinar a atividade/inatividade física dos escolares foi utilizado 
um questionário. Nos responsáveis também foi aplicada a ESF e foram coletadas as informações de peso e altura para o cálculo 
do IMC.

RESULTADOS
Encontrou-se correlação entre o IMC dos filhos com o de seus pais;  43,5% dos alunos e 55,2% dos responsáveis encontraram-
se acima do peso;  37,9% dos escolares eram satisfeitos com a sua própria imagem corporal e 51,4% gostariam de ser menor;  
38,4% dos pais subestimavam o tamanho corporal de seus filhos e 42,9% relatou o desejo por uma silhueta menor para os 
escolares. Os dados referentes à prática de atividade física demonstraram que 25,9% foram considerados ativos e 42,2% relatam 
passar mais de três horas por dia em atividade sedentária.

CONCLUSÃO
O estado nutricional das crianças se correlacionou com o de seus pais, houve predomínio de insatisfação com a própria imagem 
corporal e baixa prática de atividade física pelos escolares. Os pais ao subestimarem o tamanho corporal de seus filhos podem 
dificultar a procura por um acompanhamento nutricional.
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INTRODUÇÃO
A Calorimetria indireta é um método no qual é possível determinar a taxa metabólica de repouso e ainda o quociente respiratório, 
que mensura a relação entre o volume de CO2 (VCO2) produzido e o volume de O2 (VO2) consumido, indicando a oxidação dos 
principais substratos energéticos (gorduras e carboidratos).

OBJETIVOS
Analisar o quociente respiratório mensurado por meio da calorimetria indireta em indivíduos pré e pós cirurgia bariátrica.

METODOLOGIA
Foram avaliados 30 indivíduos (sendo 9 homens e 21 mulheres) por calorimetria indireta (CI) com monitor metabólico, Ultima CPX 
(MedGraphics,USA), antes de serem submetidos ao bypass gástrico, após 6 meses e 3 anos.

RESULTADOS
A média de idade no pré-operatório entre os homens, foi 40,8 anos e o IMC médio 47,6Kg/M2 e entre as mulheres 40,5 anos e 
47,2 kg/m2. Quando comparado quociente respiratório dos homens no pré-operatório (0.81), em 6 meses (0.76) e em 3 anos 
(0.83), não observamos diferença significativa (p = 0.0622). Em contrapartida, as mulheres no pré-operatório (0.82), em 6 
meses (0.78) e em 3 anos (0.86), apresentaram diferença significativa do segundo para terceiro momento (p = 0.0033).

CONCLUSÃO
Os valores obtidos neste estudo, mostraram que os homens mantiveram o QR após a cirurgia. E as mulheres apresentaram o QR 
(próximo de 0,9), o que indica maior oxidação de carboidratos e uma maior predisposição ao aumento de peso.
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INTRODUÇÃO
A prevalência da obesidade tem aumentado em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. O tratamento clínico, nutricional e 
atividade física não são eficazes na obesidade grave em longo prazo, fazendo com que a intervenção cirúrgica seja cada vez mais 
procurada. O procedimento cirúrgico mais comum é o bypass gástrico Y de Roux. Tal procedimento pode causar deficiências 
nutricionais no pós-operatório. As deficiências de vitamina B12, ácido fólico e ferro são as mais relevantes. A suplementação e o 
acompanhamento nutricional são necessários e devem ser realizados durante toda a vida do paciente.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo analisar a composição de polivitamínicos comerciais existentes no mercado brasileiro e compará-
los com as recomendações internacionais.

METODOLOGIA
Esta pesquisa foi realizada através das informações descritas nas bulas dos polivitamínicos comerciais, comumente utilizados no 
pós operatório de cirurgia bariátrica, para avaliar a quantidade de micronutrientes presentes.

RESULTADOS
Os polivitamínicos analisados foram: Materna® (Wyeth-Ayerst), Centrum® (Wyeth-Ayerst), Centrum Silver® (Wyeth-Ayerst), 
Supradyn Ativa® (Bayer), Barivit® (Marjan Farma), Bariatric Fusion® (Bariatric Fusion), Baristar® (Medley) e Barovitall® 
(Bionatus), apresentados como comprimidos ou cápsulas, comumente usados no pós-operatório de cirurgias bariátricas, as 
vitaminas e minerais presentes, com suas quantidades por porção. Os polivitamínicos foram comparados com as recomendações 
apresentadas por Dietetic Recommendations  (Poland, 2015) e por Xanthakos (2009) para as vitaminas e minerais que apresentam 
deficiências após a cirurgia de Bypass, e pelas DRIs (2011). Foi feita análise de porcentagem de adequação das vitaminas e 
minerais estudados, relacionando a quantidade de vitaminas e minerais presentes nos polivitamínicos com as recomendações de 
Poland e Xanthakos, foram considerados os produtos que atenderam de 90 a 110% do recomendado.

CONCLUSÃO
Há uma grande variedade nas quantidades e formas de apresentação de minerais e vitaminas presentes em cada polivitamínico 
observado, podendo ser justificada pelo fato de que nem todos os produtos apresentados são específicos para suplementação de 
pacientes pós-bariátrica, ou para um procedimento de cirurgia bariátrica específica.
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INTRODUÇÃO
A avaliação do comportamento alimentar (CA) contribui para a prevenção e tratamento da obesidade, contudo, observa-se no 
Brasil uma escassez de instrumentos adaptados para a sua avaliação. Estudos internacionais têm utilizado o Questionário Holandês 
do Comportamento Alimentar (QHCA) para análise do CA por meio de três subescalas: alimentação externa, emocional e restrita. 
A versão traduzida para o português foi conduzida pelos pesquisadores do presente estudo.

OBJETIVOS
Determinar os escores e os pontos de corte das subescalas do QHCA para adultos brasileiros.  

METODOLOGIA
Participaram 100 indivíduos obesos, de ambos os sexos, com idades entre 20 a 59 anos, recrutados em uma Clínica de Nutrição e 
em Unidades Básicas de Saúde do interior do estado de São Paulo. Foram aplicados: Questionários de caracterização da amostra;  
QHCA (traduzido para o português) e o Questionário dos Três Fatores Alimentares (QTFA-R21);  também foram coletados dados 
antropométricos para a classificação do estado nutricional. A determinação dos pontos de corte das subescalas do instrumento 
foi conduzida pela construção da curva ROC (Receiver Operator Characteristic). 

RESULTADOS
A média de idade dos participantes foi de 40,9 anos (±9,17), sendo que a maioria era do sexo feminino (44%);  verificou-se 
que 42% apresentavam obesidade grau I, 25% obesidade grau II e 30% obesidade grau III. Os pontos de corte para subescala 
emocional e de restrição para a amostra total (>2,77 e >2,50;  ASC 0,86 e 0,76) e para o sexo masculino (>2,77 e >2,50;  ASC 
0,75) e feminino (>2,38 e >2,70;  ASC 0,89 e 0,79) apresentaram melhores valores de sensibilidade e especificidade, enquanto 
a subescala de alimentação externa demonstrou-se insatisfatória para o sexo feminino (≤2,40;  ASC 0,58). 

CONCLUSÃO
O QHCA apresentou valores de corte satisfatórios ao avaliar alterações do CA, permitindo sua aplicação em estudos que buscam 
compreender as bases comportamentais na gênese da obesidade em adultos brasileiros. 
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INTRODUÇÃO
A obesidade torna-se uma ameaça para o equilíbrio físico, mental e social. Entre os tratamentos psicológicos, destaca-se a Terapia 
Cognitivo Comportamental, na qual explica que o sistema de crenças de um indivíduo interfere no desenvolvimento de seus 
sentimentos e comportamentos. Adaptar instrumentos a fim de aprofundar os estudos em relação ao comportamento alimentar 
de indivíduos obesos, pode levar a promoção de saúde destes. A Dieting Beliefs Scale, composta por 16 afirmações, divididas 
entre lócus de controle interno (fator 1), lócus que estão além do controle, (fator 2) e lócus externo (fator 3), avalia a relação entre 
peso e comportamento na dieta.  

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi adaptar esta escala em adultos com a amostra não clínica (de ambos os sexos) e aplicar a versão 
adaptada para amostra clínica.

METODOLOGIA
A escala traduzida foi aplicada em uma amostra não clínica (n=197) e a análise dos dados da adaptação foi realizada por meio da 
tradução, análise das evidências de validade (Análise Fatorial Exploratória - AFE - e Análise Fatorial Confirmatória - AFC) e precisão 
ou fidedignidade (alpha de Cronbach e teste-reteste). A aplicação da escala adaptada foi realizada na amostra clínica (n=114).

RESULTADOS
Os resultados da tradução demonstram que a amostra não apresentou dúvidas em relação à versão traduzida. As evidências de 
validade, AFE, constataram que os itens 2, 9, 10, 11 e 15 apresentaram uma carga fatorial alta para o fator 1;  os itens 5, 6 e 7 
apresentaram alta carga fatorial para o fator 2 e os itens 8, 12 e 13, para o fator 3. Foram excluídos os itens 1, 3, 4 e 16. Na AFC, 
o modelo re-especificado da escala original apresentou ajuste razoável. Os resultados da Precisão ou fidedignidade foi realizada 
por meio do Alpha de Cronbach (0,404), classificado como moderado e do Teste-reteste (n=96), onde se observou que o fator 
1 possui maior índice de correlação (0,620), comparados com os fatores 2 (0,499) e 3 (0,381). Os resultados da aplicação da 
escala na amostra clínica mostram que há evidências da não relação estatisticamente significativa entre o IMC e os fatores da 
Escala de Crenças sobre Dieta.

CONCLUSÃO
As análises estatísticas demonstraram qualidades psicométricas razoáveis. A amostra clínica pode ter compreensão da importância 
dos fatores internos em um processo de perda de peso.  
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INTRODUÇÃO
A imagem corporal é um constructo psicológico que reflete pensamentos, sentimentos e percepções dos indivíduos sobre 
sua aparência geral ou partes do corpo, sendo estas percepções correspondentes ou não à realidade. Recentemente foram 
desenvolvidas duas escalas de silhuetas para crianças entre quatro e seis anos, a Escala de Silhuetas Bidimensional, onde 
as silhuetas são apresentadas em cartões e a Escala de Silhuetas Tridimensional, onde as silhuetas são representadas como 
bonecos em 3D. Os resultados psicométricos relacionados a fidedignidade teste-reteste destes dois instrumentos mostraram baixa 
estabilidade para o intervalo de 40 dias, em estudos prévios, levantando a hipótese da influência deste intervalo nos resultados.

OBJETIVOS
O objetivo principal foi avaliar a fidedignidade teste-reteste destas escalas em intervalos diferentes. A amostra total infantil ficou 
constituída por 100 crianças entre quatro e seis anos com média de idade de 5,02 anos (DP= 0,83).

METODOLOGIA
As crianças foram divididas aleatoriamente em quatro grupos de 25 indivíduos e foram submetidas ao reteste respectivamente 
nos intervalos de 3, 7, 14 e 21 dias. As escalas foram apresentadas para cada criança em ordem ascendente, perguntando-se 
“Qual figura representa seu corpo atual?” e “Qual figura representa o corpo que você gostaria de ter?”, sendo a discrepância 
entre a figura que representa o IMC Atual e a que representa o IMC Desejado, caracterizada como Insatisfação com o tamanho 
corporal, e a discrepância entre a figura que representa o IMC Real e a que representa o IMC Atual caracterizada como Inacurácia 
da percepção do tamanho corporal.

RESULTADOS
Os resultados da correlação por Spearman mostraram-se significativos para a escala tridimensional nos quatro intervalos para 
Acurácia (s=0.816;  s=0.582;  s=0.715;  0.592;  p=0.001) e Insatisfação (s=0.510;  s=0.603;  s=0.774;  s=0.489;  
p=0.001), significativo na escala bidimensional para os quatro intervalos para Acurácia (s=0.800;  s=0.527;  s=0.711;  
s=0.622;  p=0.001) e significativo para os intervalos de 7 e 14 dias (s=0.474;  s=0.415;  p=0.001).

CONCLUSÃO
Escalas físicas, como a tridimensional parecem ser o instrumento adequado para verificar aspectos atitudinais da imagem corporal 
como in/satisfação com o tamanho corporal, e escalas bidimensionais parecem ser melhores para acessar aspectos perceptivos. 
A questão insatisfação mostrou-se mais instável justificado pela influência de fatores externos como família e ambiente nesta 
dimensão do construto imagem corporal.
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INTRODUÇÃO
Mulheres que se submetem a cirurgias plásticas estéticas (CPE) parecem ser menos precisas ao estimarem o próprio tamanho 
corporal, são mais insatisfeitas com a aparência física e podem apresentar em maior proporção, atitudes de risco para o 
desenvolvimento de transtornos alimentares (TA). Estes fatores, associados a um estado nutricional (EN) inadequado, são 
considerados de risco à saúde. 

OBJETIVOS
Avaliar a imagem corporal, as atitudes alimentares e o EN de mulheres antes e após a realização de CPE. 

METODOLOGIA
Foram avaliadas 60 mulheres (grupo clínico: G1), antes e seis meses após a CPE, em dois serviços de cirurgia plástica do interior 
do estado de São Paulo. Também foram investigadas 60 mulheres que não buscavam por CPE (grupo de comparação – G2). 
Foram utilizados: Questionários para caracterização da amostra;  Escala de Figuras de Silhuetas (EFS) feminina para adultos;  Body 
Dysmorphic Disorder Examination (BDDE) e o Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26). Para classificação do EN foram coletados 
dados antropométricos e de composição corporal (porcentagem de gordura corpórea - % de GC). Foi conduzida estatística 
descritiva e testes estatísticos apropriados à distribuição da amostra (p<0,05). 

RESULTADOS
As médias de idade foram de 37,98 anos (±10,93) e 37,93 anos (±11,83) e para o G1 e G2 respectivamente. A média de % de 
GC classificou a maioria das avaliadas do grupo G1 com obesidade. A EFS apontou que a maior parte das avaliadas superestimou 
o tamanho corporal e gostaria de possuir uma silhueta menor em ambos os grupos (p>0,05);  após a cirurgia as avaliadas do 
G1 apresentaram maior chance de estarem acuradas e satisfeitas com o próprio tamanho corporal (p<0,05). Os dados do BDDE 
apontaram que as entrevistadas do G2 estavam mais satisfeitas com a aparência física quando comparadas ao G1 (p=0,04);  já 
após a CPE, observou-se uma chance maior de as participantes do G1 estarem satisfeitas com a aparência em relação ao período 
anterior à cirurgia (p<0,01). O EAT-26 apontou que parcela considerável das participantes do G1 (n=20) apresentou risco para 
TA. 

CONCLUSÃO
A prevalência de insatisfação com o corpo e inadequação do estado nutricional, bem como a proporção considerável de atitudes 
alimentares de risco observados no presente estudo, reforça a necessidade da avaliação e seleção mais criteriosa destes pacientes 
antes de se submeterem à CPE evitando possíveis desgastes emocionais e judiciais para as partes envolvidas. 
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INTRODUÇÃO
A desnutrição proteico-calórica é um dos principais fatores que afetam o prognóstico do paciente renal dialítico e associa-se ao 
aumento da morbidade e da mortalidade desses indivíduos.

OBJETIVOS
Avaliar o risco nutricional de pacientes renais submetidos à hemodiálise em uma clínica do município de São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo transversal em uma clínica de hemodiálise situada na região central do município de São Paulo. Foram incluídos no estudo 
pacientes em hemodiálise, homens e mulheres, com idade acima de 19 anos. Foram coletadas variáveis sociodemográficas, 
bioquímicas, antropométricas (peso, estatura e circunferência do braço), além da aplicação da Avaliação Nutricional Subjetiva 
Global (ANSG) específica para doentes renais. Foram utilizados o teste t de Student, qui-quadrado e estatística kappa para as 
análises estatísticas.

RESULTADOS
Foram estudados 107 pacientes, sendo 69,2% homens, com idade média de 59,3 anos. Metade dos pacientes (50,5%) tinham 60 
anos ou mais de idade. Mais de um terço da amostra (39,3%) relatou possuir Ensino Médio completo e 55,1% eram aposentados. 
A respeito dos exames bioquímicos, os valores séricos de albumina menores que 3,5g/dL estiveram mais presentes entre os 
idosos (p=0,021). Os níveis séricos médios de potássio de adultos e idosos não foram diferentes (p=0,100) e foram superiores 
a 5,0mEq/dL em todos os pacientes, indicando hipercalemia. A hiperfosfatemia esteve mais presente entre os adultos do que entre 
os idosos (p=0,011). Em relação à glicose, 60,5% dos pacientes apresentaram níveis séricos de glicose acima de 126mg/dL, 
indicando Diabetes Mellitus, sem diferenças significativas entre as faixas etárias (p=0,814). Apenas 7,4% dos pacientes avaliados 
estavam eutróficos com relação a Circunferência Muscular do Braço sem diferença estatisticamente significativa entre adultos e 
idosos (p=0,177). Apenas 5 (9,6%) adultos apresentaram baixo peso segundo o Índice de Massa Corporal (IMC). Por outro lado, 
todos os idosos apresentaram IMC menor que 23,0kg/m², considerado baixo peso segundo OPAS (2002). Todos os pacientes 
estudados apresentaram risco ao estado nutricional segundo a ANSG. Houve concordância regular entre o escore da ANSG e os 
valores de IMC (kappa=0,084).

CONCLUSÃO
Os pacientes em hemodiálise estudados apresentaram-se em risco nutricional, especialmente os idosos. Mesmo que, em sua 
maioria, os adultos ainda não tivessem impactos no IMC, verificou-se depleção de massa magra nestes indivíduos.
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INTRODUÇÃO
A autoimagem corporal é definida como a imagem que o indivíduo tem do seu próprio corpo, que por sua vez, é influenciada 
por aspectos pessoais e socioculturais. Nesse sentido, preconizam-se métodos práticos e de baixo custo na prática clínica, 
visando uma detecção precoce de alterações na percepção da imagem corporal. Um dos métodos mais utilizados para avaliação 
da percepção corporal é a escala de silhuetas de Kakeshita (2008), constituída por 15 cartões para cada gênero, que foram 
desenvolvidos com base nas medidas antropométricas de homens e mulheres brasileiros, nos quais cada figura corresponde a 
um Índice de Massa Corporal (IMC), variando de 12,5 a 47,5 Kg/m² .

OBJETIVOS
Aplicar a escala de silhuetas de Kakeshita em uma amostra de conveniência e verificar a concordância entre o Índice de Massa 
Corporal (IMC) aferido e a classificação de Kakeshita.

METODOLOGIA
Foram avaliados 252 indivíduos, de ambos os gêneros, com idade entre 16 e 62 anos, sendo 90% da amostra constituída por 
mulheres e 10% por homens . Para aplicar a escala de silhuetas, foram aferidos o peso e a estatura para o cálculo do IMC. Para 
a avaliação da percepção da imagem corporal foi utilizada uma escala de quinze silhuetas, na qual os participantes apontavam a 
silhueta que representava sua imagem corporal. As figuras foram organizadas de forma ascendente e por gêneros. 

RESULTADOS
Participaram do estudo 25 homens, cuja mediana de idade foi de 33 anos (mín. 22 anos e máx. 52 anos), e 227 mulheres, com 
a mediana de 32 anos (mín. 16 anos e máx. 62 anos). Os valores de IMC apresentaram a mediana de 27 Kg/m² para ambos os 
gêneros, enquanto que os valores mínimo e máximo variaram entre 16 Kg/m² e 51 Kg/m². Apenas 6% da amostra apresentaram 
uma percepção correta de sua estrutura física, 10% percebe-se mais magro do que realmente está e a grande maioria (84%) se 
identificou apontando uma figura com índice maior que o verdadeiro. Distinguindo entre os gêneros, 88% dos homens e 95% das 
mulheres percebem sua imagem distorcida. 

CONCLUSÃO
Os resultados evidenciaram que 84% dos avaliados superestimam seu tamanho corporal, acreditando apresentar-se em maior 
dimensão que o real.
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INTRODUÇÃO
O papel da prática de atividade física regular e do exercício físico em programas de prevenção de doença como intervenção não 
farmacológica já é um consenso na comunidade científica e a prática orientada tem sido prescrita de forma concomitante com a 
dieta e a medicação para o tratamento da diabetes de forma a promover a motivação e mudanças de hábitos (CDC, 1996) (PRAET 
ET AL, 2008)

OBJETIVOS
Identificar o nível de atividade física em idosos portadores de diabetes tipo 2 usuários de uma Clínica da Saúde FamílIa.

METODOLOGIA
Estudo transversal, descritivo e analítico no qual participaram 214 idosos portadores de diabetes mellitus e usuários de uma 
Clínica da Saúde da Família. Posteriormente, foram aplicados questionários para a obtenção das características dos participantes 
quanto às condições econômicas e o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) para classificar o nível de atividade 
física. A análise descritiva foi realizada através do software Epi info 7.2. Os critérios de exclusão foram: participantes que se 
declararem ou apresentarem laudo médico com limitação física, solicitassem a desistência na participação do estudo ou não 
concordassem com os termos do TCLE.

RESULTADOS
Participaram do estudo 147 mulheres (68,69%) e 67 homens (31,31%), com idade média 68,28 DP 6,49, com Índice de Massa 
Corporal (IMC) com média 28,20 DP 5,1 e Circunferência da Cintura com média de 99,01 DP 11,98. Os achados quanto ao nível 
de atividade física neste grupo avaliado foram: 31,78% ativos, 18,22% insuficientemente ativos A, 33,64% insuficientemente 
ativos B, 5,14% muito ativos e 11,21% sedentários.

CONCLUSÃO
A prevalência de idosos diabéticos sedentários indicam a necessidade estímulo à adesão da prática regular de atividade física na 
prevenção secundária.
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INTRODUÇÃO
A avaliação da qualidade de vida tornou-se um importante componente em estudos longitudinais e transversais que tem por 
objetivo avaliar o impacto das doenças crônico degenerativas e, principalmente para identificar o impacto psicossocial da 
mortalidade dessa doença.

OBJETIVOS
Analisar a associação entre o sobrepeso e a Qualidade de Vida em Idosos portadores de diabetes mellitus tipo 2.

METODOLOGIA
Estudo transversal, descritivo e analítico no qual participaram 214 idosos portadores de diabetes mellitus e usuários de uma Clínica 
da Saúde da Família. Foram coletadas medidas antropométricas e todos preencheram o Questionário “Diabetes Quality of Life” na 
versão em português (DQOL-Brasil). Os principais indicadores antropométricos utilizados foram Índice de Massa Corporal (IMC), 
Circunferência da Cintura (CC), Circunferência do Pescoço (CP), Relação Cintura Quadril (RQC) e Relação Cintura-Estatura (RCE). 
A análise descritiva e analítica foi realizada através do software Epi info 7.2 Os resultados foram considerados estatisticamente 
significantes para um valor de p < 0,05.

RESULTADOS
Participaram deste estudo 147 mulheres (68,69%) e 67 homens (31,31%). A média do IMC para homens 27,69+5,01 e mulheres 
28,43+5,14. Quanto a Qualidade de Vida, os participantes foram classificados segundo score satisfação 2,41+0,58;  score 
impacto da diabetes 1,89+0,89;  score preocupações sociais/vocacionais 1,47+0,5, score preocupações com a diabetes 
1,89+0,89 e score global 1,89+0,49. Foi encontrada uma associação entre o sobrepeso e o score global de qualidade de vida 
(p=0,0097), segundo teste de Mann- Whitney.

CONCLUSÃO
A prevalência de sobrepeso em usuários idosos portadores de diabetes mellitus está associado a redução da qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO
A obesidade está relacionada ao aumento da morbimortalidade, enquanto que a perda de peso e exercício fisícos estão associados 
a reduções significativas nos níveis de pressão sanguínea, glicemia e perfil lipídico. O exercício físico pode auxiliar na manutenção 
da massa magra, evitando a redução do gasto energético na perda de peso

OBJETIVOS
Investigar os efeitos da perda de peso na composição corporal, gasto energético e metabolismo de carboidratos em individuos 
com obesidade após restrição energética e exercício físico crônico

METODOLOGIA
Foram recrutados 19 indivíduos saudáveis (11 mulheres e 8 homens) entre 22 a 50 anos divididos em dois grupos: grupo 
eutrófico (GEU) com IMC entre 18,5 e 24,9 kg / m2 e grupo de indivíduos com obesidade (GOB) com IMC > 30 kg / m2). Durante 
16 semanas realizaram treinamento aeróbico supervisionado 3x / semana com duração de 60 min. Os voluntários do grupo GEU 
receberam orientações de alimentação saudável sem restrição energética, e os voluntários do grupo GOB receberam orientação 
de dieta hipocalórica (1500 Kcal) a fim de promover perda de peso. Todos foram avaliados quanto a medidas antropométricas, 
composição corporal por bioimpedância (BIA), gasto energético de repouso (calorimetria indireta) e testes bioquímicos no 
momento basal e após 16 semanas de exercício físico

RESULTADOS
Ambos os grupos apresentaram uma redução significativa na massa gorda (p<0,001). Apenas o grupo GOB apresentou perda 
de peso corporal significativa (p<0,001). Além disso, o grupo GEU apresentou aumento no percentual de massa magra (MM) (p 
<0,001) e gasto energético de repouso (GER) (p = 0,0144). Somente o grupo GOB, a glicemia e insulina de jejum e Área total sob 
a curva (ASC) de glicose e insulina reduziram significativamente (p <0,05). O índice HOMA-IR foi significativamente reduzido no 
grupo GOB quando comparado ao período basal (p <0,001). Apesar de nenhum dos grupos apresentarem resistência insulínica, 
ao final do estudo obtiveram melhora do KITT, HOMA e ASC de glicose e insulina

CONCLUSÃO
O exercício físico crônico promoveu melhora significativa da composição corporal em ambos os grupos, proporcionando melhora 
da adiposidade. Além disso, os indivíduos do grupo GEU apresentaram aumento da MM e gasto energético. O grupo GOB, além 
da significativa perda de peso, não apresentou redução significante do GER, indicando certa preservação da MM. Notamos um 
quadro de melhora significativa no metabolismo dos carboidratos em ambos os grupos
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INTRODUÇÃO
A obesidade está aumentando gradualmente em todo o mundo e pode ser citada como um estado crônico de inflamação e 
estresse oxidativo. As conseqüências relacionadas a esta condição estão diretamente ligadas ao desenvolvimento da doença e 
reduzem a expectativa de vida. Estudos têm demonstrado que a perda de peso resultante do exercício físico promove melhorias 
no perfil metabólico em indivíduos com obesidade.

OBJETIVOS
Avaliar em humanos portadores de obesidade e eutróficos os efeitos do exercício físico aeróbio crônico de intensidade moderada 
na resposta inflamatória e antioxidante.

METODOLOGIA
A amostra foi composta por 18 voluntários saudáveis (10 mulheres e 8 homens), com faixa etária entre 18 e 51 anos, sendo 8 
integrantes do grupo controle (CO) com IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2, e 10 integrantes no grupo com obesidade (OB) com IMC ≥ 
30 kg/m2). Os indivíduos foram submetidos a 16 semanas de intervenção com exercício físico supervisionado 3 x/ sem durante 
60 minutos. Os indivíduos do grupo CO receberam orientação de alimentação saudável sem restrição calórica. O grupo OB foi 
orientado a realizar dieta restritiva (1500 kcal) para favorecer a perda de peso. Ambos os grupos foram avaliados no início e ao 
final do estudo, e analisadas enzimas antioxidantes catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD) e Glutationa redutase (GR), além 
dos marcadores inflamatórios Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α), proteína C reativa (PCR) e interleucina -6 (IL-6).

RESULTADOS
As enzimas SOD e CAT apresentaram-se maiores nos obesos antes da intervenção, mas apenas a SOD foi significativamente 
diferente entre os grupos (p=0,0075). Após intervenção, a SOD reduziu no grupo OB, alcançando níveis semelhantes ao grupo 
CO apesar de não apresentar significância estatística. Em relação aos marcadores inflamatórios, o TNF-α reduziu em ambos os 
grupos após intervenção, embora sem significância estatística (p=0,0598). No entanto a IL-6 e a PCR não apresentaram alteração 
estatística significante em ambos os grupos. A CAT reduziu significativamente nos dois grupos após a intervenção (p=0,0471), 
mas não apresentou diferença estatística entre os grupos. A GR não sofreu alteração significativa após intervenção, porém com 
maior redução no grupo CO.

CONCLUSÃO
Os resultados observados demonstraram que o exercício físico crônico promoveu melhora significativa no estresse oxidativo 
em ambos os grupos. Esses resultados sugerem que o exercício físico é uma estratégia importante e eficaz para o tratamento e 
prevenção da obesidade.
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INTRODUÇÃO
Evidências sugerem que a apoptose desempenha um papel importante no desenvolvimento da atrofia do músculo esquelético, 
o que pode comprometer o desempenho físico. Sessões agudas de exercício estão associadas à estimulação pró-apoptótica, 
como a liberação mitocondrial do fator indutor de apoptose (AIF). Por outro lado, sistemas protetores também são ativados 
em resposta ao estresse celular, conforme evidenciado pelo aumento da proteína HSP27 após exercício aeróbio intenso. Neste 
sentido, a suplementação com glutamina e alanina, nas formas livres (G+A) ou como dipeptídeo (DIP), tem sido investigada 
sobre mecanismos de proteção contra o estresse induzido por exercício aeróbio intenso e exaustivo. Contudo, o efeito destas 
suplementações durante o exercício resistido intenso (ERI) é desconhecido. 

OBJETIVOS
Avaliar os efeitos da suplementação com L-glutamina e L-alanina, nas formas livres ou como DIP, sobre marcador de apoptose e 
citoproteção em ratos submetidos ao ERI.

METODOLOGIA
Ratos Wistar adultos foram distribuídos em cinco grupos (n=8/grupo): sedentários (SED);  treinados, com ingestão de água 
(CTRL) ou suplementados com L-alanina (ALA), G+A ou DIP. A suplementação foi diluída em água (4%) e ofertada ad libitum, 
durante os últimos 21 dias do experimento. O protocolo de ERI (8 semanas) consistiu em escalar uma escada vertical, com 
aumento progressivo de carga (25 a 100% do peso corporal). Os conteúdos de AIF e HSP27 foram avaliados no músculo tibial 
anterior, por Western Blotting.

RESULTADOS
O ERI promoveu o aumento do conteúdo muscular de AIF nos grupos CTRL (85%) e ALA (158%, p<0,05) comparado ao 
grupo SED. Em resposta ao estresse causado pelo ERI, houve um aumento de 50 e 88% no conteúdo muscular de HSP27 dos 
grupos CTRL e ALA (p<0,05), respectivamente. Entretanto, as suplementações com G+A e DIP atenuaram a liberação de AIF e, 
consequentemente, houve redução do conteúdo de HSP27, o que denota citoproteção em ratos treinados.

CONCLUSÃO
As suplementações com glutamina, na forma livre e como DIP, foram eficazes em melhorar a resposta ao estresse induzida pelo 
ERI, por meio da redução dos conteúdos musculares de AIF e, consequentemente, de HSP27.
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INTRODUÇÃO
O erro técnico de medida (ETM) intra-avaliador avalia a capacidade de antropometristas em realizar medidas nos mesmos 
indivíduos e obter valores próximos ou iguais em todas estas, enquanto o erro interavaliador compara a precisão de um avaliador 
em relação a outro.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi avaliar a precisão e exatidão de antropometristas inexperientes na obtenção de dados antropométricos por 
meio do cálculo do ETM inter e intra-avaliador separadamente nos dois sexos e em diferentes valores de IMC do indivíduo avaliado, 
a fim de conhecer em qual dos gêneros e estado nutricional o ETM se propaga com maior frequência.

METODOLOGIA
A pesquisa foi aprovada pelo CEP. Indivíduos adultos foram convidados a realizarem seis avaliações antropométricas . Os voluntários 
inicialmente foram avaliados por um antropometrista padrão, e no mesmo dia, por mais cinco antropometristas inexperientes, 
discentes do curso de nutrição, que tinham cursado todas as disciplinas referentes à avaliação nutricional. Nenhum dos avaliadores 
teve conhecimento da avaliação dos demais antropometristas.  Foi avaliado o peso, estatura, circunferência do braço, cintura, 
quadril e dobras cutâneas segundo a metodologia proposta pela International Society for the Advancement of Kinanthropometrym 
(ISAK). Para análise dos dados foi utilizado o ETM seguindo o protocolo de Norton e Olds para dobras cutâneas e circunferências. 
As variáveis foram submetidas ao teste T (p< 5).

RESULTADOS
Foram avaliados 37 indivíduos. Todos os avaliadores obtiveram valores precisos durante a aferição do peso e estatura assim como 
da aferição de circunferências para o erro intra-avaliador com valores de ETM < 1,5%. A dobra cutânea que demonstrou maior 
frequência de erros inaceitáveis foi a torácica (Valor Médio da Variável (VMV) = 11,74 mm), ETM superior a outras dobras de 
maiores valores em milímetros (mm), como a abdominal (VMV = 23,08 mm) e a subescapular (VMV = 21,08 mm). O ETM não 
se relacionou ao estado nutricional ou gênero dos indivíduos avaliados.

CONCLUSÃO
Não houve relação estatística entre a espessura da dobra em milímetros e o ETM ou estado nutricional do indivíduo avaliado. A 
dobra cutânea de maior ETM foi a dobra cutânea de menor familiaridade para os avaliadores inexperientes. A maior fonte de ETM 
não são referentes ao estado nutricional do individuo avaliado, mas sim a falta de treinamento dos avaliadores.
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INTRODUÇÃO
O processo de industrialização gerou efeitos negativos, como dietas inadequadas e diminuição da atividade física, levando ao 
aumento da incidência de doenças relacionadas à nutrição.

OBJETIVOS
Avaliar o consumo alimentar e a prática de atividade física de pacientes atendidas em ambulatório multiprofissional.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo retrospectivo, prospectivo e transversal. Os dados foram coletados das fichas de anamnese das pacientes. 
A avaliação do consumo alimentar ocorreu por meio da análise do Recordatório Alimentar de 24 horas realizado na primeira 
consulta. A avaliação do consumo de macro e micronutrientes foi feita por meio da utilização das tabelas de composição de 
alimentos: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO e da Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos da POF 
2008-2009. Para análise do consumo diário dos nutrientes utilizou-se como parâmetro as recomendações de Ingestão Diária do 
Institute of Medicine (IOM, 2005). 

RESULTADOS
Foram avaliadas 45 mulheres com idade entre 21 e 43 anos e IMC médio de 33 Kg/m2. A prática de atividade física era realizada 
por 38% da população avaliada. O consumo alimentar médio foi de 1897 Kcal/dia (DP± 379 Kcal/dia), sendo o consumo diário 
médio de carboidratos de 48%, 18% de proteína e 34% de lipídios. Ao avaliar o consumo diário de fibras alimentares e sódio 
verifica-se uma mediana de 13g e 2395mg, respectivamente.

CONCLUSÃO
A população avaliada apresenta prevalência do excesso de peso e sedentarismo, demonstrando a necessidade de mudanças no 
estilo de vida. O consumo médio de macronutrientes encontra-se dentro das recomendações, porém com ingestão inadequada 
de fibras alimentares e sódio. Com isso, conclui-se que o profissional nutricionista como educador em saúde, deve conhecer seu 
paciente e descobrir suas reais necessidades. Envolvendo-o em um processo de reeducação alimentar, adequando seus hábitos, 
preferências e intolerâncias alimentares. Visando adequar a qualidade da ingestão alimentar e não apenas a quantidade, visto que 
a melhora do consumo alimentar objetiva à prevenção e/ou controle de doenças, para promoção de uma vida mais saudável.
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INTRODUÇÃO
A obesidade é uma doença que se dá a partir do acúmulo excessivo de gordura corporal.Hoje cerca de 30% da população 
do mundo são obesas ou estão acima do peso. Nessa perspectiva, várias terapias vêm sendo experimentadas no manejo da 
obesidade, umas delas é o uso de probióticos, que são microrganismos vivos que, se administrados em quantidades adequadas, 
promovem benefícios a saúde do hospedeiro. 

OBJETIVOS
Avaliar a influência do uso de probiótico sobre o peso corporal e a dosagem de colesterol total entre homens obesos.

METODOLOGIA
Estudo analítico de intervenção controlada e aberta. Os critérios de inclusão adotados foram: gênero masculino, idade entre 25 
e 40 anos, IMC entre 30 e 40 kg/m².O número de participantes foi 16, divididos em grupo Controle (fez somente a reeducação 
alimentar para perda de peso e melhora do perfil lipídico) e grupo Probiótico (fez a reeducação e uso do probiótico).Período de 
intervenção foi de 90 dias. Para obtenção do peso corporal foram pesados em balança plataforma da marca WELMY, a estatura 
foi verificada com o auxílio de um estadiômetro. A partir dos dados de massa corporal e altura foi calculado o IMC. Por fim, os 
participantes tiveram suas recomendações alimentares determinadas num valor total entre 70 e 80% das suas necessidades. A 
quantidade diária de probiótico ministrada foi de 2 bilhões de Unidades Formadoras de Colônia (UFC).

RESULTADOS
Os resultados da análise da variação de perda de peso nos dois grupos foram: ao fim do acompanhamento o grupo Probiótico 
apresentou diminuição média de 7,9 kg ± 4,7, e o grupo controle perda de 5,6 kg ± 6,3 do peso corporal. A maior perda de 
peso no tratamento que fez combinou reeducação alimentar com uso do L. gasseri. Percebe-se ainda que no grupo controle nos 
primeiros 45 dias há uma perda acentuada de peso, e a partir desses 45 dias essa perda se estabiliza. Por outro lado, o tratamento 
probiótico tem uma perda mais acentuada até 60 dias de uso. Com relação aos resultados da análise da variação da dosagem 
de colesterol total o grupo controle, apresentou uma diminuição de 19,1 mg/dL nos níveis de colesteróis totais nos 90 dias de 
tratamento. E no grupo com tratamento probiótico a diminuição foi ainda maior, de 29,5 mg/dL, dos níveis de colesteróis totais.

CONCLUSÃO
Os resultados evidenciaram um acentuado efeito ergogênico da combinação entre reeducação alimentar e uso de probióticos tanto 
na perda de peso corporal e quanto na diminuição da dosagem e colesterol total no manejo do estado de sobrepeso/obesidade. 
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INTRODUÇÃO
A literatura científica destaca a importância de altas ingestões de carboidratos (CHO) em atletas de elite. Contudo, ainda existem 
controvérsias sobre o tipo de CHO ideal que deve ser consumido previamente ao exercício. A ingestão de uma refeição contendo 
CHO de alto índice glicêmico (AIG) produz um aumento da insulina plasmática, o que pode ocasionar a queda da glicemia 
durante o exercício, e consequentemente, acelerar a utilização do glicogênio muscular prejudicando assim o desempenho. Em 
contrapartida, a ingestão de uma refeição de CHO de baixo índice glicêmico (BIG) produz uma liberação gradual de insulina e 
glicose, qual em teoria pode preservar o glicogênio muscular e, ultimamente, retardar a fadiga muscular.

OBJETIVOS
Comparar a resposta glicémica durante 30 minutos de exercício após a ingestão de uma refeição de AIG vs BIG 45 minutos pré-
exercício.

METODOLOGIA
Sete atletas do sexo feminino (25,4 ± 2,6 anos;  60,6 ± 6,3 Kg;  22,6 ± 1,5 Kg/m2) da seleção chilena de hóquei sobre grama 
participaram do estudo. Na primeira sessão, as atletas consumiram uma refeição mista contendo 75 g de CHO de BIG (sessão 
BIG) após 8 horas de jejum. Logo, 45 minutos pós-prandial iniciaram o aquecimento de 10 minutos e um jogo amistoso de 20 
minutos, completando 30 minutos de exercício. Uma semana após, as atletas reproduziram o mesmo protocolo sob as mesmas 
condições, porém, consumiram uma refeição mista de 75 g de CHO de AIG. A glicemia foi obtida aos 45 minutos pós-prandial 
(tempo 0’) e aos 15 e 30 minutos durante o exercício. A frequência cardíaca e gasto energético foram monitorados durante toda 
a sessão.

RESULTADOS
A resposta glicêmica não apresentou diferenças significativas entre as sessões BIG e AIG aos 15 minutos (83,4 ± 10,5 vs 81,6 
± 2,5 mg/dL, respectivamente) e aos 30 minutos de exercício (90,6 ± 21,6 vs 86,8 ± 6,9 mg/dL, respectivamente). Contudo, 
diferenças significativas foram observadas entre as sessões BIG e AIG para o percentual da frequência cardíaca máxima (68,2 ± 
5,9 vs 62,2 ± 5,5 %, respectivamente) e gasto energético (8,8 ± 1,8 vs 7,3 ± 2,3 Kcal/min).

CONCLUSÃO
Os achados do presente estudo sugerem que a ingestão de uma refeição de AIG ou BIG, 45 minutos pré-exercício, não ocasiona 
respostas diferenciadas nos níveis de glicemia durante o exercício em atletas da seleção chilena de hóquei sobre grama. Por 
outro lado, o percentual da frequência cardíaca máxima e o gasto energético, foram significativamente maiores após a ingestão 
da refeição BIG.
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INTRODUÇÃO
A colite ulcerativa (CoU) é uma doença inflamatória crônica do intestino grosso cujo tratamento, realizado com anti-inflamatórios 
e antioxidantes, provoca muitos efeitos colaterais, ensejando a busca de terapias alternativas.O extrato hidroalcoólico de própolis 
vermelha (EHPV) apresenta efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, tornando-o um produto natural promissor para o tratamento 
da CoU.

OBJETIVOS
Investigar o efeito quimiopreventivo do EHPV sobre colite ulcerativa induzida por ácido acético (CIAA) em modelo de roedor.

METODOLOGIA
O EHPV foi obtido em banho ultrassônico e caracterizado por cromatografia líquida de alta eficiência.O uso animal obedeceu as 
normas do Conselho Nacional de Experimentação Animal e foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade 
Tiradentes sobre o parecer consubstanciado nº 031014.Em seguida, ratos Wistar (225 ± 25 g) foram distribuídos em 4 grupos 
(n=5): Sham (sem CIAA), veículo (com CIAA tratados com Tween80), P10 e P100 (com CIAA, tratados com EHPV 10 e 100 
mg/kg respectivamente).O veículo e EHPV foi administrado por 7 dias e a CoU foi induzida por enema com ácido acético a 4% 
no sétimo dia.Após 24 h, os animais foram eutanasiados e o intestino grosso removido para análise macroscópica e dos níveis 
teciduais de malonaldeído (MDA), mieloperoxidase (MPO), catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD). O material também foi 
processado histologicamente para análise morfológica e da expressão imuno-histoquímica da sintase induzida deóxido nítrico 
(iNOS).Para análise estatística foram aplicados o teste ANOVA e Tukey, bem como Kruskal-Wallis e Dunn (p<0,05).

RESULTADOS
Os compostos químicos majoritários encontrados no EHPV foram liquiritigenina (68,8 mg/g), formononetina (54,29 mg/g), 
biochanina A (30,97 mg/g) e daidzeína (19,90 mg/g).Os grupos P10 e P100 mostraram redução significativa nos níveis de 
MPO (P<0,01) eMDA (p<0,05 e p<0,01, respectivamente), mas não de CAT e SOD (p>0,05). Apenas emP10houve redução 
significativa dos danos macroscópicos(p<0,05) e histológicos (p<0,05), bem como da expressão imunohistoquímica da iNOS 
(p<0,05)nos espécimes colônicos.

CONCLUSÃO
Sugere-se que a administração oral do EHPV na dose de 10 mg/Kg promove redução nos danos macroscópicos e microscópicos 
associados a CIAA em modelo experimental, possivelmentecomo resultado de uma provável atividade anti-inflamatória relacionada 
com a via de inibição da iNOS.
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INTRODUÇÃO
As técnicas de melhoramento genético convencional de plantas, como a introgressão de alelos, permitem o enriquecimento de 
alimentos com compostos bioativos (CBAs) visando aumentar seu potencial funcional. Assim, foram desenvolvidos, a partir de 
cruzamentos do tomate cereja comercial (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) com espécies selvagens, dois frutos: o tomate 
roxo, rico em antocianinas (introgressão dos alelos Aft, atv, hp2), e o tomate laranja, rico em β-caroteno (introgressão do alelo B). 

OBJETIVOS
 Caracterizar os frutos de tomate obtidos por esta técnica quanto à composição química e seu perfil de compostos bioativos.

METODOLOGIA
 Os tomates laranja e roxo e a sua linhagem parental foram analisados quanto ao conteúdo de compostos fenólicos totais e 
capacidade antioxidante (método DPPH e ORAC). Os carotenoides e vitamina C foram analisados por CLAE-DAD e os flavonoides 
por CLAE/DAD e LC-ESI-MS/MS.

RESULTADOS
 Os frutos apresentaram diferentes perfis quanto ao conteúdo de compostos bioativos. O ácido neoclorogênico e o flavonoide 
quercetina-3-O-rutinosídeo foram os principais compostos fenólicos encontrado em todos os três frutos. A introgressão dos 
alelos no tomate roxo resultou em acúmulo de antocianinas na casca (90 mg/100 g base úmida), principalmente petunidina 
(p-coumaroil)-rutinosídeo-hexosídeo, além de outros flavonoides como a quercetina-3-O-rutinosídeo e kaempferol também 
estarem superexpressos. Por outro lado, a introgressão do alelo B no tomate laranja promoveu o acúmulo de ο-caroteno (cerca de 
3 mg/100 g b.u), importante pró-vitamina A, em detrimento ao conteúdo de licopeno, mas sem alteração no perfil de compostos 
fenólicos. Além da alteração no perfil de CBAs, o tomate roxo, principalmente na casca, apresentou aumento significativo (p<0,05) 
no conteúdo de fenólicos totais (2 a 3 vezes superior) com correlação positiva com a capacidade antioxidante, além do licopeno, 
em comparação ao tomate vermelho. Ambos os tomates laranja e roxo apresentaram significativo aumento (p<0,05) no conteúdo 
de vitamina C quando comparado ao tomate parental.

CONCLUSÃO
 O melhoramento convencional pode ser uma alternativa para o enriquecimento de CBAs em alimentos, como demonstrado no 
tomate, fruto amplamente consumido pela população brasileira.
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INTRODUÇÃO
Os efeitos benéficos à saúde do consumo de alimentos fonte em flavonoides têm sido amplamente reconhecidos. Neste contexto, 
o tomate roxo foi desenvolvido por melhoramento genético convencional pela piramidação dos genes atv, Aft e hp2 a partir do 
cruzamento do tomate cereja comercial e espécies selvagens de tomate para a expressão de antocianinas, o qual confere a cor 
púrpura. Além da caracterização química, estudos de estabilidade e biodisponibilidade dos flavonoides nesta nova matriz alimentar 
faz-se necessário.

OBJETIVOS
Avaliar a estabilidade e metabolização dos flavonoides da casca do tomate roxo em modelo de simulação da digestão in vitro.

METODOLOGIA
O extrato alcoolico da casca do tomate roxo foi submetido à incubação, por 54 horas, no Simulator of the Human Intestinal 
Microbial Ecosystem (SHIME®), o qual consiste em uma sucessão de cinco reatores (R1 a R5) conectados que representam as 
diferentes partes do trato gastrintestinal. Alíquotas dos reatores referentes ao estômago (R1) e duodeno (R2), bem como ao cólon 
ascendente (R3), transverso (R4) e descendente (R5), foram analisadas por CLAE-DAD e Q-TOF-MS/MS.

RESULTADOS
Os flavonoides majoritários do tomate roxo são a antocianina petunidina (p-coumaroil)-rutinosídeo-hexosídeo e o flavonol rutina. A 
digestão gástrica (R1) não promoveu efeito significativo sobre a concentração e perfil dos principais flavonoides presentes na casca 
do tomate roxo. No entanto, foi observada uma redução significativa nas concentrações da petunidina (p-coumaroil)-rutinosídeo-
hexosídeo e da rutina (~30 e 20%, respectivamente) ao final da digestão pancreática (R2). A maior parte dos flavonoides foi 
metabolizada durante as primeiras 6 horas de fermentação em R3, o qual simula o cólon ascendente, com concomitante aumento 
de metabólitos e de catabólitos, decorrentes principalmente da deglicosilação e remoção dos ácidos conjugados aos flavonoides 
e degradação pela microbiota intestinal. Dentre os principais catabólitos, foram identificados o ácido 3-O-metilgálico e o ácido 
homovanílico, derivados da degradação da petunidina e da quercetina, respectivamente.

CONCLUSÃO
Durante a passagem pelo trato gastrointestinal, os flavonoides presentes na casca do tomate roxo sofrem intensa degradação pela 
microbiota intestinal, com formação de catabólitos com reconhecido potencial benefício à saúde.
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INTRODUÇÃO
Populações de várias partes do mundo vêm consumindo um excedente de calorias, fato que pode resultar no excesso de peso. 
Segundo dados de 2016 do Instituto Internacional de Pesquisa sobre Políticas Alimentares, dos 5 bilhões de adultos de todo o 
mundo, cerca de 2 bilhões apresentavam sobrepeso ou obesidade, e dentre as 667 milhões de crianças com menos de 5 anos, 
41 milhões apresentavam sobrepeso. A lichia é uma fruta cuja casca e semente são descartadas, mesmo sendo ricas substâncias 
como as fibras, proantocianidinas e flavonoides que podem ser utilizadas no tratamento da obesidade.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da farinha dos resíduos da lichia (casca e semente) no metabolismo de ratos Wistar 
previamente alimentados com dieta de cafeteria.

METODOLOGIA
Alimentou-se os animais durante 12 semanas com uma dieta de cafeteria hipercalórica (leite condensado, ração moída e óleo 
de milho). Estes animais foram divididos em 3 grupos: H - Dieta hipercalórica, CL - 10% de farinha da casca de lichia, e SL - 
10% de farinha da semente de lichia, e permaneceu durante 8 semanas nesta fase experimental. Coletou-se os dados do peso e 
comprimento para a análise do Índice de Massa Corporal (IMC) e do Índice de Lee. Quantificou-se o consumo alimentar e o peso 
dos tecidos adiposos (visceral e epididimal), e analisou-se a glicemia capilar caudal. Os dados foram comparados pelo Teste de 
Tukey, a significância de 5%.

RESULTADOS
Os animais que receberam a farinha da casca de lichia (CL) apresentaram um menor ganho de peso (p<0,05) que os animais do 
grupo H. Não houve diferença entre os grupos (p>0.05) quanto o IMC, o Índice de Lee, e o consumo alimentar. Não teve diferença 
estatística entre os grupos que receberam a farinha de lichia, entretanto o grupo CL apresentou um menor valor de glicemia capilar 
(p<0,05) que o grupo H. Não teve diferença (p>0,05) entre os grupos que receberam a farinha de lichia (CL e SL) na quantidade 
de tecido adiposo visceral e epididimal, sendo que o grupo que recebeu a farinha da casca (CL) apresentou uma menor quantidade 
de ambos os tecidos quando comparado ao grupo da dieta hipercalórica (H), e o grupo que recebeu a farinha da semente de lichia 
(SL) apresentou uma redução apenas do tecido adiposo epididimal, quando comparado ao grupo H.

CONCLUSÃO
Concluiu-se que a farinha da casca de lichia apresentou um melhor efeito metabólico, visto que ela promoveu um menor ganho de 
peso e uma maior redução da glicemia capilar e de ambos os tecidos adiposos analisados.
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INTRODUÇÃO
Pancreatite aguda experimental (PA) é modelo bem estabelecido de estresse oxidativo e inflamação local e sistêmica. Nesta 
condição há produção excessiva de radicais livres e hidroperóxidos, que pode contribuir para lesão tecidual grave. Evidências 
sugerem que óleo de peixe (OP) e glutamina (GLN) podem melhorar o estresse oxidativo.

OBJETIVOS
Avaliar a resposta antioxidante tecidual à infusão parenteral isolada ou combinada de OP e GLN prévia à indução de PA.

METODOLOGIA
Após cateterização do sistema venoso central, ratos isogênicos Lewis receberam infusão parenteral de OP (Omegaven® 10%;  
n=2), GLN (Dipeptiven® 20%;  n=2), OP+GLN (Omegaven® 10% e Dipeptiven® 20%;  n=2) ou permaneceram sem infusão de 
soluções parenterais (SHAM;  n=2) durante 48h. Após esse período, os animais foram submetidos à indução de PA, por injeção 
retrógrada de 0,5mL de solução de taurocolato de sódio a 3% no duto pancreático. Após 12h da indução de PA, os ratos foram 
sacrificados para coleta de pulmão e baço e posterior análise das enzimas antioxidantes glutationa peroxidase (Gpx) e superoxido 
dismutase (SOD), por imunohistoquímica. A intensidade de marcação celular das referidas enzimas foi determinada de acordo 
com a seguinte classificação: 0-negativa, 1-fraca (< 35%), 2-intermediária (35-75%) e 3-forte (> 75%). A semelhança genética 
dos animais e a alta especificidade da técnica de imunohistoquímica permitiram que essas análises fossem exploradas numa 
amostra pequena de animais.

RESULTADOS
No tecido pulmonar, a marcação celular de Gpx apresentou intensidades 3 no grupo OP, 2 no grupo OP+GLN e 1 nos grupos GLN 
e SHAM (OP vs GLN; SHAM p < 0,05);  enquanto a SOD apresentou intensidades 1 nos grupos OP, GLN e SHAM e 0 no grupo 
OP+GLN. No baço, a marcação celular de Gpx apresentou intensidades 3 nos grupos OP e OP+GN e 1 nos grupos GLN e SHAM 
(OP;  OP+GLN vs GLN; SHAM p < 0,05);  enquanto SOD apresentou intensidades 2 nos grupos OP e OP+GLN e 1 nos grupos 
GLN e SHAM.

CONCLUSÃO
A infusão parenteral de OP, mas não de GLN, antes da indução de PA experimental melhorou o potencial antioxidante tecidual. 
Esse efeito foi parcialmente perdido quando OP foi infundida em associação com GLN. Essa observação sugere que os benefícios 
individuais desses nutrientes podem não ser usufruídos em pacientes que recebem sua infusão combinada durante terapia 
parenteral.
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INTRODUÇÃO
Os vegetais contêm compostos bioativos (CBAs) com potencial na promoção à saúde. Dentre estes compostos destacam-se os 
flavonoides. Entretanto, são escassos os estudos de estimativa de ingestão destes CBAs pela população brasileira, além de não 
existir uma tabela de composição em alimentos no Brasil. Atualmente, a USDA National Nutrient Database é uma das tabelas mais 
importantes para quantificação destes compostos.

OBJETIVOS
Estimar a ingestão de flavonoides a partir da Pesquisa de Orçamento Familiar e de preparações alimentares oferecidas no almoço 
em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) em São Paulo.

METODOLOGIA
A estimativa de consumo de flavonoides foi calculada utilizando a tabela da USDA Database for the Flavonoid Content of Selected 
Foods, Release 3.2, a partir de dois bancos de dados: (a) aquisição domiciliar per capita de alimentos vegetais, POF (2008-2009);  
(b) consumo per capita de alimentos vegetais oferecidos na UAN, obtidos a partir da compilação de 20 cardápios da refeição 
almoço, oferecidos no período de 1 mês.

RESULTADOS
A ingestão média per capita diária estimada de flavonoides totais foi 3 vezes maior para a UAN quando comparado ao da POF 
(31,4 mg na refeição e de 21,94 mg/dia, respectivamente). As principais classes de flavonoides encontradas foram as flavanonas, 
seguido pelos flavonóis e antocianidinas. Dentre os compostos, o flavonol quercetina (20%), seguido da flavanona hesperetina e 
naringenina (19% e 13% respectivamente) foram os majoritários na UAN. Na POF, as flavanonas hesperitina e naringenina (20% e 
12%, respectivamente) foram os principais contribuintes. A laranja Pêra foi o principal alimento contribuinte dos flavonoides totais 
e fonte da subclasse flavanona tanto na UAN quanto na POF. O feijão preto foi a principal fonte das antocianidinas na UAN e POF, 
e o açaí como segunda contribuinte na POF. A cebola e as especiarias (salsa e orégano) foram as principais fontes vegetais de 
flavonóis e flavonas.

CONCLUSÃO
A laranja foi a principal fonte de flavonoides. Todas as cinco subclasses de flavonoides estão presentes na dieta do brasileiro, 
sendo as proporções semelhantes entre os dados levantados pela POF e pela UAN. Por ser um local de maior acesso a alimentos, 
a UAN torna-se um importante local para a oferta de flavonoides, uma vez que cada vez menos o brasileiro adquire alimentos para 
o seu domicílio, o que é confirmado pela menor ingestão de flavonoides totais quando avaliados pelos dados da POF.
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INTRODUÇÃO
A dieta de cafeteria é caracterizada por conter alimentos agradáveis ao paladar. Possui grandes quantidades de gorduras saturadas 
e trans, elevado teor de carboidratos simples, além de baixo teor de proteínas, vitaminas, fibras e micronutrientes.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos nutricionais e comportamentais da dieta de cafeteria em ratas Wistar lactantes e 
sua prole.

METODOLOGIA
O trabalho foi aprovado pela CEUA (protocolo 043/15). Utilizou-se 12 ninhadas de ratos Wistar (uma rata mãe e 8 filhotes). As 
mães receberam durante o período de lactação (21 dias): Controle (C) - ração comercial e água ad libitum (n = 6 ninhadas);  
Cafeteria (CAF) - dieta de cafeteria e água ad libitum (n = 6 ninhadas). Foram avaliados o ganho de peso;  consumo de ração;  
ingestão calórica;  coeficiente de eficiência alimentar e índice de massa corporal;  o peso dos órgãos e tecido adiposo abdominal;  
bioquímica do sangue (colesterol total, HDL, LDL, triacilglicerol e glicose);  bioquímica do fígado (lipídios totais, colesterol e 
triacilglicerol). Ao final da lactação as ratas foram avaliadas nos testes comportamentais de labirinto em cruz elevado e teste de 
esconder as esferas.

RESULTADOS
A dieta CAF proporcionou menor ingestão total e calórica nas ratas. Este fato é devido à grande densidade energética da dieta e à 
sua não-rotatividade e variabilidade. Obteve-se perda de peso com a oferta de dieta de cafeteria nas mães, porém com acúmulo 
de tecido adiposo abdominal, elevação dos índices de LDL-c e lipídios hepáticos. A ninhada CAF demonstrou maior ganho de peso 
durante o período lactacional. Assim, a dieta de cafeteria acarretou a alterações nutricionais na mãe e na prole que podem elevar o 
risco de desenvolvimento de síndrome metabólica. Ao final da lactação, as mães não demonstraram alterações na entrada e tempo 
gastos nos braços abertos ou fechados do labirinto em cruz elevado. No entanto, no teste de esconder as esferas, o grupo CAF 
enterrou uma menor quantidade de esferas em relação ao grupo C, o que indica menor ansiedade. A diminuição da ansiedade no 
grupo CAF pode estar relacionada ao tipo de alimento palatável ofertado na dieta.

CONCLUSÃO
A dieta de cafeteria, mesmo em um período curto, induziu nas mães maior acúmulo de tecido adiposo abdominal, aumento dos 
índices de LDL-c e lipídios hepáticos, além do maior ganho de peso de sua ninhada.Tais fatos demonstram o risco da utilização de 
uma dieta rica em gorduras e açúcares na fase lactacional. Ademais, a dieta CAF diminuiu a ansiedade das mães.
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INTRODUÇÃO
O desequilíbrio na ingestão de nutrientes pode causar agravos à saúde.

OBJETIVOS
Comparar os efeitos do aumento de macronutrientes da dieta na avaliação nutricional.

METODOLOGIA
Foram utilizados 59 ratos Wistar distribuídos e tratados do nascimento até os 98 dias de idade, formando 5 grupos: Controle 
(C) – ração AIN-93 (n=14);  Proteína (P) – ração AIN-93 mais 30% de calorias de caseína (n=12);  Glicídio (G) – ração AIN-93 
mais 30% de calorias de açúcar refinado (n=11);  Lipídio (L) – ração AIN-93 mais 30% de calorias de banha de porco (n=11);  
Glicídio e Lipídio (GL) – ração AIN-93 mais 30% de calorias de açúcar e banha (n=11). Foram avaliados peso corporal e dos 
órgãos, comprimento naso-anal (CNA), índice de massa corporal (IMC), consumo total de ração e de calorias, coeficiente de 
eficácia alimentar (CEA) e de ganho de peso por consumo de calorias (CGPCC). Os dados foram submetidos à ANOVA e teste de 
Newman-Keuls (p<5%). 

RESULTADOS
O peso final, ganho de peso e CNA dos C, L e GL foram maiores que G;  C e L maiores que P. O IMC dos L foi maior que G. O 
consumo de ração dos C foi maior que GL que foi maior que L que foi maior que P que foi maior que G. Os C, L e GL consumiram 
mais calorias que P que foi maior que G. O fígado dos C e L foi mais pesado que G. Os rins de P pesaram mais que G, L e GL e, de 
C e L mais que G. As suprarrenais de G foram mais pesadas que P e GL. A gordura epididimal de L foi mais pesada que C, P, G e 
GL e, GL maior que P e G. A gordura retroperitoneal de L pesou mais que C, P e G e a de GL mais que P e G. Não houve diferença 
para os demais parâmetros.

CONCLUSÃO
O excesso de glicídio e proteína na dieta causaram desnutrição nos ratos e o excesso de proteína aumentou o peso dos rins. O 
lipídio, associado ao glicídio (GL) e principalmente sozinho (L), aumentou as reservas de gorduras na região abdominal.
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INTRODUÇÃO
O equilíbrio na ingestão dos nutrientes é importante para a promoção e manutenção da saúde. 

OBJETIVOS
Verificar o papel dos macronutrientes da dieta na avaliação nutricional e esteatose hepática. 

METODOLOGIA
Foram utilizados 61 ratos Wistar distribuídos e tratados do nascimento até 208 dias de idade, em 5 grupos: Controle (C) – ração 
AIN-93 (n=16);  Proteína (P) – ração AIN-93 mais 30% de calorias de caseína (n=11);  Glicídio (G) – ração AIN-93 mais 30% de 
calorias de açúcar refinado (n=11);  Lipídio (L) – ração AIN-93 mais 30% de calorias de banha de porco (n=12);  Glicídio e Lipídio 
(GL) – ração AIN-93 mais 30% de calorias de açúcar e banha (n=11). Foram avaliados peso corporal e dos órgãos, comprimento 
naso-anal (CNA), índice de massa corporal (IMC), consumo total de ração e de calorias, coeficiente de eficácia alimentar (CEA) 
e de ganho de peso por consumo de calorias (CGPCC) e esteatose hepática. Os dados foram submetidos à ANOVA, seguida do 
teste de Newman-Keulse qui-quadrado para avaliação hepática (p<5%). 

RESULTADOS
O peso final e ganho de peso dos L e GL foram maiores que G. O IMC de L foi maior que P e G. O consumo de ração decresceu 
progressivamente de C, GL, L, P até G. Os C, L e GL consumiram mais calorias que P que foi maior que G. O CEA de L foi maior 
que C e G. Os rins de P foram mais pesados que os de todos os grupos. Os testículos de P pesaram mais que GL. A gordura 
epididimal de L e GL foi mais pesada que C, P e G. A esteatose hepática foi maior nos grupos L, P e GL que C. Não houve diferença 
estatisticamente significativa para os demais parâmetros. 

CONCLUSÃO
O excesso de lipídio isolado (L) ou associado com glicídio (GL) foi prejudicial à saúde dos ratos levando a aumento no peso 
corporal, acúmulo de gordura na região abdominal e esteatose hepática, enquanto o excesso de proteína aumentou o peso dos 
rins e a esteatose hepática.
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INTRODUÇÃO
Uma alimentação equilibrada e saudável é de extrema importância para as mulheres tanto no período de gestação como no pós-
parto para garantir um estado nutricional que atenda todas as necessidades fisiológicas desses períodos.

OBJETIVOS
Caracterizar os hábitos alimentares de nutrizes de uma Unidade Básica de Saúde na região Sudoeste de São Paulo.

METODOLOGIA
Foi um estudo do tipo transversal e para a caracterização do perfil clínico e demográfico da amostra foi utilizado um questionário 
elaborado pelo próprio pesquisador contendo informações como idade, escolaridade, raça, estado civil e número de gestações. 
Para caracterizar os hábitos alimentares foi utilizado o questionário “Como está a sua alimentação?”, incluso no “Guia Alimentar - 
Como ter uma alimentação saudável” do Ministério da Saúde, acrescido de perguntas complementares em relação à alimentação. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa (protocolo CAAE 48524514.4.0000.0084).

RESULTADOS
A amostra foi constituída de 31 nutrizes (idade 28,7+6,2 anos;  77% casadas;  35,4% raça branca;  39% primigesta). Em relação 
aos hábitos alimentares, foi observado que o valor médio de consumo de alimentos do grupo de arroz, pães, massas, batata e 
mandioca foram de 6,2 porções/dia. Para o grupo de verduras e legumes, 54,8% das nutrizes não consumiam esses alimentos 
ou consumiam menos de três porções/dia. Em relação ao consumo de frutas, 61,3% consumia apenas três porções/dia ou não 
consumiam frutas. No consumo de leguminosas, a maioria das nutrizes (77,4%) apresentou adequação. Para o grupo de carnes 
em geral, 71% consumiam duas porções/dia predominantemente de carne bovina e aves, e o consumo de peixes foi baixo. Em 
relação ao grupo de leite e derivados, apenas 42% consumiam pelo menos três porções/dia. Para a ingestão de água, 52% referiu 
consumir menos de 2 litros por dia. Quando avaliado o hábito de consumir frituras e embutidos, açúcares e doces a maioria das 
nutrizes (58% e 55%, respectivamente) referiram que consumiam raramente ou nunca esses alimentos.

CONCLUSÃO
Os hábitos alimentares das nutrizes não estão dentro do recomentado para o ciclo da vida dessas mulheres. Os grupos de maiores 
inadequações foram: verduras e legumes, frutas, peixes, leite e derivados, e água. Assim medidas de intervenção nutricional 
tornam-se necessárias para essas nutrizes, visando adequação da alimentação nesse período para garantir uma melhor nutrição 
para a mãe e consequentemente para o bebê.
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INTRODUÇÃO
O desperdício de alimentos é um problema frequentemente observado em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) hospitalares 
e estudos demonstram uma associação do mesmo à temperatura inadequada em que os alimentos são servidos.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o índice de resto ingestão e a temperatura das preparações servidas no almoço aos 
pacientes e acompanhantes hospitalizados em uma ala de internação de um Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

METODOLOGIA
A avaliação foi realizada durante 3 semanas e para o cálculo do índice de resto ingestão as marmitas foram identificadas e 
pesadas antes e após o consumo dos pacientes e acompanhantes. Para o cálculo da % de resto ingestão foi utilizado a fórmula: 
% de resto ingestão = peso do resto x 100 / alimento servido. Para classificação dos resultados dos acompanhantes, ou seja, 
indivíduos sadios, foram utilizados os parâmetros estabelecidos de: ótimo (0 a 3%), bom (3,1 a 7,5%), ruim (7,6 a 10%) e 
inaceitável (acima de 10%). Já para a classificação dos resultados dos pacientes foi utilizado como nível aceitável o parâmetro de 
20% estabelecido para a população enferma. A temperatura das preparações foi avaliada no momento de preparo das marmitas, 
utilizando termômetro digital.

RESULTADOS
A média de % de resto ingestão dos acompanhantes foi de 22,12±3,94 na semana 1, 23,86±5,95 na semana 2 e 25,30±9,04 
na semana 3, estando todas acima do limite aceitável de 10%. Já a média de % de resto ingestão dos pacientes foi de 36,22±6,73 
na semana 1, 40,04±6,45 na semana 2 e 44,76±6,12 na semana 3, estando também todas acima do limite aceitável de 20%. 
Em relação à temperatura (°C) das preparações, as médias encontradas foram de 56,82±6,50 na semana 1, 52,21±4,48 na 
semana 2 e 51,01±2,09 na semana 3. Observa-se que ao mesmo tempo em que as % de resto ingestão aumentaram ao longo 
das 3 semanas, a temperatura diminuiu, mostrando uma possível associação entre a rejeição das preparações e a temperatura 
inadequada em que foram servidas. Ressalta-se que as preparações apresentaram temperatura inadequada já no momento do 
preparo das marmitas, sendo inferiores a 60°C, e que a UAN em questão não possui carrinhos térmicos, o que implicou ainda mais 
na diminuição da temperatura durante a distribuição.

CONCLUSÃO
Destaca-se a importância da avaliação do índice de resto ingestão e da identificação dos fatores envolvidos, visando a aplicação 
de medidas corretivas que diminuem os desperdícios de alimentos em UANs hospitalares.
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INTRODUÇÃO
Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) deve oferecer uma alimentação nutricionalmente adequada. No entanto, nem 
sempre isso acontece, por isso, foi criado o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) que estabelece parâmetros nutricionais 
considerados ideais para a alimentação fornecida aos trabalhadores, visando à promoção da saúde, prevenção de doenças, 
melhorias das condições nutricionais e da qualidade de vida dos mesmos.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a adequação dos cardápios do almoço de uma Unidade de Alimentação e Nutrição 
Hospitalar localizada no Oeste do Paraná em relação aos parâmetros nutricionais estabelecidos pelo PAT. 

METODOLOGIA
Foram avaliados os cardápios oferecidos durante 7 dias, através da utilização dos per captas das preparações presentes nas 
Fichas Técnicas de Preparo desenvolvidas na UAN, e realizado a comparação das quantidades de nutrientes encontrados com 
os parâmetros estabelecidos pelo PAT, sendo para o almoço, com base em uma dieta de 2000 kcal: 60% de carboidratos, 15% 
de proteínas, 25% de gorduras totais, < 10% de gorduras saturadas, 7-10g de fibras, 720-960mg de sódio, 6-10% de NdPCal% 
e valor energético entre 600-800 kcal, podendo haver acréscimo de 400 kcal e corresponder a faixa de 30% a 40% do valor 
energético total (VET) diário. Cada dia foi avaliado separadamente e após foi calculada a média dos 7 dias de cada parâmetro.

RESULTADOS
Os cardápios analisados apresentaram uma média de 46,95% de carboidratos, 27,22% de proteínas, 25,71% de gorduras totais, 
7,37% de gorduras saturadas, 14,18g de fibras, 1281,43mg de sódio, 17,85% de NdPCal, 802,11 kcal e 40,11% do VET. Observa-
se adequações em relação ao valor energético, % do VET, gorduras totais e gorduras saturadas. E, inadequações em relação aos 
carboidratos, sendo este insuficiente, e proteínas, fibras, % de NdPCal e sódio, sendo estes excessivos. A UAN em questão não é 
vinculada ao PAT e não estabelece nenhum parâmetro para ser seguido em relação à quantidade de nutrientes ofertados aos seus 
trabalhadores. No entanto, independente se a empresa é cadastrada ou não ao PAT, seus parâmetros nutricionais podem e devem 
ser seguidos, visto que estes são considerados ideais para a alimentação oferecida aos trabalhadores.

CONCLUSÃO
Desta forma, destaca-se a importância da adequação do cardápio em relação a estes parâmetros, visando à oferta de uma 
alimentação adequada e saudável que garanta a prevenção de doenças e promoção da saúde dos trabalhadores.
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INTRODUÇÃO
Os alimentos são suscetíveis a várias formas de contaminações em todas as etapas de produção, principalmente durante o 
processamento, onde ocorre a prática de muitas não conformidades (NC) que permitem a introdução, sobrevivência e multiplicação 
de microrganismos patogênicos. O manipulador entra em contato direto com os alimentos, e por isso representa o principal 
veículo de contaminações.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho foi observar as NC praticadas pelos manipuladores de uma Unidade de Alimentação e Nutrição 
Hospitalar localizada no Oeste do Paraná, durante a produção de refeições, e propor medidas corretivas através de treinamentos 
de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos.

METODOLOGIA
Foram observadas e registradas, em um período de 15 dias, as não conformidades praticadas durante as etapas de produção 
dos alimentos e após, foram aplicados, em um período de 5 semanas, 5 treinamentos teóricos e práticos com duração de 1 hora, 
seguindo o estabelecido na RDC Nº 216/04.

RESULTADOS
As principais NC observadas foram: uso de adornos;  uso inadequado de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs);  
higienização inadequada de vegetais;  ingestão de alimentos e bebidas durante a manipulação;  uso de celular;  não realização 
da troca de luvas após a troca de função e após tocar em lixeiros;  prova de alimentos com as mãos;  utilização do mesmo 
utensílio para diferentes preparações;  não realização da higienização de equipamentos e utensílios entre diferentes preparações;  
armazenamento de alimentos em temperaturas inadequadas e reaproveitamento de sobras sujas. Os treinamentos foram divididos 
nos seguintes temas: 1- Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) e contaminação cruzada;  2- Higienização de 
vegetais e de ambientes, equipamentos e utensílios;  3- Higiene e asseio pessoal;  4- Utilização adequada de uniformes e EPIs;  
5- Controle de temperatura e reaproveitamento. Participaram de cada treinamento 30 manipuladores e durante os mesmos foram 
divulgadas as não conformidades registradas e os perigos que as mesmas representam para a ocorrência de DTHA. Ainda, foram 
realizadas atividades práticas, com dinâmicas que incentivaram a participação e conscientização dos manipuladores sobre a 
importância que exercem na produção de alimentos em uma UAN hospitalar.

CONCLUSÃO
Destaca-se a importância dos treinamentos e ressalta-se que estes devem ser propostos continuadamente, para que se possa 
fortalecer a conscientização e mudança de comportamentos inadequados dos manipuladores.
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INTRODUÇÃO
Resto é a quantidade de alimento não consumida e descartada pelo comensal e um importante indicativo de desperdício que deve 
ser avaliado. Devido a isso, vários indicadores vêm sendo utilizados com o objetivo de avaliar a ocorrência de restos, sendo o 
índice de resto ingestão um dos mais eficientes. 

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o resto ingestão do almoço servido aos pacientes e acompanhantes hospitalizados em 
7 alas de internação de um Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

METODOLOGIA
A avaliação foi realizada durante 7 dias, sendo 1 dia em cada ala: F2, G3, G1, F3, PS, CO e Psiquiatria. Para o cálculo do índice 
de resto ingestão as marmitas foram identificadas e pesadas antes e após o consumo, para isso, os pacientes e acompanhantes 
foram orientados a não desprezarem a marmita após o término do consumo, mas sim deixá-la sob o balcão de apoio para 
posterior recolhimento e pesagem. Para o cálculo da % de resto ingestão foi utilizado à fórmula: % de resto ingestão = peso do 
resto x 100 / alimento servido. Para classificação dos resultados de % de resto-ingestão dos acompanhantes, ou seja, indivíduos 
sadios, foram utilizados os parâmetros estabelecidos de: ótimo (0 a 3%), bom (3,1 a 7,5%), ruim (7,6 a 10%) e inaceitável (acima 
de 10%). Já para a classificação dos resultados dos pacientes foi utilizado como nível aceitável o parâmetro de 20% estabelecido 
para a população enferma.

RESULTADOS
Foram entregues um total de 97 marmitas para pacientes, sendo 17 na F2, 11 na G3, 13 na G1, 24 na F3, 14 na PS, 6 na CO e 
12 na Psiquiatria. E um total de 53 marmitas para acompanhantes, sendo 14 na F2, 8 na G3, 20 na G1, 5 na F3 e 6 na PS. As 
alas de CO e Psiquiatria não possuem acompanhantes. Das 7 alas avaliadas, 6 apresentaram média de % de resto ingestão dos 
pacientes acima do nível aceitável de 20%, sendo 24,21% na F2, 36,38% na G3, 40,11% na G1, 22,79% na F3, 24,08% na PS 
e 24,13% na CO, e apenas 1 ala ficou dentro do parâmetro aceitável, sendo 17,07% na Psiquiatria. Já para os acompanhantes, 
todas as alas apresentaram média de % de resto ingestão inaceitável, ou seja, acima de 10%, sendo 14,49% na F2, 21,16% na 
G3, 29,41% na G1, 18,70% na F3 e 11,90% na PS. Estes dados demonstram valores altos de desperdício de alimentos, estando 
acima do aceitável.

CONCLUSÃO
Destaca-se a importância da avaliação do índice de resto ingestão para avaliação dos desperdícios, assim como, da identificação 
dos fatores envolvidos e aplicação de medidas corretivas que visem à diminuição dos mesmos.
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INTRODUÇÃO
A temperatura das preparações é um importante indicador de qualidade que deve ser avaliado e respeitado, pois contribui no 
controle microbiológico e na melhoria das características sensoriais, estimulando o consumo e garantido a segurança dos 
alimentos.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar a temperatura das preparações servidas no almoço do refeitório de um Hospital Universitário 
localizado no Oeste do Paraná.

METODOLOGIA
As temperaturas das preparações, frias e quentes servidas no refeitório, foram avaliadas durante 3 semanas utilizando termômetro 
digital marca SCANTEMP 410 TFA. A mensuração foi realizada no início (10:30h), meio (11:30h) e próximo ao término da 
distribuição (12:30h).

RESULTADOS
A média de temperatura (°C) das preparações frias na semana 1 foi de: 23,07±5,70 no início, 21,68±2,52 no meio e 21,79±1,92 
próximo ao término;  na semana 2 foi de: 21,82±1,44 no início, 18,78±4,69 no meio e 21,6±1,31 próximo ao término;  e na 
semana 3 foi de: 17,89±3,25 no início, 18,24±2,48 no meio e 19,41±2,62 próximo ao término. Observa-se que, com exceção 
da semana 3, não é seguido o recomendado para as preparações frias, as quais devem manter temperatura entre 10 a 21ºC no 
período de duas horas de distribuição. Já a média de temperatura (°C) das preparações quentes na semana 1 foi de: 64,64±4,09 
no início, 57,32±5,57 no meio e 52,50±4,77 próximo ao término;  na semana 2 foi de: 60,63±5,18 no início, 54,91±2,21 no 
meio e 49,46±1,54 próximo ao término;  e na semana 3 foi de: 56,45±5,52 no início, 52,96±4,43 no meio e 49,36±5,33 próximo 
ao término. Observa-se que também não é seguido o recomendado para preparações quentes que devem manter a temperatura 
superior a 60°C. Pode-se observar que algumas preparações apresentaram temperatura inferior à recomendada antes mesmo 
de serem dispostas no balcão de distribuição, isso se deve ao fato de que a UAN não possui equipamentos para conservação 
de temperatura das preparações, sendo que as mesmas permanecem em temperatura ambiente por tempo significativo antes da 
distribuição. Ainda, observa-se que houve uma diminuição da temperatura ao longo do período de distribuição, ocasionada pelo 
fato do balcão térmico ser desligado pelos manipuladores durante este período.

CONCLUSÃO
Desta forma, destaca-se a importância da aquisição de equipamentos que auxiliem no controle da temperatura, assim como, a 
realização de treinamentos aos manipuladores sobre a utilização adequada dos mesmos, visando garantir a qualidade sensorial e 
segurança dos alimentos oferecidos.
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INTRODUÇÃO
O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, através da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, 
têm como diretriz que o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formule e delineie políticas, planos, 
programas e ações com vistas a assegurar o Direito Humano à Alimentação. Esta discussão é o desafio que tem sido colocado 
no Conselho Nacional de Segurança Alimentar, estabelecendo redes de comunicação e desenvolvendo atividades de formação e 
mobilização nos municípios. Nessa perspectiva, as oficinas para mobilização e fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional nas comissões regionais no estado de São Paulo, tem sido um espaço de trocas de experiência de 
iniciativas da sociedade civil, buscando ações participativas, articuladas e intersetoriais

OBJETIVOS
Compreender o que os participantes de oficinas para mobilização e fortalecimento do sistema nacional de segurança alimentar e 
nutricional nas comissões regionais de São Paulo consideram como pontos fracos e fortes, bem como sugestões para melhoria 
das oficinas

METODOLOGIA
A avaliação das oficinas foi realizadapor meio de um questionário de perguntas abertas classificadas em três categorias: “que bom 
que”, “que pena que” e “que tal se”.Foram utilizadas informações de 151 participantes de 9 cidades. Os dados foram tabulados 
em planilhas do excel, onde foi calculada a porcentagem de cada informação

RESULTADOS
Na primeira categoria foi observado pequena percepção de 44% dos participantes, a troca de experiência tem sido o ponto 
mais relevante das oficinas, bem como a oportunidade de aprendizado proporcionado (31%). Na segunda categoria, 38% dos 
participantes apontaram para a curta duração das oficinas e necessidade de trabalhar com oficinas mais longas e envolver mais 
pessoas (34%). Na terceira categoria, 45% sugeriram que as oficinas devem acontecer com maior frequência, bem como que as 
regiões devem se organizar mais (11%),fazer uma maior divulgação (10%), os conteúdos devem ser mais aprofundados (9%) e 
haver maior envolvimento do poder público local (7%).

CONCLUSÃO
As oficinas realizadas para mobilização e fortalecimento do SISAN permitem a troca de conhecimentos e experiências entre os 
participantes, além de ser uma oportunidade de aprender e obter novos conhecimentos que poderão ser replicados em cada 
um de seus territórios, sendo importante ampliar o tempo de duração, procurar uma maior divulgação entre os municípios e 
envolvimento do poder público local.
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INTRODUÇÃO
O conceito de segurança alimentar e nutricional (SAN) começou a ser fortemente construído ao fim da Segunda Guerra Mundial. 
Atualmente, a SAN vem sendo motivo de grande discussão nas mais diversas áreas do saber, inclusive no campo político e abrange 
as dimensões da disponibilidade, acesso e uso biológico do alimento, além da estabilidade nessas mesmas. Isso se deve ao 
grande incentivo no desenvolvimento de políticas públicas para a área após a publicação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar 
e Nutricional, a qual deu origem à Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e ao Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SISAN). Contudo, para isso, é necessário que gestores municipais tenham o devido conhecimento sobre 
a temática, impedindo que sejam deixadas de lado quaisquer das dimensões da SAN, permitindo o desenvolvimento de politicas e 
estratégias como um processo de construção coletiva e compartilhada entre o governo e a sociedade civil

OBJETIVOS
Identificar a presenças das dimensões da SAN no conceito expresso por gestores e membros da sociedade civil durante oficinas 
destinadas ao fortalecimento do SISAN no estado de São Paulo

METODOLOGIA
O conceito de SAN foi explicitado pelos participantes da oficina por escrito. Ao início de cada oficina, os profissionais responsáveis 
indagavam aos participantes “O que é Segurança Alimentar e Nutricional?”. Os participantes escreviam aquilo que acreditavam 
que era o significado. Foram utilizadas informações de 75 participantes de 9 cidades. As respostas foram categorizadas conforme 
as dimensões da SAN, a partir da técnica de análise de conteúdo. As definições foram tabuladas em planilhas do Excel e analisadas 
de forma qualitativa por três avaliadores a fim de verificar se cada definição contemplava as três dimensões e a associação delas.

RESULTADOS
Do total de participantes, 60 contemplaram em seus discursos a dimensão da disponibilidade, 56 o acesso à alimentação e 72 a 
utilização dos alimentos. Quando analisado a associação entre as dimensões nos conceitos descritos, 68% dos gestores citaram 
as três dimensões, enquanto que 17,33% abordaram duas e 16% apenas uma.

CONCLUSÃO
A avaliação do conceito de SAN e suas dimensões reiteram que a construção do termo assume uma crescente relevância para os 
gestores municipais frente à concepção do direito a uma alimentação que seja não apenas saudável, mas também adequada as 
suas características biológicas, sociais e culturais, dando prioridade à associação das três dimensões em seu conjunto.
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INTRODUÇÃO
A adolescência é caracterizada pela última fase de aceleração do crescimento, que leva a uma elevada demanda nutricional. 
Dessa forma, a alimentação deve ser apropriada para atender as necessidades nutricionais desse período da vida (CHIARELLI et 
al., 2011). Porém, sabe-se que os hábitos alimentares dos adolescentes são marcados pela alta ingestão de alimentos calóricos e 
pobres em nutrientes (MIGUEL et al., 2011). A alimentação inapropriada nessa fase da vida leva a instabilidades nutricionais que 
podem intervir no crescimento e no estado de saúde (VIEIRA et al.,2008).
Os indicadores antropométricos devem ser empregados na determinação do estado nutricional, sendo importantes no diagnóstico 
e no acompanhamento da situação nutricional (SANTOS et al., 2005). A antropometria é um método de baixo custo, não invasivo, 
útil e amplamente utilizado para identificar distúrbios nutricionais como obesidade e déficits nutricionais (LOURENÇO et al.,2011). 

OBJETIVOS
Verificar o estado nutricional de adolescentes por meio da antropometria.

METODOLOGIA
Foram avaliados estudantes de uma escola da cidade de Jundiaí-SP, com idades entre 15 e 18 anos. A avaliação antropometrica 
foi feita por meio da aferição do peso, estatura e circunferência da cintura. Para classificar o estado nutricional foram utilizadas 
as referências da Organização Mundial da Saúde. Os dados foram analisados utilizando o programa de estatística SPSS 16.0 e o 
antroplus.

RESULTADOS
Participaram do estudo 157 alunos, sendo que 45,9% eram do sexo feminino e 53,5% do sexo masculino, sendo as médias de 
idade de 15,7 ± 0,76 e 16 ± 0,71 anos, respectivamente. De acordo com o IMC por idade, a desnutrição foi detectada em apenas 
3,5% dos meninos e 1,4% das meninas. Por outro lado, o sobrepeso foi de 23,5% dos meninos, 29,2% das meninas e a obesidade 
foi de 7,1% dos meninos e 4,2% das meninas. A classificação  da cincurferência da cintura constatou que dois meninos e uma 
menina tinham risco de desenvolver doenças cariovasculares.

CONCLUSÃO
Neste estudo o número de alunos com sobrepeso foi significativo. O diagnóstico do excesso de peso em adolescentes é 
fundamental para a implementação de intervenções nutricionais voltadas para a prevenção da obesidade e das doenças crônicas 
não transmissíveis.
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INTRODUÇÃO
A atividade agropecuária é responsável por produzir grande parte da riqueza nacional. Entretanto, quando feita sem técnicas de 
manejo adequadas pode contribuir para reduzir a segurança alimentar e nutricional da população. O sistema consiste em identificar 
a capacidade natural de uso das terras com o objetivo de aumentar a produtividade na agropecuária, produção de alimento 
e conservação dos recursos naturais. Esta classificação é feita levando em consideração aspectos intrínsecos do solo e da 
paisagem. Seu produto final é um mapa com a indicação de áreas com uso além de seu limite de capacidade e, portanto, locais 
de degradação do solo e da água. Esses impactos prejudicam a produtividade da atividade agropecuária podendo comprometer a 
segurança alimentar nutricional.

OBJETIVOS
Avaliar a capacidade de uso das terras e propor técnicas de manejo sustentável para conservação do solo e da água tendo em 
vista a produção de alimentos para aumentar a segurança alimentar e nutricional da população

METODOLOGIA
A princípio foi realizado a classificação da capacidade de uso das terras utilizando a fórmula mínima de Lepsch. Posteriormente foi 
elaborado utilizando imagens de satélite o mapa de uso atual do solo em uma sub-bacia hidrográfica. Em seguida, foi cruzado em 
Sistemas de Informação Geográficas ambas as informações obtendo como resultado o mapa da inadequação do uso das terras. 
Em seguida foram sugeridas medidas para reduzir os impactos ambientais e sociais da atividade agropecuária convencional.

RESULTADOS
Foram constatados que 80% das áreas estão com o uso adequado, porém 20% está além da sua capacidade de uso, esse fato 
como apontam outros estudos desenvolvidos na mesma área contribui severamente com o aumento da camada superficial de 
solo, camada está em que se concentra a matéria orgânica e nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. Na área 
os usos que mais contribuem para as perdas de solo são a pastagem e o eucalipto. Foram constatados que 40% das áreas de 
preservação permanente estão ilegais. As áreas de preservação permanente têm um papel fundamental para a manutenção e 
conservação da qualidade da água.

CONCLUSÃO
O solo é um recurso fundamental para a sociedade devido ao fato de ser suporte para o desenvolvimento da agricultura. Porém 
usá-lo de forma irresponsável compromete sua qualidade e consequentemente compromete a produção de alimentos e segurança 
alimentar e nutricional.
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INTRODUÇÃO
Os abrigos são instituições que acolhem crianças e adolescentes que se encontram em alguma situação de risco por problemas 
familiares, que vão desde maus tratos até abandono pelos pais. Na maioria dos casos, o abrigo é a única opção ou torna-se a 
melhor diante da situação vivenciada pelos menores. Enquanto na instituição, eles frequentam a escola regular, desenvolvem 
atividades extracurriculares, aprendem a interagir e a desenvolver relações afetivas, além de fazer suas refeições. No Brasil, a 
maioria destes abrigos depende de doações, principalmente de gêneros alimentícios. 

OBJETIVOS
Neste contexto e dado o risco de vulnerabilidade deste público, o estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional e estimar 
de ingestão alimentar de crianças e adolescentes institucionalizados em uma cidade do Alto Paranaíba-MG.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo transversal e observacional, constituído de levantamento e análise de variáveis antropométricas 
e do cardápio servido pela instituição. Para análise antropométrica foi realizada a aferição de peso e estatura. Para classificação 
do estado nutricional foram utilizados os índices peso/idade, estatura/idade, IMC/idade e peso/estatura (ajustado para faixa 
etária) segundo Organização Mundial de Saúde. Em relação à avaliação dietética realizou-se registro alimentar de três dias não 
consecutivos incluindo um dia de final de semana. Para avaliação da ingestão utilizou-se, Índice de Qualidade da Dieta Revisado 
aplicando-se a média dos três registros alimentares e de acordo com faixa etária.

RESULTADOS
Iniciaram o estudo 21 institucionalizados com faixa etária  entre seis meses a dezessete anos e 10 meses. Durante o estudo 
2 institucionalizados saíram da instituição. Destes, participaram do estudo apenas 15 institucionalizados (ausência de data de 
nascimento de quatro institucionalizados). O estado nutricional, independente do índice avaliado, foi adequado para maioria dos 
abrigados;  entre os pré-escolares e os adolescentes foi observado risco de sobrepeso/sobrepeso;  e nenhum caso de baixo peso/
desnutrição foi observado. A análise do Índice de Qualidade da Dieta mostrou que a “dieta necessita de modificações” para pré-
escolares e escolares com 66,9 e 74,3 pontos respectivamente;  e “dieta saudável” para adolescentes com 80,0 pontos. 

CONCLUSÃO
Apesar do abrigo depender de doações alimentícias obteve-se resultado aceitável avaliação dietética. Em relação ao estado 
nutricional, se faz necessária atenção quanto ao risco de excesso de peso nesse público.
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INTRODUÇÃO
A gestação é um período que envolve intensas mudanças no organismo da mulher. Assim, a oferta adequada de nutrientes 
essenciais, se faz necessária para garantir os ajustes fisiológicos para que haja um adequado crescimento e desenvolvimento 
fetal. Os mitos e crenças podem trazer transtornos ou interferir no sucesso da gestação e do aleitamento materno, pois podem 
interferir na escolha adequada de alimentos.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi avaliar estado nutricional e hábitos alimentares relacionados a mitos e crenças sobre gestação e 
amamentação de gestantes atendidas na rede pública de um município do Alto Paranaíba-MG.

METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo transversal, com a coleta de informações do cartão da gestante (peso, altura, número de consultas e 
outros) e aplicação de questionário contendo questões socioeconômicas e 14 questões referentes a mitos e crenças alimentares 
sobre gestação e amamentação (“A gestante deve substituir o açúcar pelos adoçantes para garantir a segurança do bebê, na 
ausência de enfermidade”;  “Quanto maior a quantidade de canja, canjica e leite consumido durante a gestação, maior será a 
produção de leite durante a amamentação”;  “Anemia pode ser curada colocando prego no feijão”, dentre outras).  A amostra 
aleatória foi constituída de 53 gestantes, com faixa etária entre 14 e 42 anos.
 
RESULTADOS
A maioria das gestantes possuía em média oito anos de estudo, renda familiar entre 1-3 salários mínimos, ausência de trabalho 
remunerado e número adequado de consultas pré-natal. Quanto ao estado nutricional pré-gestacional 71,7% das gestantes estavam 
eutróficas. Avaliando o estado nutricional gestacional, 18,9% apresentavam baixo peso, 45,3% eutrofia, 24,5% sobrepeso e 11,3%  
obesidade. Em relação aos conhecimentos sobre nutrição, verificou-se que a maioria das gestantes apresentou um percentual 
de acerto maior que 60% para as questões avaliadas. Entretanto, observou-se carência de informações nutricionais no grupo 
como relatado por 73,58% das gestantes onde informaram não ter recebido orientações nutricionais.  Destaca-se que 94,33% das 
gestantes gostariam de receber acompanhamento de um nutricionista para esclarecer eventuais dúvidas. 

CONCLUSÃO
As gestantes representam um grupo vulnerável e se percebe a necessidade de maior atenção as ações voltadas para orientação 
nutricional, visando minimizar os desvios nutricionais e maximizar os conhecimentos nutricionais e ainda desmitificar conhecimentos 
populares inadequados garantindo assim a saúde da mãe e do bebê.
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INTRODUÇÃO
A cárie é considerada uma doença crônica infectocontagiosa, multifatorial e transmissível. A cárie do lactente e do pré-escolar 
(CLPE) surge na superfície de dente decíduo em crianças de 0 a 5 anos de idade. Destaca-se como um dos fatores etiológicos 
da CLPE a alimentação. Alguns tipos de alimentos, especialmente aqueles ricos em carboidratos, quando em contato com os 
microrganismos na boca, podem ser fermentados e favorecer o desenvolvimento da CLPE.  Assim, os alimentos cariogênicos 
são aqueles relacionados ao desenvolvimento da CPLE (guloseimas açucaradas, refrigerantes);  e os cariostáticos auxiliam na 
prevenção (frutas, verduras cruas, cenoura, nozes, amendoins).

OBJETIVOS
Avaliar o conhecimento e práticas dos pais e/ou responsáveis, bem como fatores associados à CLPE em unidades do setor 
público e privados de uma cidade do Alto do Paranaíba – MG, Brasil. 

METODOLOGIA
Tratou-se de uma pesquisa de caráter quanti-qualitativo e transversal. Foram aplicados 117 questionários aos pais e/ou 
responsáveis pelas crianças, enquanto aguardava consulta com o pediatra. Foram abordadas questões como renda familiar, 
escolaridade,  aleitamento materno e artificial, alimentação complementar, higienização bucal, ingestão de alimentos cariogênicos 
e cariostáticos. 

RESULTADOS
Foram entrevistados 60 indivíduos no setor público  e 57 no setor privado.  A maioria das crianças possuía faixa etária entre 0 
e 2 anos. A renda média familiar no setor público foi de até 1 salário mínimo e no privado, de 2-3 salários mínimos. Quanto à 
escolaridade, essa foi maior entre os responsáveis do setor privado. Em relação ao aleitamento pôde-se observar que a maioria 
das crianças receberam leite materno nos 6 primeiros meses de vida (exclusivo ou complementado). Para o aleitamento artificial, 
o aditivo o mais citado foi o açúcar. A frequência média de higienização bucal foi 2-3x/dia e 3,5 % dos responsáveis do setor 
privado não acham essencial esse processo nessa idade. Quando indagados sobre os alimentos cariogênicos, a maioria dos 
entrevistados conhecia o termo, sendo alimento mais citado o doce;  entretanto, menos da metade dos entrevistados conheciam 
o termo alimentos cariostáticos. Em relação ao consumo de guloseimas, as mais consumidas foram chocolates, refrigerantes, 
bolachas, brigadeiro, chicletes e balas.

CONCLUSÃO
Considerando a alimentação como principal fator modificável na etiologia da CLPE o estudo mostrou que os hábitos alimentares 
das crianças necessitam de modificações para o alcance da prevenção da CLPE.
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INTRODUÇÃO
O setor offshore envolve variados serviços, ações e multiprofissionais, incluindo os voltados à hotelaria. Neste campo da hotelaria 
marítima, o profissional  responsável deve responder pela alimentação, acomodação, limpeza e preservação de instalações, e 
ainda entretenimento aos funcionários. Assim, a Unidade de Alimentação e Nutrição  offshore constitui-se de um conjunto de 
áreas de um serviço estruturado ainda mais complexo, no qual se baseia em uma sequência e sucessão de ações destinadas à 
disponibilização de refeições balanceadas dentro dos padrões higiênicos e que atendam às necessidades nutricionais dos clientes. 

OBJETIVOS
Avaliar o funcionamento de uma Unidade de Alimentação e Nutrição offshore com base em legislação pertinente ao setor e 
identificar desafios/dificuldades em atuação profissional de nutricionista na área.

METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo de caso de caráter transversal com natureza qualitativa, envolvendo dois nutricionistas offshore atuantes 
em Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) em embarcação petrolífera. Para coleta de dados utilizou-se um questionário 
online, com questões objetivas e discursivas, sendo de acesso exclusivo dos participantes. A ficha de respostas foi gerada 
automaticamente pelo sistema e direcionadas aos pesquisadores. Os dados coletados foram agrupados e analisados com base 
em estatística descritiva simples, segundo prespctiva da análise qualitativa (Minayo, 2012). 

RESULTADOS
A UAN offshore atendeu a maioria das disposições da Resolução RDC 216/2004 e da RDC 72/2009, especialmente no que se 
refere ao regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação e voltado à promoção da saúde em embarcações. 
Quanto à atuação profissional do nutricionista, foi destacada pelos participantes a necessidade de conhecimentos que vão além 
da grade curricular do curso de Nutrição, citando responsabilidades adicionais como o controle das acomodações, limpeza e 
preservação das instalações fora da UAN. Os principais desafios/dificuldades relacionados ao setor foram o limitado espaço para 
armazenagem de gêneros, a alta rotatividade de mão de obra e a dependência de condições climáticas para efetuar previsão de 
compras e recepção de produtos em embarcação.

CONCLUSÃO
Este estudo apresenta demandas específicas na atuação do nutricionista offshore e a necessidade de novos investimentos em 
estudos relacionados, estimulando o universo científico e ampliando qualidade profissional para os serviços em embarcações.
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INTRODUÇÃO
Segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo o Brasil desperdiça anualmente cerca de R$ 12 bilhões 
em alimentos, quantidade suficiente para alimentar até 30 milhões de pessoas. Dentre os fatores que levam ao desperdício 
de alimentos destacam-se o planejamento ineficiente do número de refeições, a inadequação no cálculo de per capita das 
preparações e as variações no porcionamento dos alimentos no ato da distribuição. Em pacientes hospitalizados acrescenta-
se a baixa aceitação das dietas decorrentes da inapetência e de disgeusia, resultantes do estado clínico. Diante da escassez de 
literatura a respeito na área hospitalar decidiu-se pela realização do presente estudo.

OBJETIVOS
avaliar o índice de resto-ingestão e de sobras de refeições servidas a pacientes internados em um hospital público especializado 
em cardiologia e pneumologia.

METODOLOGIA
A coleta de dados foi realizada durante três dias úteis no almoço e no jantar totalizando 600 refeições diárias. As sobras de 
alimentos foram calculadas pelas diferenças entre os pesos dos recipientes com alimentos antes da confecção das bandejas, 
montadas em esteira rolante, na cozinha e dos recipientes vazios após a confecção das bandejas. A aceitação das dietas foi 
avaliada mediante Índice de Resto-Ingestão (IRI), por meio da relação, em quilos, entre o total de alimentos preparados e servidos 
e o total de restos de alimentos devolvidos nas bandejas pelos pacientes. Foram consideradas no cálculo as preparações do 
almoço e jantar compostas por arroz, feijão ou macarrão, guarnição e o prato principal englobando as dietas classificadas por 
consistência em geral, branda e pastosa.

RESULTADOS
O percentual de sobras variou de 18% a 23%. Quanto ao IRI a variação foi de 17% a 32%, sendo maior no almoço. Em relação 
à maior perda no almoço, provavelmente decorreu do maior número de procedimentos de rotina que ocorreram no período da 
manhã como preparo para exames, higiene pessoal, exames físicos citados em literatura.

CONCLUSÃO
Os resultados dos índices de sobras e de resto-ingestão de dietas fornecidas a pacientes internados em hospital público 
especializado foram similares a outros estudos. São necessárias novas investigações para avaliar as causas das variações 
percentuais observadas e os motivos do maior percentual de IRI no almoço.
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INTRODUÇÃO
O recente interesse pelo bem-estar do professor tem apontado relação entre a prática do seu ofício e suas condições de saúde. 
As situações desfavoráveis no exercício da profissão docente, como aumento na demanda de trabalho, baixa autonomia e 
remuneração, carência de recursos materiais e humanos e a falta de reconhecimento, estão relacionados como causadores no 
declínio da qualidade de vida desses profissionais, exercendo influência negativa no processo de aprendizagem dos alunos.

OBJETIVOS
Este estudo teve por objetivo, verificar as características sociodemográficas, antropométricas, de trabalho e qualidade de vida de 
professores da rede municipal de educação básica de uma cidade da grande São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo descritivo, de corte transversal, utilizando dados secundários, aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo e pela Secretaria de Educação daquela localidade. Foram analisadas as variáveis 
sociodemográficas de acordo com os critérios da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, antropométricas (peso, altura e 
índice de massa corporal), de trabalho (tempo de docência, carga horária semanal, número de turnos diários e número de escolas 
em que trabalha) e qualidade de vida por meio do Whoqol-bref. Os dados foram apresentados em frequência simples e relativa.

RESULTADOS
Foram avaliados 419 professores com idade média de 40,1 + 8,9 anos, casados (59%), a maioria do sexo feminino (94%) e 
predomínio da classe econômica B (77%). Quanto ao estado nutricional verificou-se excesso de peso em 59% dos avaliados. O 
tempo médio de docência foi de 13 + 8,8 anos, carga horária semanal de 42,6 + 15 horas, com 67% trabalhando em dois turnos 
e 57% atuando em duas escolas. Em relação a qualidade vida geral, 63% referiram como boa e 13% como muito boa;  quanto ao 
domínio físico 50% citaram como boa e 31% como muito boa;  no domínio psicológico 62% consideraram como boa e 21% como 
muito boa;  no domínio social 52% referiram como boa e 27% como muito boa;  no domínio ambiente 53% manifestaram como 
regular e 35% como boa.

CONCLUSÃO
Conclui-se que os professores do ensino básico desse município são na maioria mulheres, casadas, de classe econômica B, com 
excesso de peso, trabalham em dois turnos e duas escolas, além de apresentarem boa percepção quanto a sua qualidade de vida 
geral e nos domínios avaliados.
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INTRODUÇÃO
Um dos fatores que contribuem para casos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) é a produção em larga escala, o 
que evidencia a necessidade de ações voltadas à prevenção e controle da incidência dessas doenças, contribuindo assim para 
melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2010). A portaria do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) nº 5/2013 de São 
Paulo estabelece a obrigatoriedade da guarda de amostras das preparações produzidas em Unidades de Alimentação e Nutrição 
(UAN) que oferecem refeições prontas para alimentação coletiva, visto que esta prática auxilia no esclarecimento da ocorrência 
de possíveis falhas de qualidade que levem, ou não, risco à saúde do consumidor (BRASIL, 2013). Custos de prevenção ocorrem 
quando se busca prevenir problemas futuros, podendo elevar o gasto do processo produtivo, no entanto, a solução após sua 
ocorrência pode ser muito mais onerosa (OLIVEIRA, 2004). A UAN do Restaurante/Hospital Universitário produz em média 320 
almoços por dia, atendendo à demanda hospitalar e aos estudantes universitários.

OBJETIVOS
Calcular o custo das amostras coletadas no almoço em uma UAN de um Hospital/Restaurante Universitário.

METODOLOGIA
Foi calculado o custo com gêneros alimentícios das preparações servidas no almoço, a partir dos per capitas utilizados no serviço. 
Em seguida, foram somados os per capitas de cada preparação e multiplicado pelo fator de cocção correspondente, obtendo-se 
a porção, em gramas, do alimento cozido. A partir de então, foi possível mensurar o custo referente a 100g de cada preparação 
servida no almoço – quantidade determinada para coleta de amostra pela CVS 05/2013. Somou-se, ainda, o valor unitário do saco 
plástico utilizado para o armazenamento. Por conseguinte, determinou-se o percentual do custo das amostras em relação ao custo 
per capita e ao total da refeição.

RESULTADOS
O custo médio das amostras coletadas foi de R$2,99, representando 56,9% do custo per capita da refeição, que é em média 
R$ 5,19. O gasto diário das amostras representa apenas 0,18% de R$ 1.660,80, custo total médio do almoço (com gêneros 
alimentícios), considerando o total de comensais servidos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, observou-se uma relação positiva de custo-benefício da coleta de amostras, visto que essa prática auxilia o 
esclarecimento de possíveis surtos alimentares, assegurando a qualidade higiênico-sanitária da UAN, de modo acessível, sem 
gerar elevados gastos para a gestão.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e se apresenta como importante desafio aos sistemas de saúde na 
construção de políticas públicas que visem na melhoria das condições de vida e saúde das pessoas idosas.  Assim, é válido 
ressaltar que as alterações fisiológicas inerentes ao envelhecimento impactam negativamente no estado nutricional do indivíduo 
idoso.

OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo avaliar o nível de adequação das condições de boas práticas de manipulação de alimentos, a 
qualidade do serviço prestado, a qualidade do cardápio oferecido e a percepção do idoso em relação à qualidade do serviço de 
alimentação prestado em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, realizado com idosos, residentes em uma instituição de longa permanência no estado de São 
Paulo. Aplicou-se um check-list para a avaliação das boas práticas, para a avaliação qualitativa do cardápio foi utilizado o método 
AQPC, a análise quantitativa foi comparada com recomendações propostas pela Pirâmide Alimentar e o Guia Alimentar Brasileiro e, 
para a percepção do idoso em relação a alimentação servida, foi aplicado um questionário. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

RESULTADOS
As condições higienicossanitárias da UAN indicaram 43,2% de adequação. A análise nutricional qualitativa das preparações 
indicou 0% de frituras e 30% de doces, uma pequena presença de frutas com 30%, a oferta dos folhosos demonstrou um 
percentual positivo de 90%, houve repetição de cores em 30% dos cardápios, os alimentos ricos em enxofre apareceram em 
60% dos dias e, em relação à presença de carnes gordurosas 15%. Na análise do cardápio quantitativo os resultados indicaram 
um consumo inadequado para, cereais, frutas, leguminosas, leite e derivados, carne e ovos, óleos e gorduras, açúcares e doces, 
adequado apenas para hortaliças. A percepção sobre a alimentação oferecida, observou-se que a maioria dos idosos optou pela 
variável de satisfação “bom”, uma pequena parcela dos idosos optou pelas variáveis “ruim” e “muito ruim”.

CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo mostraram que são necessários esforços conjuntos para superar as propostas existentes e investir 
em alternativas mais complexas de suporte higiênicossanitário, qualitativo, quantitativo, sensorial e social, visando a saúde e 
qualidade de vida desses idosos.
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INTRODUÇÃO
As alergias alimentares são definidas como uma hipersensibilidade do organismo humano a determinadas proteínas reconhecidas 
erroneamente como antígenos, envolvendo manifestações cutâneas, gastrointestinais, respiratórias e anafilaxia, cujo tratamento 
consiste na eliminação do alimento alergênico. Porém, tal tarefa tornou-se árdua devido à necessidade atual da alimentação 
fora do lar, sendo, portanto, inegável a importância da identificação dos ingredientes potencialmente alergênicos contidos em 
preparações, em rótulos e em cardápios.

OBJETIVOS
O projeto educativo proposto teve como objetivo fornecer subsídios para informar, educar e auxiliar os responsáveis por 
estabelecimentos comerciais quanto à alergia alimentar, promovendo adaptações no serviço de alimentação.

METODOLOGIA
Elaboração de folder, vídeo explicativo e cardápio modelo com base no manual português “Alergia Alimentar para a Restauração”.

RESULTADOS
Os materiais foram elaborados para atender às exigências da disciplina de Educação Nutricional incluída na matriz curricular do 
curso de Nutrição e visaram fazer com que os responsáveis pelos estabelecimentos percebessem a gravidade dos sintomas 
envolvidos, assim como quais são os principais ingredientes considerados potencialmente alergênicos, sendo estes denominados 
the big eight (leite, trigo, soja, ovos, peixes, crustáceos, amendoim e castanhas), para que houvesse a exposição destes nos 
cardápios oferecidos, salvaguardando, dessa maneira, o Direito do Consumidor. Também visou-se orientar em relação à leitura 
cuidadosa dos rótulos utilizados e sobre a importância das fichas técnicas e da higienização das mãos dos manipuladores para 
se evitar contaminação cruzada de alérgenos, assim como em relação à postura dos garçons frente à recepção desses clientes e 
atuação em casos de reações alérgicas graves.

CONCLUSÃO
Foi desenvolvida uma proposta de avanço social para escolhas alimentares de alérgicos em serviços de alimentação por meio da 
garantia ao acesso facilitado a informações de alérgenos alimentares contidos nas preparações. Salienta-se que se trata de uma 
proposta a ser viabilizada. O plano de ação consistirá em apresentação do vídeo explicativo, entrega do folder e exemplificação 
da aplicabilidade com cardápio modelo em reuniões a serem realizadas nos próprios estabelecimentos ou nos sindicatos da área. 
Ademais, proporcionou aos estudantes de Nutrição autonomia e prática da liberdade em tomar decisões como autores cidadãos.
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INTRODUÇÃO
O estado nutricional é um determinante da qualidade de vida, morbidade e mortalidade em todas as idades, é comum observar 
que os idosos, particularmente os institucionalizados, requerem atenção especial em relação a consumo alimentar, visto que, as 
alterações inerentes ao processo de envelhecimento associado a baixa diversidade de alimentos, dificuldade de preparo, de se 
alimentar e a falta de apetite contribuem diretamente com a declínio do estado nutricional.

OBJETIVOS
Identificar na literatura nacional e internacional as informações sobre o modo de estruturação dos serviços de nutrição em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

METODOLOGIA
Revisão integrativa considerando os periódicos indexados nas bases de dados LILACS, MEDLINE, Web of Science, SCOPUS, 
Embase e CINAHL no período de janeiro de 2016 a fevereiro de 2017, a partir dos descritores: idoso, avaliação nutricional, 
instituição de longa permanência para idosos e seus equivalentes.

RESULTADOS
Nos resultados iniciais foram encontrados 1325 artigos, considerando os critérios de inclusão, foram selecionados 13 artigos 
de interesse, seis na PubMed, cinco na Web of Science, um na CINAHL e um na SCOPUS, dos estudos selecionados, 46,2% 
eram Qualis A (83,4% A1), os outros 53,8% eram Qualis B (71,4% B1). Quanto ao nível de evidência, predominou o Nível III, em 
10 estudos, seguido pelo Nível II em dois estudos, e apenas um estudo foi classificado como Nível I. Em relação aos desfechos 
encontrados, verificou-se que a maioria dos estudos estão relacionados ao desfecho condição clínica associado ao estado 
nutricional (61,5%), os estudos que avaliam adequação alimentar com o estado nutricional e/ou a condição clínica representam 
30,8% do encontrado nesta revisão, mas apenas um artigo descreveu minimamente sobre a organização do serviço de nutrição 
e a relação entre a estrutura ou forma de organização com o cuidado nutricional dos idosos, ao identificar os fatores associados 
à prescrição de suplemento nutricional oral para tratamento da desnutrição em ILPIs.

CONCLUSÃO
A maioria dos estudos encontrados se referem a qualidade de vida e função cognitiva, condição física e saúde dos idosos. Faltam 
estudos que descrevam a forma de organização do serviço de nutrição das instituições e comparações entre as diferentes formas 
organizacionais, estrutura e destaquem a importância deste um serviço bem estruturado dentro do organograma de uma ILPI, e 
na promoção da melhora da qualidade de vida e saúde dos idosos institucionalizados.
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INTRODUÇÃO
A mudança de hábitos alimentares nos adolescentes, caracterizada pela substituição de alimentos tradicionais por alimentos 
ultraprocessados, tem sido relacionada com o aumento da prevalência de fatores de risco cardiometabólicos nessa população.

OBJETIVOS
Descrever o consumo de alimentos processados e ultraprocessados por adolescentes escolares.

METODOLOGIA
Estudo do tipo transversal, realizado com 444 adolescentes estudantes de escolas públicas, com idade entre 10-19 anos, no 
período de 2007-2008. O consumo alimentar foi obtido por dois recordatórios 24 horas, e os dados analisados por meio do 
software Virtual Nutri Plus®. Os alimentos foram classificados quanto ao tipo de processamento, conforme a classificação 
proposta por Monteiro et al (2010). A ingestão dietética usual de energia foi estimada pelo Multiple Source Method (MSM). Os 
resultados foram apresentados em médias percentuais, desvio-padrão e percentis de distribuição da contribuição calórica dos 
alimentos. Aplicou-se o teste “t” para as comparações entre os sexos. Considerou-se significativamente estatístico os resultados 
com p<0,05.

RESULTADOS
Identificou-se que 91,9% dos adolescentes estavam na faixa etária de 10 a 13 anos, sem diferença entre os sexos (p>0,05). Não 
houve diferença significativa entre os sexos para o consumo percentual de alimentos processados (15,1(8,9)% sexo masculino vs 
12,5(6,5)% sexo feminino) e ultraprocessados (40,8(10,3)% sexo masculino vs 43,4(10,7)% sexo feminino) no Q4 (p>0,05). O 
mesmo foi observado para os Q1, Q2 e Q3 (p>0,05). O somatório do percentual médio de energia total proveniente do consumo 
de alimentos processados e ultraprocessados foi de 48,9(12,1)%, correspondente a 953,0(271,9) kcal no sexo masculino, e de 
50,3(9,4)%, referente a 930,8(232,6) kcal no sexo feminino. O principal produto processado consumido em ambos os sexos foi 
o pão francês (6,6(5,4)% no Q1 e 7,9(5,0)% no Q4 para o sexo masculino vs 6,5(5,7)% no Q1 e 7,4(5,5)% no Q4 para o sexo 
feminino). Para os produtos ultraprocessados, o grupo mais consumido em ambos os sexos foi o dos bolos, tortas e biscoitos 
(7,2(4,4)% no Q1 e 10,4(6,6)% no Q4 no sexo masculino vs 8,3(5,1)% no Q1 e 12,0(7,7)% no Q4 no sexo feminino).

CONCLUSÃO
Os adolescentes apresentaram um consumo excessivo de alimentos processados e ultraprocessados, o que pode refletir nas 
condições de saúde a curto e longo prazo.
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INTRODUÇÃO
Houve mudança no padrão alimentar da população brasileira, com maior consumo de gordura, açúcar e alimentos processados, 
o que levou a maior índice de, dentre outros, obesidade, doenças cardiovasculares e câncer. 

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi trabalhar o tema rotulagem nutricional com comensais de UAN e demonstrar a quantidade de açúcar 
e/ou sódio presente neles.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com 65 clientes e funcionários que almoçam em uma UAN do DF. Para identificação do padrão de 
consumo de alimentos industrializados dos entrevistados, foi entregue a eles um questionário onde era perguntado quais produtos 
eles ou seus familiares costumam consumir, e com base nas respostas, foi montado um stand próximo ao restaurante onde os 
alimentos foram expostos juntamente com a quantidade de açúcar e/ou sódio que a porção recomendada pelo rótulo possuía. 
Em relação aos conhecimentos sobre rotulagem, foram feitas as seguintes perguntas: “Você lê o rótulo na hora da compra? ”, 
“Consegue compreender as informações contidas no rótulo? ”, “Qual critério utiliza para decidir qual produto comprar” e “Você 
sabia que a ordem dos ingredientes está listada de acordo com sua quantidade no produto? ”. Posteriormente, foram entregues 
panfletos sobre como fazer uma melhor leitura e obter melhor entendimento dos rótulos.

RESULTADOS
Dos 65 entrevistados, 56,9% relataram que leem o rótulo quando vão comprar algum produto no supermercado e 43,1% que não. 
Sobre o entendimento, 73,8% disseram não compreender as informações nos rótulos e 26,2%, compreendem. Dentre os critérios 
para compra de produtos, 41,6% afirmaram que decidem pela marca/sabor, 35,3% compram pelo preço e o restante verifica o 
rótulo para decidir qual produto levar. A maioria (73,8%) dos entrevistados não sabia que a ordem dos ingredientes é listada de 
acordo com sua quantidade no produto.

CONCLUSÃO
Grande parte do público afirmou ter preocupação com a alimentação e compreende que a leitura de rótulos é de grande importância, 
porém não conseguem compreendê-los com facilidade. A realização de mais campanhas de educação nutricional em restaurantes 
é de extrema necessidade, tanto para funcionários quanto para clientes, abordando diferentes áreas da nutrição, e certamente, 
ensinando uma melhor forma de compreender os rótulos dos alimentos.
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INTRODUÇÃO
Há mais de três décadas as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tomaram conta do cenário de doenças no Brasil e no 
mundo. O rendimento do trabalhador está fortemente ligado ao seu estado de saúde, e as altas prevalências de DCNT no Brasil 
indicam a necessidade de programas de intervenção com objetivo de reverter esse quadro.

OBJETIVOS
O objetivo foi fazer uma intervenção nutricional com trabalhadores de uma unidade de alimentação e nutrição (UAN) do DF, sobre 
a importância de hábitos alimentares adequados a fim de prevenir o desenvolvimento de DCNT.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo transversal com 30 funcionários, 17 homens e 13 mulheres, de uma UAN do DF. Foram coletadas as 
seguintes variáveis: idade;  peso;  altura;  circunferências do abdômen, da cintura e do quadril;  dobras cutâneas tricipital, bicipital, 
supra-ilíaca e subescapular;  e um inquérito sobre o consumo de alimentos industrializados.

RESULTADOS
Após a coleta de dados, foi implantado uma série de programas de educação nutricional: um quadro com teor de açúcar, gordura 
e sódio de alimentos industrializados mais consumidos por eles e as referências diárias, um banner interativo com dicas de bons 
hábitos alimentares, uma apresentação sobre DCNT com foco em casos impactantes, e foi distribuído uma caneca personalizada 
para cada participante com frases e imagens que remete a alimentação adequada contendo dentro um papel com os resultados e 
conclusões individuais da antropometria, contendo também recomendações gerais para uma boa alimentação, além de quantas 
canecas com água cada um devia tomar por dia. A prevalência de massa gorda alta e resultados das circunferências elevadas, 
fatores de risco para o desenvolvimento de DCNT, foram maiores nas mulheres (85%), enquanto nos homens foram menores 
(59%). Notou-se também um grande consumo de alimentos industrializados entre os participantes, destacando o refrigerante, 
balas, embutidos, suco de saquinho, macarrão instantâneo, biscoito recheado, salgadinhos, suco de caixinha, achocolatados e 
doces, fator esse também de risco para o surgimento de DCNT. A avaliação da efetividade dos programas de educação nutricional 
implantados, depende de um maior intervalo para novas coletas de dados, porém ressalta o grande interesse e empolgação 
demonstrado pelos participantes no momento da aplicação dos programas de educação nutricional.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a implementação de programas de educação nutricional é viável para funcionários de uma UAN.
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INTRODUÇÃO
As ações de educação em saúde têm demonstrado como estratégia essencial no enfrentamento dos distúrbios de desenvolvimento 
na infância e das doenças crônicas, incluindo a obesidade. A educação alimentar é parte dessa educação em saúde com finalidade 
promover crescimento especialmente na primeira infância e na prevenção das doenças crônicas, incluindo a obesidade. Para o 
enfrentamento dos problemas epidemiológicos no Brasil e no mundo, de ações na atenção primária devem ser desenvolvidas, e 
devem envolver atores do próprio contexto da comunidade. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) pode promover a educação 
alimentar e nutricional na sua área de abrangência, quando capacitado. 

OBJETIVOS
Neste estudo será descrito a capacitação de agentes na área de alimentação de forma interdisciplinar.

METODOLOGIA
Participaram do estudo 21 ACS de três Unidades de Saúde da Família (USF) do Município de Botucatu, onde alunos da Medicina, 
Enfermagem e Nutrição estavam inseridos pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET. Foram propostas 
perguntas com o objetivo de entender o conhecimento prévio dos ACS sobre Alimentação Saudável (AS) e quais as dúvidas sobre 
o tema. O questionário estruturado foi analisado por contagem simples, as respostas nortearam as ações de capacitação com 
ênfase em Aleitamento Materno, Alimentação Complementar e Alimentação Saudável.

RESULTADOS
Pode-se perceber que os ACS possuem informações sobre AS, mas a abordagem aos usuários não é feita com segurança, pois 
as fontes são diversas e deparam-se com a não-adesão da população às orientações. 

CONCLUSÃO
A capacitação de AS deve ser contínua, e deve haver ainda capacitação para aplicabilidade do conhecimento a fim de alcançar as 
mudanças que favoreçam a saúde comunidade.
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INTRODUÇÃO
Estima-se que no Brasil, de cada cinco refeições, uma é feita fora de casa. O processo produtivo de refeições coletivas gera uma 
preocupação ambiental, pois, para alcançar seus objetivos, as unidades produtoras de refeições (UPRs) usam recursos naturais e 
geram resíduos que provocam impactos ao meio ambiente, tornando imprescindível a integração de ações sustentáveis na gestão 
desses estabelecimentos. 

OBJETIVOS
Averiguar a adoção de práticas sustentáveis em UPRs, tipo populares, através da aplicação de uma lista de verificação sobre as 
boas práticas ambientais.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo observacional, exploratório e transversal que foi realizado durante três dias consecutivos no período de abril 
e maio de 2017. O qual foi desenvolvido em duas UPRs. Adotou-se uma lista de verificação sobre as boas práticas ambientais 
adaptada cujas opções de respostas eram: “sim”, “não” e “não se aplica” quando as atividades eram ou não realizadas e/ou 
não se aplicava ao serviço de alimentação. Os parâmetros abordados foram: caracterização e documentação da UPR;  medidas 
relacionadas à redução, reutilização, tratamento, armazenamento e destinação dos resíduos sólidos, do uso racional da água e 
de energia;  redução do lixo;  utilização de alimentos sustentáveis;  redução do uso de produtos químicos;  utilização e descarte 
consciente do óleo de fritura e medidas educativas com os colaboradores e clientes. As UPRs foram codificadas como I e II. 

RESULTADOS
Ambas as unidades apresentaram práticas sustentáveis com 75% e 77% de adequação, respectivamente. Quanto ao consumo 
consciente de água e de energia as duas UPRs obtiveram 71 e 68% de conformidade.Em relação à redução do lixo as unidades 
obtiveram resultados de 81 e 77% de adequação. Com relação à utilização de alimentos sustentáveis no planejamento e execução 
dos cardápios as duas unidades obtiveram 90 e 85% de adequação. Como medidas educativas as duas unidades trabalham 
com os colaboradores cursos de capacitações periódicos e treinamento em serviço. E com os clientes através de campanhas 
direcionadas a redução do desperdício e incentivo ao consumo consciente.Portanto, neste item as duas UPRs encontrou-se 100% 
de adequação.

CONCLUSÃO
Conclui-se que há implantação de medidas de orientação, através da educação dos colaboradores e clientes, padronização dos 
processos e serviços, treinamento da equipe e monitoramento das atividades, tornou-se possível à incorporação de práticas 
sustentáveis com foco nas boas práticas ambientais.

 

voltar ao índice



411* Os nomes, títulos e resumos foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores.
   Portanto, repetições e eventuais erros são de responsabilidade dos mesmos.

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN - ALImENtAçãO E NutRIçãO: mItOS E fAtOS
29 a 31 de agosto de 2017 | Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/SP

PO-31-130
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS CARDÁPIOS DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO QUANTO AO 
ASPECTO TOXICOLÓGICO E ALERGÊNICO 
Autores: ROSÂNGELA SANTOS DA SILVA; DANIEL SANTOS DE CASTRO; XAENE MARIA F. DUARTE MENDONÇA 
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
Área: SAÚDE COLETIVA E UAN 
Sessão: VISITAÇÃO AOS PÔSTERES 
Data: 31/08/2017 - Sala: ÁREA DE EXPOSIÇÕES - Horário: 13:25-14:25:00 
Forma de Apresentação: PÔSTER 
 
 
INTRODUÇÃO
O emprego de corantes é dos mais polêmicos na indústria de alimentos, pois seu uso justifica-se por questões de hábitos. Hoje, 
todos os corantes permitidos pela Legislação Brasileira possuem valores de ingestão diária recomendada, mas estão sujeitos a 
alterações, dependendo de resultados de estudos toxicológicos. Estudos apontam as principais reações adversas aos aditivos, quer 
seja aguda ou crônica, tais como reações tóxicas no metabolismo desencadeantes de alergias, de alterações no comportamento 
em geral e carcinogenicidade. Nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs), o nutricionista durante o planejamento dos 
cardápios deve levar em consideração diversos aspectos como: conhecimento de substâncias potencialmente tóxicas presentes 
nos alimentos e o risco de seu consumo diário na alimentação. 

OBJETIVOS
Avaliar aspectos toxicológicos e alergênicos presentes nos cardápios servidos no período do almoço de uma UAN.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo transversal, com a avaliação dos cardápios servidos no turno do almoço nos meses de março e abril 
de 2017. Foram analisados 30 cardápios. A coleta das informações foi feita através da leitura dos rótulos dos alimentos utilizados 
para confeccionar as preparações que compõem os cardápios da UAN assim como da literatura referente a essa temática. Os 
dados foram tabulados e tratados estatisticamente no Microsoft Excel versão 2010. Os aspectos toxicológicos e alergênicos 
dos cardápios foram analisados, definindo-se os alimentos potencialmente tóxicos ou que poderiam produzir compostos tóxicos 
durante o processamento e também os alimentos considerados alergênicos. 

RESULTADOS
Verificou-se que glicosinolatos, nitratos, taninos, oxalatos, fitatos, inibidores da protease e produtos da reação de Maillard, 
corantes, se destacaram por apresentarem alto índice de ocorrência mensal. Em relação aos alimentos fontes dessas substâncias 
potencialmente tóxicas, destacaram-se o repolho, como fonte de glicosinolatos e nitratos e o feijão pelo elevado conteúdo de 
fatores antinutricionais. Visto que os referidos alimentos são utilizados com frequência na UAN em estudo. 

CONCLUSÃO
A análise qualitativa da presença de substâncias potencialmente tóxicas nos cardápios da UAN mostrou frequência considerada 
elevada. No entanto, mais estudos são necessários para que possam ser comparados com os níveis tóxicos estabelecidos e na 
ingestão diária aceitável com a finalidade de reduzir o consumo dessas substâncias e promover hábitos alimentares saudáveis. 
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INTRODUÇÃO
O avanço das pesquisas de novos fármacos para o tratamento dos transtornos mentais, trouxeram inúmeras vantagens e 
menores efeitos colaterais para os portadores destes transtornos, em contrapartida,o uso crônico desta terapia está associado ao 
aparecimento de obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia e intolerância a glicose,que aumentam o risco de morte por doença 
cardiovascular.Uma opção terapêutica para prevenção e controle destas alterações metabólicas é o aumento do consumo de 
fibras dietéticas.

OBJETIVOS
Avaliar o efeito da suplementação de farelo de aveia sobre os parâmetros bioquímicos de risco cardiovascular de portadores de 
transtornos mentais institucionalizados em um hospital psiquiátrico.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de intervenção, sem grupo controle, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e assinado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido,realizado no período de novembro de 2015 a novembro de 2016.Foram avaliadas as medidas 
de peso, estatura,posteriormente calculado o índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal, colesterol total, HDL-
colesterol, triglicerídeos e glicemia de jejum dos 45 portadores de transtornos mentais moradores da instituição.Após avaliação 
inicial os participantes receberam diariamente 20 gramas de farelo de aveia por 180 dias,e foram reavaliados após 90 e 180 dias, 
após 180 dias do término da mesma.Não houve modificação da dieta oferecida e nem da medicação usada.A comparação entre 
os momentos foi feita utilizando ANOVA para medidas repetitivas, Tukey para variáveis com distribuição simétrica, considerando 
o nível de significância de 5%.

RESULTADOS
A maioria era do sexo masculino (62%), com média de idade de 55,5±13,2 anos.A classificação do estado nutricional,mostraram 
que 46,7% (21) apresentaram excesso de peso (sobrepeso e obesidade) e 40% (18) eram eutróficos.Quanto a intervenção com 
farelo de aveia, os resultados mostraram que o efeito foi significativamente positivo na melhora dos níveis de colesterol total, 
triglicerídeos e glicemia, confirmado na avaliação realizada após 180 dias do término da intervenção, quanto os resultados 
voltaram aos níveis iniciais.

CONCLUSÃO
Considerando as dificuldades de modificação no estilo de vida de portadores de transtornos mentais, os resultados mostraram 
que, a suplementação com 20 gramas de farelo de aveia é uma alternativa fácil e prática para o controle de fatores de risco para 
o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
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INTRODUÇÃO
O bem-estar no trabalho e o comprometimento organizacional têm sido amplamente discutidos, considerando as transformações 
no cenário laboral, como a competição acirrada e as crescentes exigências dos empregadores. Explorar esses temas em Unidades 
de Alimentação e Nutrição (UANs) hospitalares justifica-se pelo fato de evidenciar-se o desgaste frequente do trabalhador em 
virtude da natureza das tarefas realizadas e da responsabilidade com a coletividade enferma.

OBJETIVOS
Analisar as percepções sobre bem-estar no trabalho (BET) e comprometimento organizacional afetivo (COA) de trabalhadores de 
uma UAN hospitalar.

METODOLOGIA
Tratou-se de estudo piloto, quantitativo, de caráter transversal e exploratório. A amostra foi composta por todos os trabalhadores 
(n=20), nutricionistas e operacionais, de uma UAN situada em hospital público do Nordeste do Brasil. A coleta de dados foi coletiva, 
mas manteve-se a independência das respostas. Foram utilizados: a) Questionário sociodemográfico-laboral;  b) Escala de BET 
composta pelos fatores Afeto Positivo, Afeto Negativo e Realização, cada um deles contendo questões para serem respondidas em 
formato likert de 1 a 5 (1-nem um pouco a 5-extremamente);  c) Escala de COA, unifatorial, com formato likert, também, de 1 a 5 
(1-nada a 5-extremamente). Considerou-se BET quando as médias dos fatores positivos (afeto positivo e realização) superavam 
o ponto médio (2,5) e suplantavam o afeto negativo. O comprometimento do trabalhador em relação à UAN foi considerado frágil 
quando as médias se situaram entre 1 a 2,9, entre 3 e 3,9, significaram indecisão e de 4 a 5 indicavam COA.

RESULTADOS
A média ± DP da idade dos participantes foi de 48,80 ± 10,68 anos e a escolaridade variou do ensino fundamental incompleto 
(35%) à pós-graduação (25%). Os seguintes cargos/funções foram encontrados: nutricionistas de produção (5%) e de clínica 
(15%), cozinheiros (30%), copeiros (25%), despenseiros (5%) e auxiliares (20%). O quadro de pessoal apresentou BET, sendo 
a média ± DP do fator afeto positivo igual a 3,08 ± 0,63, e do fator realização igual a 3,67 ± 0,63. Houve indecisão quanto ao 
COA (3,02 ± 0,77).

CONCLUSÃO
Os trabalhadores desta UAN relacionam o trabalho às sensações prazerosas, como alegria e entusiasmo. Paradoxalmente, existe 
a dúvida entre permanecer contribuindo nesse local ou buscar novas oportunidades de emprego. Cabe aos gestores identificar as 
causas, junto aos funcionários, e implementar estratégias motivadoras.
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INTRODUÇÃO
A alimentação escolar deve oferecer aporte adequado de energia e nutrientes na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento 
cognitivo e favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Ressalta-se que as refeições produzidas devem estar em condições 
higiênicossanitárias seguras, garantindo sua inocuidade. Dessa forma, destaca-se a importância da aplicação das regras de Boas 
Práticas de Fabricação (BPFs) na alimentação escolar.

OBJETIVOS
Avaliar a adequação às BPFs em Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), 
em uma capital do Nordeste do Brasil.

METODOLOGIA
A amostra foi composta por 10 CMEIs (20% da maior zona urbana da capital). Para verificar a adequação às regras de BPFs, 
utilizou-se uma lista de verificação com 99 itens e seis blocos temáticos, validada pelo Centro Colaborador em Alimentação 
e Nutrição do Escolar (CECANE). O cálculo para a avaliação da adequação dos CMEIs foi realizado a partir do somatório dos 
pontos obtidos, considerando o peso específico de cada bloco, sendo o resultado expresso em porcentagem. Os CMEIs foram 
classificados em precários (0 a 25%), deficientes (26 a 50%), regulares (51 a 75%) e excelentes (91 a 100%).

RESULTADOS
A média da pontuação total foi de 48,81% ± 5,38%, sendo 70% dos CMEIs considerados deficientes em relação à aplicação 
das BPFs, e os demais classificados como regulares. O bloco “Edificações e Instalações” recebeu classificação regular, com 
média de 66,07% ± 8,53%. A média alcançada para “Equipamentos e Utensílios” foi de 34,18% ± 10,02%, sendo considerado 
deficiente. O bloco “Manipuladores” também foi considerado deficiente, pois obteve média de 30,00% ± 17,22%. Neste bloco, foi 
encontrado o maior número de CMEIs (4) classificados como precários. Todos os CMEIs apresentaram 100% de adequação para 
“Fornecedores”, classificando-se como excelentes. A média 43,92% ± 3,98% para o bloco “Processos e Produções” conferiu-lhe 
classificação deficiente. A pontuação média de 63,90% ± 9,64% foi alcançada para “Higienização Ambiental”, sendo os CMEIs 
classificados como regulares neste bloco.

CONCLUSÃO
As condições higiênicossanitárias das UANs, nos CMEIs, estão insatisfatórias, sendo necessário melhorar a adequação das BPFs 
e ajustar a estrutura física do local às atividades desenvolvidas para garantir a produção de alimentos seguros e a saúde infantil.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, a grande demanda dos serviços em Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) tem aumentado a preocupação com 
a sustentabilidade ambiental. O uso das matérias-primas, a geração de resíduos e a utilização de água e energia, entre outros, 
necessitam de controle rigoroso.

OBJETIVOS
Analisar a existência de ações voltadas para a sustentabilidade ambiental em uma UAN institucional.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo transversal, descritivo e exploratório em um restaurante universitário do Nordeste do Brasil. Aplicou-
se check-list sobre sustentabilidade ambiental em UANs que abordou: características de equipamentos e das instalações (5 
itens);  programas de certificação contra o desperdício e voltados para a coleta/destinação correta dos resíduos (13 itens);  e 
características de sustentabilidade ambiental no processo de produção das refeições (29 itens).

RESULTADOS
Verificou-se que a UAN apresentou os equipamentos necessários para a produção de refeições. Sobre as instalações, foram 
encontradas torneiras com acionamento manual e lâmpadas fluorescentes. Não havia programa ou certificação ambiental 
implementado. Nutricionistas e trabalhadores operacionais não receberam treinamento em sustentabilidade ambiental. A UAN não 
possuía fonte alternativa de energia e não adotava programa sobre o desperdício de água e energia. Não existia coleta seletiva de 
recicláveis. Parte dos resíduos orgânicos era utilizada pelo setor de zootecnia para alimentação animal, no entanto, a maior parte 
era coletada pela prefeitura juntamente com o lixo comum. O óleo de fritura era coletado por empresa pública. O nutricionista 
realizava o planejamento dos cardápios e utilizava alimentos regionais, sazonais e baseava-se em fichas técnicas de preparação. 
Não eram adquiridos produtos orgânicos e nem da agricultura familiar. Eram usados produtos de higienização biodegradáveis. 
Havia conferência dos produtos no ato do recebimento. Os alimentos eram descongelados sob refrigeração. Havia monitoramento 
da quantidade per capita e do fator de correção dos alimentos. Frutas e vegetais minimamente processados não eram utilizados. 
As técnicas de cocção mais utilizadas eram cozinhar e chapear. Monitorava-se o desperdício de alimentos dos comensais e as 
sobras limpas eram reutilizadas.

CONCLUSÃO
A UAN apresenta ações de sustentabilidade ambiental, mas é necessário implementar mais ações na perspectiva de reduzir 
possíveis impactos ambientais, sociais e financeiros.
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INTRODUÇÃO
Os escores médios obtidos por estudantes dos diversos países em avaliações escolásticas se correlacionam fortemente com 
o Quociente de Inteligência (QI) médio da população das nações. Nesse sentido, as avaliações que mensuram o conhecimento 
dos discentes podem representar as habilidades cognitivas (HC) dos habitantes de um país. As HC são definidas como o estoque 
educacional médio dos indivíduos de uma nação. O QI médio da população de vários países correlaciona-se negativamente com 
taxas de fome e subnutrição e positivamente com indicadores de sobrepeso e obesidade.

OBJETIVOS
Investigar as influências das HC e da renda per capita sobre a alimentação e a nutrição da população dos estados do Brasil. 
Também se buscou analisar os impactos da boa qualidade nutricional e da precoce escolarização sobre a variação das HC dos 
habitantes daqueles estados.

METODOLOGIA
Os escores médios dos estudantes, em diferentes áreas do conhecimento, no Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, 
foram usados como medidas das HC. Os impactos das HC foram calculados sobre dois conjuntos de indicadores alimentares e 
nutricionais: o primeiro, denominado índice de fome e subnutrição estadual (IFSE) e o segundo, designado índice de sobrenutrição 
estadual (ISE).

RESULTADOS
As HC e a renda per capita explicaram, juntas, 77% e 71% da variação do IFSE e do ISE nos estados, respectivamente, mas 
somente as HC explicaram sozinhas, e de forma estatisticamente significativa, a variação do IFSE e do ISE. Por meio de testes de 
mediação, observou-se que as HC constituem os fatores que explicam as associações entre a renda per capita e as desigualdades 
alimentares e nutricionais no Brasil. Por outro lado, as porcentagens de crianças de zero a três anos de idade matriculadas em 
escolas, as taxas de aleitamento materno e as porcentagens de pessoas com deficiência calórica explicaram 78% da variabilidade 
entre as HC dos habitantes dos estados brasileiros.

CONCLUSÃO
A elevação das HC diminui as taxas de subnutrição e fome e aumenta as porcentagens de sobrepeso e obesidade na população 
dos estados do Brasil. A melhoria da qualidade nutricional de uma população, associada ao início precoce da escolarização, pode 
influenciar positivamente as HC dos habitantes de uma nação.
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INTRODUÇÃO
Políticas públicas, quando bem implementadas, podem gerar ganhos enormes para o desenvolvimento socioeconômico de um 
país. Nessa perspectiva, as políticas de alimentação e nutrição podem, além de garantir o abastecimento alimentar, ser uma 
maneira de desenvolver a agricultura local, aumentar a renda da população e assegurar a proteção social. A implementação de 
políticas de alimentação e nutrição em países latino-americanos pode significar uma importante contribuição para a garantia da 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). O Brasil e o México são países da América Latina que têm planejamento definido para 
políticas de alimentação escolar e que são economicamente semelhantes, apresentando os maiores PIB’s dessa região.

OBJETIVOS
Diante disso, este estudo objetiva analisar as políticas públicas de alimentação escolar do Brasil e do México, quanto à garantia da 
Segurança Alimentar e Nutricional.

METODOLOGIA
Foram pesquisadas legislações descritivas de políticas de alimentação escolar (PAE) que vigoram no ano de 2017 no Brasil e no 
México. O método da análise temática (Jovchelovitch;  Bauer, 2002) foi utilizado para delimitar tópicos centrais de discussão que 
elucidassem o papel das PAE em consonância aos conceitos pragmáticos da SAN. 

RESULTADOS
Assim, foi possível observar que no Brasil a principal PAE consiste no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e no 
México o Programa de Desayunos Escolares (PDE). Originalmente, a proposta destes programas foi o combate à desnutrição 
infantil. Atualmente, seja com recursos via Educação (Brasil) ou Desenvolvimento Social (México), ambos buscam a SAN como 
finalidade, mesmo divergindo em seus objetivos. Também, mesmo sendo dado um escopo nacional de abrangência (rural e 
urbana), a política mexicana atende apenas crianças e adolescentes, enquanto o PNAE assiste a todos os matriculados da 
educação básica de ensino, desde a educação infantil, fundamental, médio, além de jovens e adultos, contribuindo assim para a 
garantia da SAN desta população e servindo de modelo para outros países. 

CONCLUSÃO
Frente a esse panorama, foi possível concluir que as PAE do Brasil e do México têm grande relevância para o fortalecimento da 
garantia à Segurança Alimentar e Nutricional destes países, conforme se propõem seus programas. 
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