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A cenoura é um alimento utilizado em todas as etapas da vida do brasileiro. Ela 

apresenta alto conteúdo de vitaminas e minerais, textura macia e paladar 

agradável. A cocção promove modificações que podem acarretar, inclusive, 

maior ou menor aceitação dos consumidores. O objetivo do presente trabalho 

foi avaliar os efeitos da produção de cenouras orgânicas, convencionais e 

aquelas produzidas somente com adição de NPK (nitrogênio, fósforo e 

potássio), e seu efeito sobre as características sensoriais de cenouras cruas, 

assadas e cozidas em água a vapor e por ebulição. Após aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFJF sob o número de 

registro CAEE: 23694119.2.0000.5147, foi realizada análise sensorial por meio 

de teste de aceitação utilizando-se escala hedônica de cinco pontos em dois 

dias diferentes, sendo 42 e 36 provadores não treinados, respectivamente, os 

quais receberam um total de seis amostras para as análises sensoriais e 

julgaram de acordo com a preferência para as características de sabor, textura 

e aparência/cor das amostras das cenouras. Os resultados foram expressos 

em média e desvio-padrão submetidos à análise estatística determinada por 

análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (P = 0,05). Ao comparar os 

modos de preparo os provadores tiveram menor preferência em relação ao 



sabor das cenouras NPK cozidas por ebulição e convencionais cruas. 

Avaliando a textura, houve menor preferência nas cenouras convencionais 

cruas. Já no atributo aparência/cor, as cenouras orgânicas cozidas a vapor e 

as NPK cruas e cozidas por ebulição foram melhor avaliadas, as convencionais 

tiveram pior preferência quando assadas. Confrontando os sistemas de 

produção, o convencional teve sabor pior nas cenouras cruas e melhor nas 

cozidas por ebulição. No atributo textura o NPK foi melhor nas cenouras cruas 

e o orgânico pior nas cozidas por ebulição. Em relação a cor/aparência o 

convencional teve melhor cor em todos os modos de preparo. Portanto, 

concluímos que vários são os fatores que influenciam a experiência sensorial, 

sendo os modos de preparo capazes de preservar suas potencialidades 

nutricionais ou até mesmo ocasionar dissolução de sabores indesejáveis, além 

da influência do tempo de colheita e componentes empregados na produção 

hortícola. 
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As plantas alimentícias não convencionais (PANCs), conhecidas popularmente 

como mato, são espécies de fácil cultivo, apresentam seu valor nutricional 

pouco explorado, sendo desconhecidas pela maior parte da população. A 

Pereskia aculeata, popularmente conhecida como ora-pro-nóbis (OPN), é fonte 

de aminoácidos como a lisina e se encontra em maior quantidade na planta, 

desempenhando importantes funções no organismo. Além de proteína, a planta 

é rica em vitaminas e minerais. Com isso, o objetivo do trabalho é avaliar o 

conhecimento e consumo dos cidadãos do município de Cabo Frio – RJ sobre 

PANCs com ênfase na OPN. Para tal, com o isolamento social, consequência 

da Covid-19, um questionário online foi realizado através da plataforma Google 

Forms. O questionário continha questões para caracterização da amostra, 

quanto ao gênero, grau de instrução e nível socioeconômico e sobre o grau de 

conhecimento dos entrevistados e o nível de consumo destes a respeito de 

PANCs de um modo geral e em seguida, quanto a ora-pro-nóbis. O software 

Excel foi utilizado para estatística. 351 voluntários participaram da pesquisa. 

Questionados em suas observações nas embalagens alimentícias, as 

respostas mais frequentes foram: marca, preço, informações nutricionais e 



sobre ingredientes, prazo de validade, design e aditivos químicos. 50,42% dos 

voluntários afirmaram não conhecer a definição de PANCs e 6,26% relataram 

consumir alguma diversidade deste grupo. 79% disseram saber a importância 

destas plantas no consumo humano, entretanto, não utilizam. Dentre as 

PANCs citadas como conhecidas estavam: apontaram algumas dessas 

plantas, dentre elas pode-se destacar a ora-pro-nóbis, dente de leão, 

capuchinha, peixinho, bertalha, taioba, caruru, açafrão, tanchagem, confrei, 

serralha, lírio-do-brejo, azedinha, hibisco, chaya, folhas de cenoura e 

beterraba. Sobre a ora-pro-nóbis, cerca de 37% afirmaram conhecer, contudo, 

80% negaram seu consumo. Após brevemente informados de seus benefícios, 

50% dos voluntários afirmaram ter interesse na farinha da OPN.  Com isso, 

conclui-se que a maioria dos voluntários não conhece e/ou não consome 

PANCs e OPN, todavia, relatam conhecer os benefícios de alguma PANC. 

Sendo brevemente informados sobre as informações nutricionais, alguns 

relataram ter interesse no seu consumo na forma de farinha, deixando margens 

para novos estudos, que abordem o desenvolvimento e análise sensorial desta. 
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O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e apresenta grande diversidade 

de frutos apreciados por suas características sensoriais. Entretanto, o consumo 

desses frutos é baixo entre os brasileiros devido à sua alta perecibilidade e sua 

produção comercial limitada, ficando restrito ao consumo local. Para aumentar 

a vida útil e agregar valor a esses frutos, é necessário o desenvolvimento de 

produtos processados, como geleias e bebidas. Assim, o objetivo desse estudo 

foi avaliar o conhecimento e a intenção de compra de brasileiros sobre 

produtos com frutos do Cerrado. Foi formulado um questionário eletrônico na 

plataforma Google Forms e enviado para uma amostra aleatória de brasileiros 

maiores de 18 anos, residentes em todas as regiões do país, principalmente do 

Estado de Mato Grosso. Foram obtidas 300 respostas sendo a maioria 

mulheres, jovens entre 21 e 25 anos, pessoas com ensino superior e renda de 

2-5 salários-mínimos. 83,9% dos participantes afirmaram conhecer pelo menos 

um fruto dentre os frutos apresentados, sendo o pequi e o bacupari os frutos 

mais e menos conhecidos e consumidos (96% e 2,8%; 73,2% e 2% 

respectivamente). 43,7% dos participantes disseram nunca ter consumido um 

produto produzido com frutos do Cerrado, mas costumam encontrar sucos 



(58,6%), sorvetes (57,8%) e doces/compotas (52,3) produzidos com esses 

frutos. Dos que disseram conhecer produtos com frutos do Cerrado, 61,7% 

disse consumi-los, e dentre os que não consomem, o principal motivo é falta de 

hábito ou costume (53,1%). Quando questionados sobre a intenção de compra 

de produtos com frutos do Cerrado, 82,9% disse que compraria um alimento 

contendo esses frutos. Sorvetes (71,3%), geleias (68,4%) e iogurtes (64,4%) 

foram os produtos pelos quais os participantes demonstraram maior intenção 

de compra. Por fim, as características sensoriais estão entre os aspectos mais 

valorizados na escolha de um produto (79,4%).  Conclui-se que os frutos do 

Cerrado são de forma geral bem aceitos pela população brasileira e, uso 

desses frutos pela agroindústria contribui para melhor o aproveitamento e 

estimular a economia local. Utilizar os frutos do Cerrado no desenvolvimento de 

novos produtos pode ser uma alternativa viável para aumentar o seu consumo 

e garantir a satisfação dos consumidores. 
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Bala de gelatina é uma goma de corte com consistência firme, textura 

maleável, aspecto cristalino e brilhante, podendo ser saborizada com frutas e 

aditivos alimentares. Nesse contexto de inserção de frutas na alimentação, 

tem-se o mandacaru (Cereus jamacaru P.C) espécie nativa da caatinga 

brasileira, sendo consumido, geralmente in natura (caule e frutos). A polpa do 

mandacaru apresenta potencial de aproveitamento industrial, principalmente 

por apresentar um teor de 9,82% de açúcares totais, constituintes importantes 

em processos biotecnológicos, como, por exemplo, em fermentação alcoólica. 

Embora, esse fruto apresente característica que o torne atrativo para 

elaboração de produtos alimentícios, o mesmo ainda não é explorado 

comercialmente. Diante do exposto, objetivou-se formular e avaliar balas de 

gelatina com polpa de mandacaru saborizadas com maracujá e umbu. Após 

aprovação do projeto no comitê de ética em pesquisa, foram elaboradas três 

formulações de bala de gelatina com mandacaru (F1: com polpa de 



mandacaru; F2: com polpa de mandacaru e polpa de maracujá; F3: com polpa 

de mandacaru e polpa de umbu) e avaliadas microbiologicamente (coliformes 

totais e termotolerantes, Salmonella sp e fungos) e sensorialmente (80 

provadores não treinados quanto a aceitação, preferência e intenção de 

compra). A avaliação microbiológica demonstrou que as balas de mandacaru 

estavam seguras de acordo com os padrões microbiológicos da legislação 

brasileira. As balas apenas com polpa de mandacaru (F1) apresentaram menor 

aceitabilidade, preferência e intenção de compra, enquanto as balas 

saborizadas com a polpa de maracujá (F2) foram as que apresentaram a 

melhor aceitabilidade, preferência e intenção de compra. Tanto a F2 e F3 

apresentaram índice de aceitabilidade >70%, indicando potencial para 

comercialização. Conclui-se que a saborização (maracujá e umbu) das balas 

de gelatina com mandacaru foi positiva, uma vez que a adição das frutas 

agregou valor sensorial e comercial às balas, além de serem balas saborizadas 

sem uso de aditivos alimentares (corantes, saborizantes) e poder promover o 

consumo de balas com frutas regionais. 
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Dentre as proteínas de origem animal, o pescado tem criado expectativas para 

aumento do consumo, influenciando na expansão e intensificação da 

produtividade piscícola para os próximos anos. Contudo, atualmente há uma 

crescente conscientização por parte dos consumidores acerca do manejo e 

tratamento que os animais são submetidos dentro dos setores de produção 

animal. Com isso, o objetivo desta pesquisa foi verificar o consumo e 

conhecimento sobre bem-estar de pescado entre os consumidores no 

município de Belém no estado do Pará. O trabalho foi realizado durante o 

período de outubro a dezembro de 2020. Foram obtidas 102 respostas através 

de um formulário online composto por 09 perguntas objetivas. Os dados foram 

submetidos a análise descritiva pelo programa Excel®. O perfil dos 

consumidores foi composto por 60,78% de mulheres e 39,22% por homens. A 

maioria dos entrevistados 69,61% tem renda familiar de até dois salários 

mínimos, enquanto 24,51%, 2,94%, 1,96% e 0,98% possuem renda de um, 

meio, quatro e três salários mínimos, respectivamente. Sobre o conhecimento 

do bem-estar animal 68,63% afirmaram saber, e 31,37% desconheciam. 

Quando questionados se sabiam o que era senciência animal 52, 94% 

afirmaram positivamente, já 47,06% não conheciam. Para 91,18% acreditam 



que os peixes são capazes de sentirem dor, à medida que 8,82% 

desacreditam. Quando perguntado se acreditam que as pisciculturas 

implementam medidas que possam propiciar bem-estar animal 71,57% acham 

que não, enquanto para 28,43% são adotadas medidas. 82,35% dos 

entrevistados presumem que durante o abate não são utilizados métodos de 

bem-estar animal, para 17,65% acreditam que o bem-estar é levado em 

consideração durante o abate. Para 73,53% o bem-estar poderia influenciar na 

qualidade da carne em contrapartida 26,47% não acreditam. Sobre a 

frequência de consumo de pescado 55,62% consomem uma vez por semana, 

enquanto 21,05%, 16,25%, 4,29%, e 2,79% consomem geralmente duas, três, 

quatro vezes na semana e nunca consomem, respectivamente. A partir dos 

dados é possível observar um elevado consumo que pode está relacionado ao 

hábito cultural do paraense em consumir pescado frequentemente, além de 

constatar uma certa percepção sobre o bem-estar dos pescados por parte dos 

consumidores. 
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A abóbora (Cucurbita moschata) é conhecida popularmente como abóbora de 

leite, sendo seu plantio maior na região Nordeste do Brasil. Seu fruto é 

composto por polpa (67%), casca (20%) e sementes (3%), sendo a polpa 

normalmente utilizada na elaboração de quibes, sopas e doces. A polpa possui 

baixo teor de fibras, proteínas e lipídios, e quantidades significativas de ácido 

ascórbico, minerais (ferro, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e zinco) e 

compostos bioativos (fenólicos, flavonoides, vitaminas, aminoácidos). Portanto, 

a polpa da abóbora constitui uma matéria-prima para elaboração de conservas 

vegetais cuja composição pode conter especiarias como a pimenta rosa que 

possui propriedades sensoriais (aroma, sabor), antimicrobianas e 

antioxidantes. Objetivou-se elaborar e avaliar a qualidade microbiológica e 

sensorial de formulações de conserva de abóbora com e sem pimenta rosa. 

Para isso, antes da elaboração das formulações da conserva foi realizada uma 

pesquisa com 70 consumidores por meio da aplicação de um questionário 

(questões objetivas de múltiplas escolhas e subjetivas) para auxiliar na 

elaboração das conservas (F1- sem pimenta rosa; F2 – com 1,25% de pimenta 



rosa). As formulações foram avaliadas microbiologicamente (5 amostras de 

cada formulação: fungos, enterobactérias e Salmonella sp.), e sensorialmente 

por 100 provadores não treinados em domicílio (aceitação e intenção de 

compra). Na análise microbiológica, observou-se que a contagem de fungos e 

enterobactérias foram < 1,0 x 102 (estimado) e ausência de Salmonella sp., 

sendo segura do ponto de vista microbiológica. Em relação a aceitação 

sensorial e intenção de compra das conservas de abóbora, percebeu-se que 

houve diferença significativa (p<0,05) entre as formulações (F1 e F2), apenas 

no aroma, sendo a F1 a que obteve melhor aceitação sensorial para esse 

parâmetro. Contudo a intenção de compra foi a mesma entre as formulações. 

As   conservas   de abóbora estavam seguras microbiologicamente e 

apresentaram a mesma aceitabilidade sensorial e intenção de compra, 

diferindo quanto ao aroma que teve maior aceitabilidade na conserva sem 

pimenta rosa. Observa-se que é viável a elaboração das conservas de 

abóbora, sendo uma nova forma de consumir um fruto regional tão apreciado e 

produzido na região Nordeste do Brasil. 
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Após um ano do primeiro caso confirmado do novo coronavírus (sars-coV-2) no 

Brasil, dúvidas surgiram sobre seu impacto na segurança alimentar, e quais 

possibilidades do vírus manter sua viabilidade nas superfícies dos alimentos. 

Estes questionamentos poderiam gerar medo entres os consumidores e afetar 

diretamente no consumo dos alimentos vendidos na forma fresca, como os 

pescados. O objetivo desta pesquisa foi observar se houve alteração no 

consumo de pescado no munícipio de Belém no estado do Pará. Para isso, 

durante os meses de novembro de 2020 a janeiro de 2021 foram aplicados 100 

questionários online contendo 07 perguntas objetivas sobre o tema. A análise 

descritiva dos dados foi realizada através do programa excel®. Os resultados 

mostraram que 65% dos entrevistados eram mulheres e 35% homens. Quanto 

a renda familiar 58% possuíam renda de dois salários mínimos, enquanto 18%, 

16% e 8% responderam ter renda de três, um e quatro salários mínimos, 

respectivamente. Para frequência semanal de consumo de pescado antes da 

pandemia, 54% responderam que consumiam uma vez por semana, 22% duas 

vezes por semana, 18% afirmaram não consumir, 5% e 1% consumiam três e 

quatro vezes por semana, respectivamente. Quando questionados se houve 

mudança na frequência de consumo semanal de pescado com a chegada da 



pandemia 65% não alteraram, enquanto 35% mudaram a frequência de 

consumo. Sobre onde adquiriram os pescados, 47% compraram em feiras 

livres, 33% em supermercados, 20% não consumiram pescado. Quanto as 

medidas de proteção 68% acreditaram que os estabelecimentos adotaram 

medidas de proteção dos manipuladores e também dos alimentos, enquanto 

32% duvidavam. Sobre a possibilidade do pescado poder transmitir partículas 

viáveis de coronavírus 83% acham que não, enquanto 17% acreditam que 

possa ser transmitido. Diante destes resultados é possível identificar que o 

consumo de pescado não foi muito afetado pela pandemia já que a maioria dos 

entrevistados não alteraram sua frequência de compra, isto pode está 

relacionado ao hábito cultural do belenense de consumir carne de pescado e 

devido o peixe ser considerado dentre as proteínas de origem animal uma das 

mais saudáveis o que ajudaria na manutenção da saúde. 
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A pupunha (Bactris gasipaes Kunth) é um fruto nativo brasileiro da Amazônia. É 

fonte de carotenoides reconhecidos por sua ação antioxidante, além de possuir 

carboidratos de baixo índice glicêmico, tornando seu consumo interessante 

para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis como diabetes 

mellitus tipo 2. Diante disso, o objetivo, dessa pesquisa foi avaliar o 

conhecimento e frequência de consumo pela população brasileira em relação 

aos frutos da pupunheira e seus derivados. Foi aplicado um questionário de 

autopreenchimento, baseado no método de Screener de consumo alimentar e 

desenvolvimento pela plataforma Google Forms. O questionário foi enviado via 

internet e foram convidados brasileiros acima de 18 anos e com acesso à 

internet. Foram obtidas 353 respostas, sendo a maioria dos entrevistados 

(73,6%) residentes na região Centro-Oeste. 71,4% foram mulheres, 42,2% 

tinham idade entre 18 e 24 anos, 48,1% apresentaram renda familiar de 2 a 5 

salários-mínimos. 79% dos participantes declararam não conhecer o fruto 

pupunha e, dentre os 21% dos que conhecem os frutos, metade (54,7%) reside 



na região Norte e 32% na região Centro-Oeste. Esses resultados estão de 

acordo com o esperado, já que a pupunheira é encontrada apenas nos estados 

do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Mato Grosso. Apenas 10,2% dos 

participantes da pesquisa consomem o fruto pupunha anualmente e o principal 

motivo para o não consumo é a dificuldade de encontrar o fruto. Quem 

consome, encontra principalmente em feiras regionais. Em relação aos 

produtos produzidos com os frutos da pupunha, destacam-se o macarrão, a 

farinha, o nhoque e o pão. Esses resultados demostram que esses frutos são 

subvalorizados, e pouco conhecidos nas regiões brasileiras. Portanto, é 

importante a ampliação de projetos voltados para frutos nativos brasileiros para 

fomentar o aumento do consumo, tornando viável a sua comercialização em 

todo o país. 
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Introdução: A banana é uma das frutas de maior consumo mundial e o Brasil, 

um dos maiores produtores do mundo, tem quase a totalidade da sua produção 

destinada ao consumo interno, na forma de fruta in natura, para ser servida à 

mesa. Enquanto os números da exportação e da industrialização do produto 

permanecem pouco expressivos, as perdas na cadeia produtiva se mantêm 

altíssimas. Nesse cenário, surge a produção e o consumo da biomassa de 

banana verde (BBV), que, além de minimizar perdas (pois não depende da 

maturação do fruto para a comercialização, industrialização e consumo), é um 

alimento benéfico à saúde, funcional, nutritivo, e um excelente espessante 

culinário que não transmite sabor ou aroma aos alimentos nos quais é 

introduzida.  

Objetivo: Desenvolver produto de confeitaria do tipo palha italiana, agregando 

insumos com propriedades funcionais, oportunizando mudanças positivas no 

consumo alimentar de doces e em dietas restritivas.  



Métodos: A pesquisa dividiu-se em: revisão da literatura especializada; 

desenvolvimento do produto, com biomassa de banana verde, em substituição 

ao leite condensado, e de biscoito doce sem glúten como sucedâneo do 

biscoito maisena; avaliação sensorial com 56 indivíduos (treinados e não 

treinados) e estatística descritiva dos dados coletados. Para os diversos 

parâmetros sensoriais avaliados foi utilizada a escala hedônica de 09 pontos 

(de “gostei muitíssimo” a “desgostei muitíssimo”), considerando as seguintes 

dimensões: Aparência, Cor, Aroma, Textura, Gosto, Dulçor e Impressão Global. 

A intenção de compra foi avaliada conforme marcação em escala de 05 pontos 

(de “certamente compraria” a “certamente não compraria”).  

Resultados: Conforme avaliação dos participantes, prevaleceram os quesitos 

“gostei muitíssimo” para Aparência (48,2%); Aroma (48,2%); Cor (57,1%); e 

Textura (44,6%) e “gostei muito” para Gosto (44,6%); Dulçor (55,4%); e 

Impressão Global (44,6%). Na intenção de compra prevaleceu o quesito 

“certamente compraria esse produto” indicado por 58,9%.  

Conclusão: A palha italiana funcional a base de BBV resultou em um produto 

de confeitaria sem glúten, sem lactose e vegano, apresentando ótima aceitação 

na avaliação sensorial, revelando ser uma alternativa econômica e 

tecnologicamente viável, que atende aos quesitos de saudabilidade na 

alimentação e, sobretudo, aos indivíduos que possuem restrições alimentares 

fisiológicas e optativas. 
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A taioba (Xanthosoma sagitti folium) é uma planta alimentícia não convencional 

apreciada em certas regiões, principalmente no meio rural (Pinto et al., 2001). 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver pães de queijo acrescidos de taioba e 

avaliar aceitabilidade e atributos sensoriais do produto.Os insumos usados 

para a preparação dos pães foram obtidos no mercado local de Belo 

Horizonte/MG. A taioba foi obtida em feira local de pequenos produtores. Os 

pães foram desenvolvidos no laboratório de gastronomia do Centro 

Universitário Estácio, campos Prado da cidade de Belo Horizonte. Para o 

preparo de 30 unidades foram utilizados: 200g de polvilho azedo; 120g de 

folhas de taioba picadas higienizadas; 100g de queijo canastra; 100mL de 

azeite; 100mL de água potável; 10g de alho; 6g de sal. Os ingredientes foram 

mistrurados manualmente e enrolados na forma de esferas e assados ao forno 

(200 graus) por 15 minutos. Os testes sensoriais foram realizados no 

laboratório de técnica dietética da mesma instituição. O projeto foi aprovado 



pelo Comitê de Ética em Pesquisa através do Protocolo No 

25656719.7.0000.5284. Foram selecionados 20 provadores, estudantes da 

instituição, que analisaram a amostra em relação a aceitabilidade usando 

escala hedônica de 9 pontos em que 9 representa “gostei muitíssimo” e 1 

“desgostei muitíssimo” em relação a aparência, cor, textura, aroma, sabor e 

impressão global. Após esta fase, uma segunda ficha foi apresentada para que 

os provadores pudessem identificar os atributos sensoriais (levantados 

anteriormente por equipe treinada) do pão de queijo através da análise 

descritiva Check-All-That-Apply (CATA). Os valores obtidos na escala hedônica 

e no CATA foram expressos em médias e desvios padrões. As maiores médias 

foram para sabor (7,6/ +-0,04) seguidas de aroma (7,2/+-0,07) e textura 6,7(+-

0,36). As médias mais baixas foram relacionadas a aparência (2,4 -+ 0,64) e 

cor (3,0 +-0,06). Quando analisados os atributos sensoriais, os mais 

identificados foram: “cor verde intensa” e “cheiro herbal ideal”. Isso mostra que 

a coloração pode ter interferido negativamente na aceitabilidade uma vez que 

os consumidores associam “pão de queijo” cor clara e cheiro de queijo. Por 

outro lado, o sabor teve boa aceitabilidade, mostrando ser viável na adição de 

produtos alimentícios. 
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A uva, devido suas características sensoriais, funcionais e tecnológicas, é uma 

fruta utilizada na fabricação de diversos produtos alimentícios, a exemplo das 

geleias que são elaboradas a partir da polpa ou suco da fruta, adicionada de 

açúcar, ácido e outros ingredientes que podem conferi-la características 

sensoriais (gengibre) e propriedades funcionais (frutooligossacarídeo). O 

gengibre é uma especiaria com sabor forte, picante e com ação antimicrobiana 

e antioxidante. Já o frutooligossacarídeo é uma fibra dietética mais solúveis e 

menos doce que a sacarose, sendo utilizada para substituir o açúcar de mesa. 

Diante disso, objetivou-se desenvolver e avaliar três formulações de geleia de 

uva com gengibre, com e sem frutooligossacarídeo. Após aprovação do projeto 

no comitê de ética em pesquisa, foram elaboradas três formulações de geleias 

(F1: sem açúcar; F2: com açúcar; F3: com açúcar e frutooligossacarídeo), e 

avaliadas quanto suas características microbiológicas (bolores e leveduras, 

coliformes totais e termotolerantes, Estafilococus coagulase positivo e 

Salmonella sp.) e sensoriais (80 provadores não treinados, quanto sua 

aceitação, preferência e intenção de compra). A avaliação microbiológica 



mostrou que as formulações estavam seguras de acordo com a legislação 

brasileira de padrões microbiológicos. Na análise sensorial, a geleia sem 

açúcar obteve menor aceitabilidade, preferência e intenção de compra, 

enquanto as F2 e F3 diferiram (p<0,05) apenas no sabor e impressão global, 

com destaque para a F3 com maior aceitabilidade para esses parâmetros. 

Observou-se que das geleias propostas, apenas a F2 e F3 apresentaram 

índice de aceitabilidade acima de 70%, conferindo a elas potencial para 

comercialização. As geleias de uva com gengibre (F2 e F3) demonstraram ser 

viáveis para o consumo, além de serem produtos sem aditivos alimentícios, o 

que atende às exigências de uma parcela da população que busca por 

alimentos mais saudáveis. 
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Introdução 

A transição nutricional vem promovendo alterações no padrão alimentar dos 

brasileiros, como o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Assim 

verifica-se também um aumento na ingestão de gorduras trans e 

interesterificadas, capazes de promover mudanças no perfil lipídico. Como uma 

das consequências disso, vem sendo evidenciado um maior desenvolvimento 

de doenças crônicas não transmissíveis.  

Dentre os alimentos ricos em gordura hidrogenada e interesterificada 

consumidos pela população brasileira ressalta-se a margarina. Com a 

crescente busca por alimentos saudáveis, uma possível forma de otimizar a 

qualidade nutricional da margarina é através da adição de azeite de oliva extra 

virgem em sua formulação. Este possui bom perfil lipídico e agregaria 

benefícios à saúde, ajudando a combater o envelhecimento, os radicais livres e 

auxiliam na diminuição do colesterol sanguíneo. 



Objetivo 

Avaliar através de questionário online a percepção dos consumidores em 

relação à saudabilidade da margarina e investigar o interesse do consumidor 

em relação ao consumo de margarina a base de azeite de oliva extra virgem. 

Métodos 

O trabalho consistiu na aplicação de um questionário eletrônico, contendo 15 

questões (4 abertas e 11 fechadas) e disponibilizado através do Google Forms. 

Os participantes foram recrutados através de e-mail e redes sociais, que, após 

o consentimento livre e esclarecido, encaminhado para os mesmos, tiveram 

acesso ao questionário. 

Resultado 

Foram avaliadas respostas de 206 indivíduos com idade média de 29,7 anos. 

Destes 58,3% informam consumir margarina. Dentre as perguntas foi possível 

notar quatro características relevantes para o produto, que foram: cremosidade, 

composição nutricional, preço e homogeneidade. Um total de 85% informaram 

estar dispostos a adquirir uma margarina formulada com azeite de oliva extra 

virgem, e 79,1% dos indivíduos estão dispostos a pagar um valor um pouco 

mais alto que as margarinas tradicionais. 

Conclusão 

A margarina ainda é consumida por muitos mesmo que não frequentemente. A 

proposta de uma margarina formulada a base de azeite de oliva extra virgem 

pode ter aceitabilidade devido a qualidade nutricional e alta intenção de 

compra, mesmo que o custo do produto fosse superior ao da versão 

convencional. 
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O vegetarianismo é tema de muita discussão na atualidade, sendo crescente o 

interesse pela população. Assim, esse trabalho teve como objetivo investigar 

esse tema, buscando conhecer as barreiras para adoção do vegetarianismo. 

Utilizou-se um questionário online, respondido por 573 participantes. A maioria 

da amostra foi composta por mulheres (78%), com idade média de 29,5 anos. 

A maior parte da amostra foi composta por Onívoros (69,46%), seguida dos 

vegetarianos/ovo-lacto-vegetarianos (14,3%). Entre os flextarianos os principais 

motivos que levaram a mudança no padrão alimentar foram saúde (57,1%) e 

atenção aos animais (42,9%). Entre os veganos e vegetarianos foram a 

atenção aos animais (85% e 76,8%) e causas ambientais (55% e 61%). O 

queijo foi um dos alimentos que fez mais falta para 66, 7% dos ovovegetarianos 

e 70% dos veganos. 50% dos veganos, ovovegetarianos e lactovegetarianos 

não consideram o mercado capaz de atender suas demandas. Entre onívoros e 

flex-vegetarianos os alimentos que mais fariam falta seriam queijo (65,1% e 

73%) e ovo (56% e 55,6%). Os onívoros também relataram que sentiriam falta 



da carne bovina (52%). Destaca-se que 8,5% dos onívoros já foram 

veganos/vegetarianos, e 52% já pensaram em ser. 34,9% dos flex-

vegetarianos já foram veganos/vegetarianos e 85,7% já pensaram em ser. Os 

principais motivos que levaram os flextarianos e onívoros a deixar de serem 

veganos/vegetarianos foi a falta de opções alimentares (54,5% e 38,2%), e 

pressão familiar (27,3% e 29,4%). Os principais motivos que dificultam a 

adoção do vegetarianismo nos onívoros e flex-vegetarianos foram o fato de não 

conseguir ficar sem consumir carne bovina (41,1 entre onívoros), ou sem 

queijo/leite (flextarianos 48,1% e onívoros 41,1%). A maioria dos flextarianos e 

onívoros relatou que consumiriam produtos veganos/vegetarianos. Entre 

veganos e vegetarianos/ovolactovegetarianos a maioria, 95% e 91,4%, 

acreditam que este tipo de dieta não é cara; comportamento não observado 

nos demais grupos. A maioria indicou que a alimentação vegetariana é mais 

saudável, entretanto entre os onívoros, 41,2 % responderam negativamente. 

Conclui-se que o ambiente é um fator limitante na adoção desse padrão 

alimentar, sendo papel do nutricionista atuar para esclarecer a população e 

apresentar alternativas nutricionalmente e sensorialmente adequadas para as 

substituições alimentares. 
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Introdução: Os praticantes de exercício físico, em muitos casos  são indivíduos 

mais preocupados com saúde e podem estar mais atentos à sua alimentação. 

Perante inúmeros produtos fornecidos no mercado, aqueles com alegações 

nutricionais se destacam, direcionando a atenção dos que visam ter uma 

alimentação  saudável. A utilização frequente de termos como fit ou fitness é 

uma estratégia de marketing emergente, destacando alguns alimentos 

industrializados e relacionando-os como mais salubres. Entretanto, essas 

alegações podem levar o consumidor ao engano. Objetivo: Mediante o exposto, 

objetivou-se avaliar se a prática de atividade física interfere na percepção de 

benefícios à saúde atribuída a alimentos com alegações “fitness” ou Fit nos 

rótulos. Metodologia: Trata-se de um estudo com amostra de conveniência com 

indivíduos maiores de 18 anos. Os dados foram coletados por meio da técnica 

bola de neve em 2020 por meio  da aplicação de um questionário virtual 



semiestruturado. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob 

o número de CAAE 32414920.0.0000.5150. Resultados: Participaram do 

estudo 368 indivíduos e verificamos que aqueles que faziam atividade física ao 

menos uma vez na semana, independente do tipo, apresentaram maior 

tendência a julgarem os alimentos com alegação fit ou fitness como mais 

benéficos à saúde. Os resultados demonstraram que 77,5% dos praticantes de 

atividade física acreditavam no benefício dos alimentos com essas alegações, 

enquanto apenas 47,1% dos não praticantes atribuíram benefícios à saúde a 

esses alimentos. Conclusão: Percebe-se que a adoção desse termo ludibria a 

percepção do consumidor, fazendo-o acreditar que determinado alimento pode 

ser mais saudável do que realmente é. Sendo assim, é de extrema importância 

a ampliação de estudos e discussões sobre a temática em questão para apoiar 

ações de proteção do consumidor e garantia ao acesso a alimentos de 

qualidade. 
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Introdução: A quitina é o segundo polímero mais abundante na biosfera e sua 

extração pode ser realizada a partir de algas marinhas e dos artrópodes, como 

os crustáceos, bastante comuns no litoral do Nordeste brasileiro, sobretudo na 

carcinicultura. Pelo tratamento em meio alcalino, obtém-se a quitosana, 

polissacarídeo empregado na elaboração de embalagens biodegradáveis e 

comestíveis para alimentos, com efeito antimicrobiano e que pode ampliar a 

vida de prateleira. A avaliação das percepções dos consumidores sobre essas 

embalagens é de extrema importância, pois possibilita compreender quais 

fatores intervêm na intenção de compra desses produtos inovadores. Essas 

percepções são afetadas pelo conhecimento, bem como pelas percepções de 

riscos e benefícios. Objetivo: Verificar as percepções dos consumidores as 

quais afetam a aceitabilidade de embalagens alimentícias comestíveis a partir 

de crustáceos. Métodos: O método de grupo focal do tipo multiple-category 

design foi realizado com 12 consumidores regulares de hortaliças em Recife 



(PE), abordados em feira de alimentos orgânicos na sede do SENAC-PE. Os 

participantes foram divididos em 2 grupos para sessões exploratórias gravadas, 

conduzidas a partir da leitura de perguntas e textos, abordando os benefícios e 

riscos de embalagens alimentícias comestíveis (EAC) a partir de resíduos da 

carcinicultura. Resultados: A maioria dos participantes (n=75%) afirmara ter 

conhecimento sobre a existência de embalagens comestíveis e, 

majoritariamente, não sabiam do uso de carapaças de crustáceos para 

desenvolver embalagens de alimentos (n=92%). 83% dos participantes 

consideram importante o uso de resíduos da carcinicultura para a elaboração 

de embalagens (sobretudo biodegradáveis), todavia questionaram possíveis 

efeitos nocivos, como alergias, ou a ingestão de resíduos químicos (92%). A 

conservação dos alimentos foi um dos benefícios mais destacados (n=100%), 

no entanto a preocupação com a saúde (n=92%) e a contaminação do meio 

ambiente (n=67%) foram os riscos mais apontados. Conclusão:  A percepção 

de benefícios e de riscos pode ser o resultado de fatores sociais e psicológicos 

e não apenas um reflexo do nível de conhecimento, o que fora comprovado a 

partir das sessões conduzidas. As crenças particulares dos participantes 

interferem em suas decisões quanto à aceitabilidade de EAC elaboradas a 

partir da quitosana extraída das carapaças de crustáceos. 
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O kefir é uma mistura simbiótica de bactérias ácido-lácticas, leveduras e 

bactérias acéticas adicionadas a uma matriz de polissacarídeos. Após a 

fermentação, obtém-se uma bebida com características sensoriais únicas e 

fonte de probióticos com potenciais benefícios à saúde. Diante dos benefícios 

do kefir, o objetivo deste trabalho foi traçar o perfil do consumidor brasileiro de 

diferentes regiões, avaliando o seu conhecimento, consumo e a intenção de 

compra de kefir. Para isso, foi desenvolvido um questionário online utilizando a 

plataforma Google Forms e o link foi compartilhado por meio das redes sociais. 

Os participantes foram selecionados de forma aleatória, considerados critérios 

de inclusão ser maior de 18 anos e ser brasileiro residente no Brasil. Foram 

obtidas 300 respostas, sendo 77,2% mulheres, jovens entre 21 e 25 anos e 

pessoas com ensino superior e renda de 2-5 salários-mínimos. Os resultados 

mostraram que a metade dos participantes (52%) já havia ouvido falar do kefir 

por amigos e/ou familiares que consomem/já consumiram a bebida. Quando 

questionados sobre o que sabiam a respeito do kefir, 89% dos participantes 

responderam que o alimento faz bem à saúde e, somente 21,9% não sabiam 

nada a respeito. Entretanto, mesmo reconhecendo os benefícios do kefir para a 

saúde, 71% não consomem a bebida e 21,6% consomem esporadicamente. 



Dentre os 29% que consomem, 69,2% preferem o kefir cultivado em leite e 

65,5% preferem consumi-lo batido com frutas. Quando questionados sobre a 

intenção de compras de um kefir com adição de frutas, 42% comprariam e 52% 

comprariam dependendo da fruta adicionada. 60% não têm preferência quanto 

ao tipo de kefir, enquanto 25% preferem que o produto seja a base de kefir de 

leite. Todos os participantes foram apresentados a um resumo sobre o kefir e 

seus benefícios a saúde e, posteriormente, questionados se consumiriam a 

bebida. 61% disseram que estariam dispostos a consumi-lo e somente 2,8% 

disse que não consumiria. Desta forma, concluímos que as informações sobre 

kefir devem ser mais difundidas, uma vez que as expectativas do consumidor 

podem ser influenciadas por informações. E o kefir, além de ser 

economicamente acessível, pode trazer benefícios à saúde do consumidor. 
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São perceptíveis as mudanças atuais nos hábitos alimentares da população 

brasileira, que tem buscado cada vez mais uma alimentação mais prática e 

saudável. Dependendo da matéria–prima e forma de preparo, os snacks 

podem fornecer nutrientes e compostos bioativos, além de serem saborosos e 

fáceis de transportar. Assim, são alternativas práticas, saudáveis e bem aceitas 

pelos consumidores. Dessa forma, snacks, produzidos a partir de frutos 

nativos, além de atender às exigências dos consumidores e representar 

inovação para a indústria alimentícia, também podem contribuir para a 

preservação dos biomas brasileiros. Diante disso, este estudo teve como 

objetivo avaliar a intenção de compra de chips de pupunha (Bactris gasipaes 

Kunth), um fruto nativo da Amazônia, rico em carboidratos com baixo índice 

glicêmico e carotenoides. Foi aplicado um questionário de autopreenchimento 

via internet, desenvolvido na plataforma Google Forms e enviado para 

brasileiros maiores de 18 anos, para avaliar o conhecimento da população 

sobre os hábitos de consumo de chips e o interesse de compra de chips de 

pupunha nas diferentes regiões do país. Foram obtidas 353 respostas, sendo 

42,2% com idade média entre 18 e 24 anos e 48,1% com renda familiar de 2 a 



5 salários-mínimos e 73,6% da região Centro-Oeste. Em relação ao consumo 

de chips 72,2% dos participantes consomem esse produto, destacando-se o 

consumo dos chips de batata (92,9%). E, embora 79% dos participantes não 

conheçam os frutos, 91,8% deles demonstraram interesse, curiosidade ou 

estariam dispostos a experimentar os chips de pupunha. 77,7% das respostas 

foram favoráveis em relação à intenção de compra do produto. Quanto ao valor 

disposto a pagar pelos chips de pupunha, a maioria dos participantes (90,2%) 

pagariam até R$ 7,00 por 50g do produto. Os chips de pupunha atendem 

algumas das principais tendências na área de alimentos, como “sensorialidade 

e sabor”, “saudabilidade e bem-estar”, “conveniência e praticidade” além da 

“sustentabilidade e ética”. E os resultados deste estudo demonstram que 

apresentam grande potencial para ser explorado pela indústria de alimentos. 
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O açúcar é ingrediente primordial para a elaboração dos doces e bolos 

pernambucanos. A formação do povo nordestino teve como base a cana 

sacarina, e com a chegada das senhoras portuguesas em Pernambuco, deu-se 

início a uma grande produção culinária, surgindo, assim, uma das vertentes da 

doçaria brasileira. Neste contexto, surge o adágio freyreano em que não se 

pode compreender o homem do nordeste sem a presença do açúcar. Da 

rapadura aos bolos aristocráticos, Pernambuco tem em sua raiz a doçaria mais 

doce do Brasil, representando a alma do seu povo e simbolizando a tradição 

das famílias pernambucanas no ato de receber e de elaborar receitas 

regionais. Objetivo: Desenvolver reinterpretações de doces tradicionais 

pernambucanos, analisando a relação de afetividade no consumo desses 

novos produtos. Métodos: Esta pesquisa é de natureza qualitativa para o 

desenvolvimento de produtos inovadores na confeitaria com realização de 

testes sensoriais e verificação de sua aceitabilidade por consumidores da 

Região Metropolitana do Recife (PE) em amostragem não probabilística por 

conveniência. Resultados: O desenvolvimento de novas formas dos doces 

clássicos pernambucanos tomou o conceito de afeto em seu planejamento. As 



releituras demonstraram variável aceitabilidade (A), intenção de compra (IC) e 

percepção de afetividade (PA): Bolo de Noiva Pernambucano (A=50%, 

IC=62,5% e PA=87,5%), Bolo Souza Leão (A=60%, IC=40% e PA=50%) e Bolo 

de Rolo (A=45%, IC=78% e PA=45%). A integração de referências culinárias já 

conhecidas pelos participantes ampliou a IC, como no caso da palha italiana de 

bolo de rolo e do brigadeiro de bolo de noiva. A PA foi maior quando os 

aspectos sensoriais de apresentação e sabor foram preservados. Conclusão: A 

confeitaria pode ser interpretada como um processo de comunicação não 

verbal em que as pessoas se sentem pertencentes a um determinado grupo, 

simbolizado pelas suas escolhas alimentares. As relações afetuosas são uma 

das importantes dimensões estabelecidas entre os consumidores de doces 

regionais, inclusive no desenvolvimento de novos produtos. Portanto, as 

recriações culinárias devem preservar esta afetividade que permeia a relação 

dos consumidores com doces tradicionais uma vez que a aceitabilidade se 

torna maior quando é percebido este enlace. 
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Os seres humanos são capazes de interpretar e memorizar várias informações 

sensoriais de alimentos e bebidas. As informações visuais, como cor e forma, 

estão entre os principais fatores que determinam as expectativas sensoriais e 

hedônicas. Entender como o consumidor percebe os alimentos é fundamental 

para traçar estratégias de mercado. Os frutos nativos brasileiros são 

reconhecidos por sua qualidade sensorial excepcional, com sabores e aromas 

únicos. Entretanto, a maioria permanece desconhecida, tendo seu consumo 

limitado apenas à população local. Tal fato demonstra a importância da 

popularização desses frutos, visando facilitar o acesso a eles, aumentando a 

oferta e, consequentemente, reduzindo os preços. Desse modo, o presente 

estudo teve como objetivo descrever o perfil sensorial dos frutos nativos 

bocaiuva, buriti, grumixama, jatobá, pitanga e umbu, utilizando a memória 

sensorial dos consumidores.  Através de uma pesquisa on line, os 

consumidores avaliaram seis fotografias dos frutos e selecionaram os atributos 

que melhor caracterizava cada fruto. Um total de 562 consumidores brasileiros, 

maiores de 18 anos, responderam as questões referentes à memória sensorial 



de acordo com imagens dos frutos. A avaliação sensorial foi realizada 

utilizando uma escala hedônica de 9 pontos. Também foi utilizado o médoto 

Check-all-that-apply (CATA) para avaliação dos atributos de aparência, aroma, 

sabor e textura. As respostas foram analisadas por meio de estatística 

descritiva e multivariada. Os consumidores respondentes eram 24,73% 

homens e 75,27% mulheres, com idade entre 21 e 34 anos (51,96%). A maioria 

dos participantes eram residentes das regiões Centro-oeste e Sudeste (58,9%). 

Notou-se que não houve diferença significativa (p<0,05) entre as frutas 

grumixama, pitanga e umbu em relação a memória hedônica, sendo os frutos 

mais bem aceitos (>7,5). Além disto, apresentaram boa correlação entre si, 

sendo caracterizados por atributos sensoriais como azedo, macio, suculento, 

pequeno, agridoce, refrescante, suave, mastigável, saboroso e doce. Em 

contrapartida, o jatobá, descrito pelos participantes como grande, seco, 

farináceo e amargo, foi o único fruto com baixa aceitação (5,38), diferindo 

estatisticamente de todos os frutos (p<0,05). Portanto, os frutos nativos 

estudados demonstraram boa aceitação sensorial que, combinadas ao 

potencial nutricional, resultam em estímulo para a valorização comercial destes 

frutos. 
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O estado de Rondônia é o maior produtor de lácteos da região norte, a cadeia 

do leite é umas das principais atividades econômicas do estado, no entanto, os 

laticínios possuem limitações quanto a assistência técnica qualificada. 

Empresas desse ramo devem operar sob sistemas de gestão da qualidade 

eficientes para oferecer produtos seguros e de qualidade, atendendo as 

necessidades dos clientes e legislação. As boas práticas de fabricação (BPF) 

estão diretamente ligadas aos requisitos higiênico-sanitários dos produtos, 

evitam retrabalho, perda de produtos e principalmente riscos de contaminação 

aos consumidores. O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições sanitárias 

de um laticínio de médio porte de Rondônia, adequar e implementar as BPF´s. 

Os dados foram coletados por análises observacionais e questionários (in 

loco). A indústria apresentava algumas irregularidades sanitárias no processo 

de produção: higiene dos manipuladores (em especial lavagem de mãos); 



estruturais (lixeiras sem pedal, armazenamento de produtos químicos 

inadequado, entre outros); manual de BPF e os Procedimentos operacionais 

padronizados (POP´s) desatualizados e em desuso. Dos 36 manipuladores 

diretos, apenas 14 tinham conhecimento sobre requisitos de higiene pessoal e 

ambiental contidos na RDC 275 de 21/10/2002. Um programa de BPF 

ineficiente coloca em questionamento a qualidade dos produtos processados. 

Após adequação dos documentos (BPF e POP´s), capacitação de uma equipe 

para compor o controle de qualidade interno e capacitação geral de 

manipuladores realizou-se nova análise observacional e aplicação de novos 

questionários e notou-se melhora significativa da qualidade higiênica dos 

processos, todas as solicitações de adequação estrutural foram atendidas e 

todos os manipuladores se mostraram aptos a desenvolver suas atividades 

garantindo segurança sanitária dos processos e produtos, portanto, este 

trabalho favoreceu que o laticínio em questão estivesse preparado para 

produzir produtos com a qualidade higiênica adequada. Tão importante quanto 

um programa de BPF bem elaborado é a implementação e continuidade do 

mesmo, no caso deste estudo, o laticínio tinha uma ferramenta da qualidade 

não adequada a sua realidade e não havia uma equipe de controle da 

qualidade interna para implementar e colocar em prática. Após consultoria 

observou-se que obtenção de condições higiênicas favoráveis dependem 

especialmente da colaboração de todos os envolvidos. 

 



 

RESUMO - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: ALIMENTO SEGURO 

E MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS NA INDÚSTRIA 

 

 

ANÁLISE ANTIOXIDANTE, ANTIMICROBIANA E SENSORIAL DE VINAGRE 

PRODUZIDO COM EXCEDENTES DE FÍSALIS 

 

 

Annayara Celestina Ferreira Fernandes (annayaraferreira@hotmail.com) 

Angélica Cristina De Souza (angelicacsouza.acs@gmail.com) 

Cíntia Lacerda Ramos (cintia.ramos@ufvjm.edu.br) 

Rosane Freitas Schwan (rschwan@dbi.ufla.br) 

Disney Ribeiro Dias (diasdr75@gmail.com) 

 

 

 

 

 

O vinagre é um alimento fermentado conhecido em todo o mundo e há relatos 

que quando consumidos regularmente proporciona efeitos benéficos à saúde. 

Tais benefícios se devem aos diversos tipos de polifenóis, micronutrientes e 

outros compostos bioativos encontrados nos vinagres que contribuem para 

seus efeitos farmacológicos, entre eles, efeitos antimicrobianos, antidiabéticos, 

antioxidantes, antiobesidade e anti-hipertensivos. A composição desses 

vinagres depende das características inerentes de cada tipo de fruta utilizada 

na produção.  Os frutos de físalis são excelentes fontes de compostos 

bioativos. O uso de excedentes de frutas economiza recursos e fornece renda 

extra para o setor agrícola. Este trabalho teve como objetivo preparar vinagre 

de excedentes de físalis e avaliar suas atividades antioxidantes, antimicrobiana 

e características sensoriais. Foi produzido o fermentado alcoólico da fruta 

utilizando-se a levedura Saccharomyces cerevisiae CCMA 0200. Na sequência 

foi elaborado o fermentado acético utilizando-se bactérias acéticas Acetobacter 



aceti (CCT 0190), Acetobacter pasteurianus (CCMA 0239) e Gluconobacter 

oxydans (CCMA 0350).  Teores de carboidratos, ácidos orgânicos e etanol 

foram quantificados por cromatografia líquida de alta performance. O teor de 

fenólicos totais (TPC) foi medido pelo ensaio de Folin-Ciocalteu e a atividade 

antioxidante foi avaliada pelos métodos DPPH e ABTS.  A atividade 

antimicrobiana foi determinada utilizando as cepas bacterianas Escherichia coli 

25922; Listeria monocytogenes 19117; Staphylococcus aureus 8702 e 

Salmonella enteritidis S64. A análise sensorial foi realizada por meio de um 

teste de aceitação pelo consumidor, seguido de uma questão de check-all-that-

apply. O vinagre tinha menos de 1% (v / v) de teor residual de etanol e mais de 

4% (v / v) de ácido acético. A concentração inibitória e bactericida mínima do 

vinagre foi de 6,25%. O conteúdo de compostos fenólicos do vinagre foi de 

0.5638 g GAE L-1. A capacidade antioxidante medida pelos ensaios DPPH e 

ABTS foram 8.44 µmol L–1TE mL-1 e 17.63 µmol L–1TE mL-1 

respectivamente. O vinagre teve aceitação satisfatória pela análise sensorial 

realizada. Assim, foi possível elaborar vinagre a partir de excedentes de frutos 

de físalis com características benéficas e aprovadas pelo consumidor, bem 

como agregar valor aos excedentes da fruta produzindo um novo produto. 
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O presente artigo é uma análise crítica do debate feito no 1° Fórum da Cadeia 

Nacional de Abastecimento, realizado pela Abras (Associação Brasileira de 

Supermercados) em 17 de junho de 2021. Neste debate os ministros Tereza 

Cristina, da agricultura, e Paulo Guedes, da economia, propuseram uma 

desregulamentação das normas vigentes para determinação dos prazos de 

validade de produtos alimentícios e ainda a flexibilização nas normas para 

doação de alimentos excedentes de produção em empresas de alimentação 

tais como restaurantes, hotéis e até hospitais como solução para o problema 

do elevado desperdício de alimentos no Brasil. Essas propostas precisam de 

cuidado atencioso já que podem ser um grande risco para a saúde pública, 

uma vez que desresponsabilizam os produtores das consequências do 

consumo de alimento não seguro. O objetivo deste artigo é questionar e 

confrontar as propostas com dados e estudos para saber de suas viabilidades 

ou inviabilidades e ainda alertar a sociedade para o urgente debate sobre o 

tema. A metodologia adotada foi a de revisão bibliográfica e documental já que 

para tanto há legislações, normas da ANVISA e muitos estudos que servem de 

base para a análise a argumentação. Os resultados obtidos com a investigação 

foram dados que mostram as inconsistências da proposta e outros documentos 



oficiais, como a lei nº 14.016, de 23 de junho de 2020, que demonstram a 

lógica por trás das falas e argumentação dos convidados e dos ministros. A 

análise desses documentos e de pesquisas sobre o tema revelam a 

complexidade da adoção de medidas que flexibilizem as normas vigentes (ou 

anteriores). O artigo ainda apresenta os procedimentos para determinação dos 

prazos de validade no adotados no Brasil, sua complexidade e efetividade. 

Baseado no contexto do evento, este artigo conclui que há um anseio em 

atender a demanda de grandes empresas do setor de alimentos que, como é 

feito em outros países, transferem a responsabilidade do consumo seguro para 

o consumidor e que o debate feito pelos ministros e outros convidados apenas 

atende a esse anseio por maior lucratividade disfarçado de combate ao 

desperdício de alimentos. 
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O queijo Minas Frescal é classificado como queijo fresco sendo, portanto, um 

alimento muito perecível. Possui excelentes condições de multiplicação de 

microorganismos deteriorantes e potencialmente patogênicos, tais como 

Salmonella spp., Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes, que têm 

sido implicados com frequência em surtos alimentares ocorridos em vários 

países. O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições higiênico-sanitárias 

de uma marca de queijo Minas Frescal produzido e comercializado na cidade 

de Governador Valadares, MG. Foram avaliadas seis amostras de uma mesma 

marca de queijo minas frescal. A coleta foi feita no período entre agosto e 

novembro de 2019, em um supermercado do município. As análises realizadas 

foram: aeróbios mesófilos (AM), psicrotróficos (P), bolores e leveduras (BL), 

coliformes totais e termotolerantes (DCTeT) e estafilococos coagulase positiva 

(AEC+), e foram conduzidas conforme procedimentos descritos no Manual de 

métodos de Análise microbiológica de alimentos e água (2017). Os resultados 



obtidos foram comparados com os padrões exigidos pela legislação RDC nº 12, 

de 2 janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

(BRASIL, 2001), Portaria no 146, de 07/03/1996, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 1996). Para AM, o valor médio 

encontrado foi de 3,5 x 107 UFC/g, ou seja, valor elevado uma vez que 

números superiores a 106 UFC/g do alimento tem relatos de alterações 

detectáveis significa que o mesmo está em desconformidade. Para P, a média 

foi de 9,9 x103 UFC/g, valor em conformidade com a legislação. Para BL, o 

valor foi de 7 x102 UFC/g, porém a legislação brasileira não estabelece limite 

para BL nesse produto. Para DCTeT, os resultados foram positivos, pois houve 

crescimento de colônias com produção de gás. Em AEC+, o resultado foi de 

7,3x105UFC/g, superior ao limite estabelecido em legislação, de 103 UFC/g. O 

teste de coagulase foi considerado positivo, com formação de coágulo firme 

que não se rompeu. Portanto, as amostras analisadas se mostraram impróprias 

para consumo, pois se encontraram com valores de crescimento de micro-

organismos acima dos estabelecidos pela legislação vigente. 
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Kombucha é uma bebida fermentada oriental, preparada com chá verde ou 

preto adoçado, e fermentada por um grupo de bactérias e leveduras. Estudos 

relatam benefícios à saúde humana após a ingestão dessa bebida. Diversos 

gêneros de bactérias já foram encontrados na Kombucha, inclusive algumas 

espécies de bactérias ácido láticas (BAL), reconhecidas como probióticos. É 

obrigatória a avaliação de segurança de novas cepas probióticas antes de 

serem utilizadas para consumo humano. O objetivo deste estudo foi isolar BAL 

da Kombucha comercial e avaliar os aspectos de segurança dessa bactéria por 

meio de testes in vitro. A bebida foi obtida no mercado varejista de Goiânia-GO, 

homogeneizada e diluída em série (10-1 – 10-5) em água peptonada estéril 

(0,85 g.L-1). Alíquotas de 100 µL foram inoculadas em placas de petri com ágar 

MRS (De Man, Rogosa e Sharpe) e incubadas a 37 ºC por 48 h. Dois isolados 

morfologicamente diferentes foram selecionados para o teste de Gram e 

Catalase. A partir da análise microscópica, uma colônia em formato de cocos 

foi selecionada para identificação molecular por meio de sequenciamento do 



gene 16S rRNA. A avaliação da segurança foi realizada por meio dos testes de 

resistência a antibióticos, por disco-difusão, atividade hemolítica, de gelatinase, 

coagulase e DNAse. O isolado identificado foi Pediococcus acidilactici. Dos 

seis antibióticos testados, o isolado foi considerado sensível a cinco 

(ampicilina, cefalotina, ciprofloxacina, gentamicina, eritromicina e tetraciclina) e 

resistente à ciprofloxacina. Os resultados foram negativos para os demais 

testes, indicando a segurança do Pediococcus acidilactici. Portanto, essa 

bebida pode servir como potencial fonte de bactérias ácido láticas benéficas à 

saúde. Estudos futuros poderão investigar seu potencial probiótico e aspectos 

tecnológicos para inclusão em alimentos. 
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Condições físicas-estruturais inadequadas dentro da área de manipulação de 

alimentos podem oferecer fatores ideais para crescimento e multiplicação 

microbiana. Avaliar as condições estruturais das instalações e equipamentos 

em restaurante é de fundamental importância para determinar se o 

estabelecimento está dentro dos padrões exigidos pela legislação. O Objetivo 

desse estudo foi avaliar as instalações físicas de um Restaurante Universitário 

em relação ao cumprimento das Boas Práticas de Fabricação. Para a 

realização do diagnóstico foi elaborada uma lista de verificação. A elaboração 

da lista foi baseada no anexo II da Resolução RDC n° 275 de 21/10/2002 da 

ANVISA. A inspeção e o preenchimento da ficha foram realizados in loco 

durante as visitas a unidade. Esta pesquisa foi realizada após aprovação pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP, sob nº CAAE: 09307719.8.0000.5150. O 

estabelecimento assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), declarando estar informado sobre a pesquisa e que concordava 

participar da mesma. Após análise dos resultados foram identificados a falta de 



piso apropriado em algumas partes da área de preparo dos alimentos e grelhas 

para drenagem da água deslocadas. As portas não são com acionamento 

automático, assim o funcionário precisa utilizar a mão para abri-las. O ambiente 

da área de preparo é bem iluminado e as luminárias possuem proteção. Todas 

as janelas possuem telas milimétricas removíveis. As instalações sanitárias 

para uso dos manipuladores encontram-se independente da área de produção, 

porém com alguns mictórios com defeitos, impróprios para uso e apresentam-

se com algumas portas, paredes e iluminação com defeitos e até mesmo 

quebradas. As lixeiras dos banheiros possuem tampa e acionamento no pedal. 

Alguns equipamentos na área de produção, como tanques móveis que são 

utilizados para higienização e acomodação dos produtos, estão com algumas 

partes apresentando pontos de oxidação, pontos de solda com rugosidades e 

até mesmo trincas. Os resultados mostram que é importante a realização de 

reformas em algumas partes internas do estabelecimento, como: pisos, 

banheiros, grade das calhas. Recomenda-se a troca de equipamentos que 

apresentam pontos de solda e rachaduras, pois esses locais são de difícil 

higienização e podem se tornar fonte de contaminação para os alimentos. 
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Durante o fatiamento do presunto, pode ocorrer contaminações, resultando em 

um risco microbiológico ao produto, como por Salmonella spp. e 

Staphylococcus aureus. Visando a prevenção da ocorrência destas 

contaminações, o uso de tecnologias não térmicas tem ganhado grande 

destaque, uma vez que reduz os efeitos deletérios dos tratamentos térmicos 

convencionais, resultando em um produto de melhor qualidade.  A curcumina é 

um importante fotossensibilizador, além de possuir propriedades 

antimicrobianas, podendo ser utilizadas no tratamento fotodinâmico como LED 

azul. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito combinado da curcumina 

nebulizada com o tratamento fotodinâmico com luz LED, na inativação da 

Salmonella spp. e o Staphylococcus aureus em presunto fatiado. Para a 

obtenção dos inóculos, foram utilizados cepas de Staphylococcus aureus 

ATCC25923 e de Salmonella Typhimurium ATCC14028, Salmonella Enteritidis 

ATCC13076. Cada cepa foi individualmente inoculada em caldo BHI e 

incubadas a 37°C por 24 horas. Após este período, as amostras foram 

centrifugadas  por 10 min à 4°C. Os pellets foram homogeneizados e 



reidratados. Foi utilizado um pool de proporção igual de ambas espécies de 

Salmonella. Para o preparo da solução mãe, pesou-se 737 mg de curcumina e 

avolumou para 1 Litro com álcool .A partir da solução mãe, foi preparado 2 L de 

solução teste contendo 50 mg/L, onde 136 ml da solução mãe foram diluído em 

1864 ml de água destilada esterilizada. Para realização da contagem dos 

sobreviventes, foram realizadas diluições seriadas e realizado o plaqueamento 

em Ágar SS e Ágar Sal Manitol, para quantificação dos sobreviventes do pool 

de Salmonella spp e do Staphylococcus aureus, respectivamente. As análises 

foram feitas em duplicatas, onde as placas foram incubadas por 37°C/24 h.Não 

foi observado reduções na contagem microbiana, tanto na ausência de luz de 

LED, quanto na presença, para ambos os inóculos analisados. O tratamento 

fotodinâmico com LED e curcumina, apresenta grande destaque nas recentes 

literaturas, contudo não foi observado resultado na redução da população de 

Salmonella spp. e do Staphylococcus aureus em presunto, sendo necessário 

mais estudos para averiguar quais os motivos desses resultados. 
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As condições de higiene pessoal e de saúde dos colaboradores está 

diretamente ligada aos riscos de contaminação dos alimentos. O objetivo deste 

estudo foi avaliar as condições de higiene pessoal dos manipuladores de um 

Restaurante Universitário por meio de uma ficha de inspeção elaborada com 

base na RDC n° 275 de 21/10/2002 da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária). A inspeção e o preenchimento da ficha foram realizados 

durante as visitas à unidade. A ficha possuía informações sobre roupas dos 

manipuladores, hábitos higiênicos e estado de saúde. Esta pesquisa foi 

realizada após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP, sob nº 

CAAE: 09307719.8.0000.5150. O estabelecimento assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), declarando que concordava 

participar da pesquisa. Após análise dos resultados obtidos observou-se que os 

manipuladores utilizavam uniforme padrão: camisa e calça branca, bonés para 

homens e toucas descartáveis para mulheres, bota galocha e avental de 

plástico na cor branca. Os uniformes apresentavam-se conservados e limpos. 



Observou-se o uso de luvas de malha de aço para o corte das carnes e 

hortaliças. Não foi verificado o uso de adornos como relógios e brincos durante 

a manipulação. Os manipuladores realizavam controle de saúde com registro 

dos exames médicos periódicos. As coordenadoras relataram realizar 

treinamentos periódicos com os manipuladores. Porém não existem registros 

dessas capacitações. Verificou-se uma preocupação com a lavagem das mãos 

por parte dos manipuladores. O restaurante possuía todos os materiais 

necessários para a assepsia das mãos como sabão, álcool 70% em gel e papel 

toalha descartável. Algumas lixeiras não possuíam tampa, nem acionamento 

no pedal. Na entrada da área de produção e nos banheiros observou-se a 

presença de cartazes de orientação sobre a correta higienização das mãos e a 

obrigatoriedade do uso da touca. Os resultados deste estudo apontam que as 

condições de higiene dos manipuladores de alimentos estavam em 

conformidade com as exigências da legislação. Sugere-se que as capacitações 

continuem sendo realizadas. É importante fazer o registro dos treinamentos 

para melhor controle de frequência e participação dos manipuladores. Todas as 

lixeiras do estabelecimento devem possuir tampa e acionamento no pedal. 
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O Manual de Boas Práticas de Fabricação é um documento que descreve as 

operações realizadas pelo estabelecimento produtor de alimentos para a 

garantia de qualidade do produto final. Seu uso auxilia as empresas na 

adequação às exigências legais quanto às condições higiênico-sanitárias e de 

boas práticas de fabricação (BPF). Este trabalho teve como objetivo verificar as 

BPF adotadas por um laticínio localizado na região das Montanhas Capixabas. 

Foram realizadas visitas no local para observação detalhada do 

estabelecimento e preenchimento da lista de verificação das BPF. Essa lista foi 

adaptada da Portaria n° 368/MAPA de 04/09/1997 (Regulamento Técnico sobre 

as condições higiênico-sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para 

estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos), sendo 

avaliadas 04 categorias: (1) área externa, (2) instalações sanitárias e vestiários, 

(3) higiene pessoal e (4) área interna. Cada categoria foi composta por 

subcategorias e essas foram classificadas como em conformidade ou não, 



segundo os critérios estabelecidos pela legislação. Os resultados mostraram 

que as categorias (3) e (4) apresentaram 100% de conformidade. Já a 

categoria (1) foi classificada como não conforme por apresentar material em 

desuso. Em relação a categoria (2), das 7 subcategorias avaliadas, 4 estavam 

não conforme (ausência de placas de identificação, de uso exclusivo para 

manipuladores, de lixeiras com acionamento não manual e de instruções com 

os procedimentos para lavagem das mãos). Conclui-se que de acordo com a 

interpretação dos dados analisados é necessário realizar ajustes nas 

categorias (1) e (2) para que o laticínio alcance 100% de conformidade nas 

categorias avaliadas nesse estudo. 
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Nos dias atuais a população vem adotando hábitos alimentares mais saudáveis 

em busca de um equilíbrio alimentar. Neste contexto, os alimentos funcionais, 

ricos em compostos bioativos como os compostos fenólicos, vêm ganhando 

destaque, representando um mercado promissor e também despertando 

interesse da comunidade científica, devido aos benefícios que eles promovem 

para a saúde. Dentre esses alimentos, destaca-se a própolis verde, substância 

resinosa elaborada por abelhas Apis Mellifera, à partir da Baccharis 

Dracunculifolia. No entanto, o consumo de própolis ainda é baixo pela 

população, devido às suas características sensoriais. Sendo assim, o objetivo 

desse estudo foi elaborar formulações empregando suco comercial de frutas 

vermelhas, suplementado com própolis verde, avaliar compostos bioativos e 

antioxidantes e investigar sua aceitação sensorial por consumidores. Foram 



utilizadas três concentrações diferentes de própolis nas formulações, 3,1 

mg/mL (F1), 4,6 mg/mL (F2), e 6,1mg/mL (F3). Avaliou-se o teor de compostos 

fenólicos totais, flavonoides totais e a capacidade antioxidante por meio dos 

métodos ABTS, DPPH e FRAP. Os valores encontrados para as formulações 

variaram entre 3,73 a 5,03 mg AGE/mL para fenólicos, 0,14 a 0,22 mg de 

EQ/mL para flavonoides. Já para a capacidade antioxidante, os valores 

variaram entre 1119,15 a 1706,71 µmol de Trolox/100 mL para ABTS, 775,54 a 

1059,92 µmol de Trolox/100 mL para DPPH e 1353,05 a 1926,74 µmol de 

Trolox/100 mL para FRAP. Os resultados mostraram aumento estatisticamente 

significativo (p<0,05), para todos os parâmetros avaliados nas amostras 

contendo própolis em comparação com o controle (suco sem adição de 

própolis). A análise sensorial realizada com 102 provadores, não treinados, 

mostraram que todas as amostras tiveram mais de 70% de aprovação para 

todos os atributos avaliados, não havendo diferença estatística entre a 

aceitação das três formulações, portanto consideradas aceitas pelos 

provadores. Esse trabalho é promissor em mostrar a aplicação de própolis 

verde como suplemento alimentar, oferecendo um produto de alto valor 

nutricional, com grande potencial antioxidante e com características sensoriais 

aceitas pelos consumidores. 
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Alimentos com elevado nível de ácidos graxos (AG) vêm ganhando preferência 

entre os consumidores devido aos diversos benefícios associados à saúde, 

como na prevenção de doenças cardiovasculares. A carne é um alimento 

importante na dieta humana e rica em AG, os quais contribuem diretamente 

com a qualidade e o valor nutricional.  O objetivo deste estudo foi avaliar o 

perfil de AG da gordura intramuscular (GIM) do lombo de suínos alimentados 

com dietas com diferentes fontes de óleo. Noventa e seis suínos da raça Large 

White foram distribuídos aleatoriamente entre quatro diferentes tratamentos 

experimentais, em cada um os animais receberam dietas basais com a adição 

de: 1,5% de óleo de soja (controle), 3% óleo de soja (OS), 3% óleo de canola 

(OC) e 3% óleo de peixe (OP). Após 98 dias de tratamento, 18 suínos por 



tratamento (n=72) foram abatidos e as amostras do lombo foram coletadas 

para obtenção do perfil de AG. Foi realizada a extração dos lipídeos do lombo 

pelo método de Bligh Dyer seguido de metilação e cromatografia gasosa. Entre 

os AG detectados na GIM do lombo destes animais, foi observado uma maior 

quantidade de ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexaenoico 

(DHA) depositados em 100g de lombo.  Os lombos dos suínos, que receberam 

a dieta com OP, apresentaram (15 mg/100g de lombo ou porção; P-valor<0,05) 

maior quantia em mg/100 g de carne de DHA e EPA que a dieta controle, OC e 

OS (3,6, 2,3 e 6,8, respectivamente; P-valor<0,05). Com estes resultados foi 

possível observar que a adição de óleos ricos em DHA e EPA na dieta de 

suínos, durante as fases de crescimento e terminação, mesmo que em baixa 

proporção (apenas 3%), resultou em maior deposição destes ácidos na carne 

dos animais sem o comprometimento sensorial (estudo prévio). Apesar da 

quantidade depositada não apresentar alegação para um alimento fonte de 

DHA e EPA (segundo a ANVISA deve apresentar 40 mg por porção), houve 

diferença entre os tratamentos e a produção de uma carne com diferencial 

nutricional e com potencial de trazer benefícios à saúde do consumidor. 
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Atualmente, o consumidor moderno busca por produtos cárneos processados 

que sejam ao mesmo tempo, saborosos, nutritivos, seguros, com aditivos 

naturais, que tenham conveniência para o seu preparo e que sejam de baixo 

custo, impulsionando assim, novas pesquisas em conjunto com a indústria no 

desenvolvimento de novos produtos que atendam tais exigências. Uma 

alternativa viável, é a adição dos genótipos de sorgo de pericarpo escuro, os 

quais apresentam alta concentração de compostos fenólicos, com potencial 

antioxidante e de corante natural. Assim, o objetivo do presente estudo foi 

desenvolver bifes de hambúrgueres de frango adicionados de FIS de dois 

genótipos com pericarpo escuro, F1 = BRS 332 (sem tanino) e F2 = BRS 305 

(com tanino) e comparar o pH e o parâmetros de cor com uma formulação 

Controle (C) com proteína isolada de soja, na forma crua e após o 



grelhamento. Em relação aos parâmetros de cor, pôde-se observar que L não 

diferiu entre as formulações cruas (p>0,05). Contudo, após o grelhamento 

maior valor foi observado para a formulação C, seguida por F1 e F2. Já em 

relação ao parâmetro de cor b*, observou-se diferença entre a formulação C e 

às demais (p<0,05) quando cruas; mas não entre F1 e F2 (p>0,05). Após o 

grelhamento estas diferenças (parâmetro b*) não se mantiveram mais no 

produto (p>0,05). Maior valor de a* foi verificado nos bifes de hambúrgueres 

crus da F2 quando comparados às demais (p<0,05). Após o grelhamento os 

valores de a* diferiram apenas entre F2 e C (p<0,05), mas não entre F2 e F1 

(p>0,05) Diferença entre o pH dos bifes de hambúrgueres crus da formulação 

C e as demais foi verificada (p<0,05), mas não entre F1 e F2 (p>0,05) sendo 

que o maior valor observado foi para C. Contudo, esta diferença não se 

manteve após o grelhamento.  A adição de FIS de genótipos com pericarpo 

escuro promoveram alterações no pH e parâmetros de cor dos bifes de 

hambúrguer de frango, porém a maioria destas alterações não se mantiveram 

após o grelhamento, o que demonstra o potencial da inclusão deste cereal 

como auxiliar na conservação e como corante natural. 
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Introdução: A rotulagem nutricional tem como função informar o consumidor 

sobre a composição dos produtos alimentícios e seu impacto na saúde da 

população. Os biscoitos são alimentos amplamente consumidos no Brasil, 

atingem vários segmentos populacionais e representam fontes de alimentos 

alergênicos, tanto por conterem alérgenos como ingredientes, quanto por 

contaminação cruzada.  Objetivo: Avaliar a adequação da rotulagem de 

biscoitos convencionais e integrais frente à legislação brasileira vigente e 

identificar os alérgenos presentes na sua composição. Métodos: O estudo foi 

do tipo descritivo-observacional, transversal, sendo incluídos biscoitos que 

apresentaram as versões integral e convencional da mesma marca. Foram 

extraídos dos rótulos informações referentes aos alergênicos, e comparados 

entre as duas categorias de biscoitos. A análise da adequação da rotulagem 

para alergênicos foi realizada através de uma lista de verificação elaborada a 

partir da Resolução de Diretoria Colegiada nº 26/2015. A análise estatística foi 



realizada por meio do software SPSS®.  As comparações entre grupos foram 

realizadas com os Testes Qui-Quadrado ou Exato de Fisher. Foi adotado nível 

de significância de 5%. Resultados: Foram analisados 80 rótulos de 19 marcas 

de biscoitos, sendo 40 convencionais e 40 integrais. Ao analisar os biscoitos 

convencionais os alimentos alergênicos identificados, através das declarações 

contém alergênico/contém derivado/pode conter, foram: trigo (100%), soja 

(100%), leite (92,5%), cevada (90%), aveia (77,5%), centeio (72,5%), castanha 

de caju (60%), amendoim (60%), avelã (45%), ovo (37,5%), nozes (37,5%), 

amêndoas (35%), castanha do Pará (15%) e macadâmia (2,5%). Em relação 

aos integrais, foram identificados o trigo (100%), soja (97,5%), cevada (92,5%), 

leite (90%), aveia (85%), centeio (80%), castanha de caju (57,5%), amendoim 

(55%), avelã (40%), nozes (35%), amêndoas (35%), ovo (22,5%) e castanha do 

Pará (15%). Não houve diferença significativa entre as duas categorias. Após 

análise da adequação da rotulagem para alergênicos foi constatado que todos 

os rótulos estavam conforme a  Resolução de Diretoria Colegiada nº 26/2015. 

Conclusão: Apesar dos biscoitos conterem uma grande diversidade de 

alergênicos, a análise da rotulagem demonstrou que todas as amostras 

apresentaram conformidade em relação à legislação o que garante  ao 

consumidor informações fidedignas e cruciais para evitar as alergias 

alimentares, consideradas problema de saúde pública. 
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Introdução: O leite de vaca e outros produtos lácteos apresentam nutrientes 

essenciais para o crescimento e desenvolvimento adequado na primeira 

infância. Devido ao alto consumo destes produtos nesta faixa etária, a 

fortificação de minerais têm sido uma estratégia de marketing utilizada pela 

indústria.  

 

Objetivo: Quantificar o teor de ferro e cálcio dos principais leites fortificados 

(LF) e compostos lácteos (CL) utilizados na alimentação infantil, comparando-

os com os rótulos e legislações vigentes.   



 

Métodos: Foram selecionados, de forma aleatória, amostras de 3 marcas de LF 

(A, B e C) e 3 de CL (D, E e F) em pó, de 6 diferentes lotes. Os teores de ferro 

e cálcio foram analisados pelo método de Espectrometria de emissão atômica 

por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES). Os resultados foram 

submetidos à análise de variância, com teste F, ao nível de significância de 5%.   

 

Resultados: As médias do teor de ferro (mg/porção 200mL) determinadas 

foram diferentes entre as marcas de LF em comparação às marcas de CL (2,5± 

0,1). Em relação ao teor de cálcio, a mediana dos LF foi 233,1 mg, com 

intervalo interquartil (IQR) de 224,6 a 294,2mg, enquanto os CL foi 175,7 mg, 

com IQR de 152,3 a 235,7mg. O teor desses minerais nos CL foi menor que o 

encontrado nas marcas de LF, principalmente em relação a marca A. De 

acordo com a legislação, diferenças superiores a 20% entre o rótulo e o teor 

analisado pelo ICP-OES, somente foi encontrada na marca C em relação ao 

teor de ferro.  As marcas D e E ficaram abaixo do preconizado pela Ingestão 

Diária Recomendada para alimentos fortificados (mínimo 15% da 

recomendação diária) em relação ao teor de cálcio e a marca C, para o teor de 

ferro.  

 

Conclusão: As análises atestaram que os LF apresentaram maior quantidade 

de ferro e cálcio do que os CL. Ademais, apenas uma marca de LF ultrapassou 

o que é permitido por legislação, a marca A.  Fica evidente a importância do 

monitoramento nutricional e da qualidade de mais marcas e/ou de outros 

produtos lácteos sobre a indústria e comércio, devido ao seu alto consumo pelo 

público infantil. 
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O direito da alimentação adequada é de todos, levando em consideração 

diversas questões. É crescente o desperdício de alimentos, desde as etapas 

iniciais de produção até o consumo final dos alimentos. O aproveitamento 

integral dos alimentos é uma estratégia utilizada para diminuir a quantidade de 

alimentos que são descartados. Dessa forma, a presente pesquisa teve como 

objetivo elaborar uma farinha a partir das sementes do melão amarelo 

(Cucumis melo L.) e avaliar suas características tecnológicas, atividade 

antioxidante e teor de cálcio e magnésio. Foi elaborada a farinha a partir das 

sementes do melão amarelo por meio da secagem em secador de bandejas e 

posterior moagem. Compostos fenólicos totais foram avaliados por meio do 

reagente de Folin-Ciocalteu; e a atividade antioxidante in vitro foi avaliada pelo 

método do radical ABTS e pelo método do radical DPPH. Teores de cálcio e 

magnésio foram analisados por meio da espectrofotometria de absorção 

atômica. A farinha foi analisada quanto à umidade, atividade de água (Aw), 



solubilidade, tempo de molhabilidade, granulometria, cor, pH e acidez. A 

farinha obtida a partir das sementes do melão apresentou teor de umidade 

(8,16%) e valor de atividade de água (0,45) que permitem uma maior 

conservação do produto. O valor da solubilidade (13,25%) e o tempo de 

molhabilidade (37 minutos) indicam que a farinha é pouco solúvel em água, e 

pode ser classificada como pouca ácida (pH:5,46; acidez titulável: 0,43%). De 

acordo com a análise de cor instrumental a farinha possui coloração tendendo 

para clara e tons vermelho e amarelo. O conteúdo médio de compostos 

fenólicos totais na farinha das sementes do melão foi 125,57 mg EAG/100g; e a 

atividade antioxidante, avaliada pelos métodos DPPH e ABTS apresentaram os 

respectivos valores: 0,33 mg Trolox/g e 0,20 mg Trolox/g de amostra úmida. O 

teor de cálcio na farinha das sementes do melão amarelo foi igual a 0,28 mg/g, 

e o teor de magnésio 0,78 mg/g. Logo, a produção da farinha a partir das 

sementes do melão pode contribuir para o aproveitamento integral dos 

alimentos e o enriquecimento de preparações, além de ajudar de forma positiva 

o meio ambiente, reduzindo os resíduos gerados. 
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As leguminosas ou pulses se destacam pelo modelo de produção sustentável e 

por seu valor nutricional. A aquafaba, produto obtido a partir da água da cocção 

das leguminosas, quando batida em batedeira, é capaz de produzir uma 

espuma estruturada análoga à clara de ovo em neve, podendo substitui-la em 

preparações culinárias. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição 

centesimal, além de sólidos solúveis e tensão superficial de três aquafabas 

obtidas do cozimento de grão-de-bico (Cicer arietnum). Os grãos-de-bico 

intumescidos (após molho de 12 h) foram submetidos à cocção em panela de 

pressão elétrica por 40 min com as diferentes proporções de água. Os 

resultados foram comparados com os de clara de ovo. A composição 

centesimal das aquafabas (proporções de grão e água, m/m, 1:3, 1:2 e 1:1) 

apresentaram umidade entre 96,09 e 98,37%; cinzas entre 0,19 e 0,42%; 

proteínas entre 0,33 e 0,80%; carboidratos entre 1,11 e 2,69%; e lipídeos 

ausentes. Em comparação com a clara de ovo, o teor de proteína foi os mais 

dispare, 11,87%. Quanto aos sólidos solúveis a clara de ovo apresentou 14,5 

ºBrix, enquanto para as aquafabas variou de 1,70 a 3,87 ºBrix. A tensão 

superficial variou de 51 a 53 mN/m para as aquafabas, enquanto a clara de ovo 



apresentou 51 nM/m. Os resultados indicam que, apesar das aquafabas e clara 

de ovo apresentarem teores diferentes de proteína, as aquafabas possuem a 

capacidade de formar espuma devido a composição das proteínas que as 

compõe. Assim como a clara (ovoalbumina), as proteínas presentes no grão-

de-bico, que são transferidas para as aquafabas, são globulinas e albuminas, 

que coagulam quando submetidas à agitação. 
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Introdução: Ácidos graxos ômega-3 (?3) do tipo EPA e DHA são encontrados 

em óleos de peixe, enquanto o ALA (alfa-linolênico), em fontes vegetais como a 

linhaça. Sua suplementação tem sido amplamente recomendada à prevenção 

de doenças cardiovasculares. Proporcional à relevância que vem ganhando no 

mercado de produtos saudáveis, no Brasil e no mundo, são os casos de 

adulteração desses óleos. O objetivo do estudo foi analisar a qualidade do ?3 

nas principais marcas de ?3 comercializadas no Brasil. 

Materiais e Métodos: Quatorze das principais marcas nacionais de cápsulas de 

óleo de peixe e três de óleo de linhaça em garrafa foram selecionadas. As 

amostras foram submetidas ao processo de saponificação e esterificação e 

posteriormente injetadas num espectrômetro de massas (Shimadzu, QP2010), 



para identificação e quantificação dos ácidos graxos. A RDC-360 de 2003 foi 

utilizada como baliza, a qual permite 20% para mais ou menos. 

Resultados: Em relação ao óleo de peixe, houve diferença entre a quantidade 

de ácidos graxos saturados, monoinsaturados, poli-insaturados, EPA e DHA 

declarada nos rótulos, comparados ao encontrado na análise. Os poli-

insaturados totais e os ácidos EPA e DHA obtiveram adequação em apenas 

50% dos suplementos analisados. Os ácidos saturados e monoinsaturados 

apresentaram-se inadequados em 79% das amostras. O ?6 esteve em 

quantidade elevada em um produto. O total de ?3 esteve em quantidades 

razoáveis nas amostras, mas apenas duas atenderam dosagem mínima de 2 

g/porção, relativa à recomendação para hipertrigliceridemias. Das três marcas 

de óleo de linhaça, todas estavam inadequadas em relação a quantidade de 

ALA declarada no rótulo, e com a quantidade de ?6 duas vezes maior do que o 

alegado pelo fabricante em um produto. 

Conclusão: Todos os produtos apresentaram incongruências em relação a 

quantidade de nutrientes alegado nos rótulos e o detectado em análise. Apesar 

do estudo não ter detectado fraudes (mistura de óleos), encontrou produtos 

com concentrações irrelevantes de ?3. Isso reforça a necessidade de 

monitoramento da qualidade desses suplementos pelos fabricantes e agências 

reguladoras, uma vez que são dispensados, por legislação, de registro no 

Ministério da Saúde ou Agricultura, a fim de coibir produtos de tão baixa 

qualidade. 
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Introdução: O licopeno é um pigmento carotenoide, responsável pela coloração 

vermelho-alaranjada de frutas e vegetais nos quais está presente. Possui um 

efeito protetor direto contra radicais livres, sendo considerado um potente 

antioxidante, que gera várias propriedades biológicas como prevenção de 

doenças cardiovasculares e degeneração macular, fortalecimento do sistema 

imunológico e inibição do câncer. Objetivo: Avaliar o consumo de licopeno em 

adultos de acordo com idade, sexo e IMC. Métodos: Para este estudo, 17 

adultos entre 18 e 60 anos foram recrutados. Para a avaliação do consumo de 

licopeno foi realizado um recordatório de 24 horas. Para o cálculo e avaliação 

do consumo, utilizou-se a Tabela Brasileira de Composição de Carotenóides 

em Alimentos. Resultados: O consumo médio diário de licopeno foi de 0,86 (DP 

± 1,85), o que demonstra que os entrevistados só atingiriam a meta diária de 

consumo (2,1mg/dia para homens e 2,3mg/dia para mulheres) se triplicassem a 

ingestão de alimentos fonte. Na avaliação da ingestão por sexo, as mulheres 

mostraram, aproximadamente, um consumo seis vezes maior que os homens. 

Em relação à idade, a maioria dos indivíduos avaliados eram adultos jovens de 



18 a 40 anos (76,47%), e apresentaram uma ingestão maior de licopeno que os 

adultos de meia idade. Os participantes com sobrepeso mostraram melhores 

resultados de consumo de licopeno do que os entrevistados eutróficos. 

Conclusão: Por meio desta avaliação, foi possível perceber que o consumo 

diário de licopeno foi insatisfatório. Portanto, vale ressaltar a importância do 

consumo deste composto, principalmente, por indivíduos do sexo masculino, 

por sua atividade antioxidante contra radicais livres presentes no tecido epitelial 

da próstata e, também em indivíduos com sobrepeso para diminuição do risco 

de doenças cardiovasculares. Dado isso, um consumo adequado e 

diversificado de frutas e verduras vermelho-alaranjadas, principalmente 

mamão, tomate, morango e caqui que são as maiores fontes de licopeno, 

poderia aumentar os níveis desse composto para que os indivíduos usufruam 

de suas ações bioativas. Uma avaliação do recordatório de 24h em dias 

alternados poderia ser aplicado para verificar a flutuação dos valores de 

consumo destes carotenoides entre adultos. 
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Introdução: O milho é um dos principais cereais consumidos e produzidos no 

mundo, e devido sua grande adaptabilidade ao clima, os grãos apresentam 

variados genótipos na natureza, sendo a cor uma das principais características 

de distinção. Os grãos de milho roxo apresentam um acúmulo de antocianinas, 

subclasse dos flavonoides, principalmente no pericarpo dos grãos, conferindo-o 

a coloração roxa. 

Objetivo: Caracterizar a composição centesimal do milho roxo (Zea mays L.) 

genótipo TO 002 mantido no Banco Ativo de Germoplasma de Milho da 

Embrapa Milho e Sorgo.  

Métodos: Os grãos de milho roxo foram moídos em moinho do tipo faca (Willy, 

Solab) para obtenção da farinha. A determinação de proteínas, lipídeos, fibras 

totais (solúveis e insolúveis), cinzas e umidade foram realizadas de acordo com 



o método da AOAC e a concentração de carboidratos foi determinada por 

diferença. A extração de fenólicos foi realizada com etanol 50%. O total de 

fenólicos foi determinado pelo método Folin-Ciocalteau, o total de antocianinas 

por pH diferencial, e a atividade antioxidante por ABTS, com Trolox como 

padrão. O total de fítato foi determinado por kit colorimétrico comercial (K-

PHYT). O perfil de fenólicos foi determinado por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência. 

Resultados: Os grãos de milho roxo TO 002 apresentaram 58,05 g de 

carboidratos, 13,24 de fibras totais (12,92 insolúveis e 0,31 solúveis), 11,68 g 

de proteínas, 11,35 de umidade, 4,30 de lipídeos e 1,38 g de cinzas a cada 100 

g de amostra, totalizando 323 kcal/100g. A concentração de antocianinas totais 

(mg cianidin-3-glicosideo) verificada foi de 85,65 mg/100 g, o total de 

componentes fenólicos foi 614 mg GAE/ 100g, e a capacidade antioxidante de 

90540,4 mMs Trolox/g. A concentração de fitato observada foi de 0,705 g/100 g 

e a relação molar fitato: ferro de 13,62. Os fenólicos em maiores concentrações 

observados foram kaempeferol, mirecetina e mirecitina-3-glicosídeo.  

Conclusão: Os grãos de milho roxo TO 002 analisados apresentaram 

considerável quantidade de fibras totais e baixo teor de lipídeos. Os grãos de 

milho roxo apresentaram alta concentração de antocianinas e de fenólicos 

totais. Assim, esses grãos constituem-se boa fonte de compostos bioativos 

com potenciais efeitos benéficos à saúde. 
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O consumo excessivo de açúcares é fator de risco para doenças crônicas, 

sendo os edulcorantes possíveis substitutos. No entanto, ainda existem 

dúvidas e controvérsias sobre seus impactos à saúde. Diante disso, objetivou-

se revisar a literatura sobre as formas de síntese/obtenção, caracterização 

química, físico-química e sensorial, aplicações e efeitos à saúde relacionados à 

4 edulcorantes intensivos naturais: Glicirrizina, glicosídeos de esteviol, 

neohesperidina dihidrochalcona e taumatina. A glicirrizina (INS:958) é 

encontrada na raiz de alcaçuz, obtida após extração, concentração, 

precipitação e purificação. Possui poder adoçante entre 30-110, IDA não 

especificada, solúvel em água, com gosto amargo residual e início da doçura 

tardio, mas prolongada. Empregada em cerveja, alimentos em conserva e 

outros. Há evidências de suas ações anti-inflamatória, hepatoprotetora, 

anticancerígena, antiviral e antioxidante. Quando ingerida em doses elevadas, 

contribui com hipertensão e hipocalemia. Os glicosídeos de esteviol (INS:960) 

são extraídos da folha de Stevia rebaudiana Bertoni, por maceração, infusão 

em água quente e diversas etapas de separação. Possuem sabor adoçante de 



300 e IDA de 4mg/Kg/dia. São estáveis ao calor, apresentam gosto amargo 

residual, sendo empregados em refrigerantes, doces, sorvetes, gomas de 

mascar e produtos lácteos. Estudos apontam ações antioxidante, anti-

inflamatória, hipotensiva, antimicrobiana, antitumoral e anticariogênica. Há 

consenso sobre sua segurança quanto à carcinogenicidade, genotoxicidade e 

toxicidade reprodutiva. A neohesperidina dihidrochalcona possui poder 

adoçante entre 250-2000 e IDA de 5 mg/kg/dia. Obtido a partir da 

neohesperidina, flavonoide presente em citros, sendo considerado como 

sintético ou semi-sintético por alguns autores. É estável em diversas faixas de 

pH e temperatura. Apresenta início da doçura lento, porém prolongado, com 

gosto residual amargo. Usada como modificador de sabor e em mistura de 

adoçantes. Existem evidências de sua ação antioxidante, anti-inflamatória, 

hepatoprotetora e neuroprotetora. Estudos toxicológicos não indicaram efeitos 

embriotóxico ou teratogênico. A taumatina (INS:957) é uma proteína presente 

nas frutas de Thaumatococcus daniellii Benth. Possui poder adoçante entre 

2000-3000, IDA de 50 mg/kg/dia e usada como quantum satis (ANVISA). É 

solúvel em água e estável ao calor e meio ácido. Apresenta gosto residual 

amargo e percepção ácida. A maioria dos estudos não apontam efeitos tóxicos, 

contudo foi encontrado uma possível associação com sintomas alérgicos. 

 



 

RESUMO - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: CARACTERIZAÇÃO 

QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E DE COMPOSTOS FUNCIONAIS DE 

ALIMENTOS 

 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE DIFERENTES MÉTODOS DE 

PROCESSAMENTO DA CASTANHA PORTUGUESA (CASTANEA SATIVA 

MILL.) 

 

 

Amanda Cristina Andrade (andradenut@gmail.com) 

João Paulo Lima De Oliveira (joaopaulolimanut@gmail.com) 

Geraldo De Sousa Cândido (geraldo.candido@ufla.br) 

Carolina Valeriano (carolina@ufla.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: Apesar da castanha portuguesa (Castanea sativa Mill.) ser um 

alimento com alto valor nutricional, não está inclusa rotineiramente na 

alimentação da população, por isso, sua caracterização nutricional após 

diferentes processamentos pode auxiliar na melhor forma de utilização, para 

que possa ser adicionada no desenvolvimento de novos produtos agregando 

valor nutricional. Objetivo: Avaliar as características físico-químicas de 

diferentes métodos de processamento da castanha portuguesa. Métodos: A 

castanha portuguesa foi avaliada in natura (IN) e também na forma de 

biomassa (BM) e farinha (FA). Para a obtenção da castanha IN, elas foram 

descascadas e, depois, trituradas utilizando um processador. Já para BM, as 

castanhas foram descascadas e submetidas em panela de pressão (180 °C por 

30 min) e, posteriormente, trituradas. Enquanto que para FA, as castanhas 

foram colocadas com a casca para assar a 60 °C por 72 horas, em seguida foi 



retirada a casca e triturada. A caracterização foi realizada através das análises 

de composição centesimal, de compostos fenólicos totais e, de atividade 

antioxidante total, a qual foi determinada pelos métodos DPPH e ABTS. As 

análises foram feitas em triplicatas e os resultados foram submetidos à análise 

de variância, seguida do teste Tukey (5 % de significância) no software 

SensoMaker. Resultados: A composição centesimal demonstrou que não 

houve diferença significativa apenas para o teor de fibras, com 1,38 % para 

BM, 1,07% para FA e 0,89% para IN. Os demais atributos apresentaram 

diferença significativa entre as três amostras, sendo que o maior percentual de 

umidade foi obtido para o método BM (57,73%) e o menor para FA (7,48%), 

além disso, FA apresentou maior teor de cinzas (1,83%), bem como de 

carboidratos (77,01%), lipídeos (2,36%) e proteínas (10,25%), e 

consequentemente, maior valor calórico total (370,81 kcal). Em relação aos 

fenólicos totais e o ABTS, foi observado uma diferença significativa entre as 

amostras, dessa forma, em ordem decrescente obteve-se FA, seguido de IN e 

BM. Já para o DPPH, as amostras IN e FA foram significativamente iguais e se 

diferenciaram de BM. Conclusão: O melhor método de processamento para a 

castanha portuguesa foi a FA, já que apresentou maior concentração de 

nutrientes. 
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Devido à crescente preocupação com produção de alimentos, bem como das 

necessidades alimentares da população, a busca pela redução do desperdício 

e perdas ao longo da cadeia produtiva de alimentos tornou-se imprescindível. 

Um terço dos alimentos produzidos anualmente para consumo humano é 

descartado, sendo principalmente em frutas, raízes e hortaliças, sementes e 

oleaginosas, cereais, carnes e produtos lácteos. Resíduos de alimentos de 

etapas do processamento podem incorporar nutrientes, compostos bioativos, 

características físicas e sensoriais aos produtos lácteos fermentados. Neste 

contexto, o objetivo desta pesquisa foi caracterizar química e 

microbiologicamente iogurte com adição de resíduos de laranja e beterraba. 

Resíduos de laranjas e beterrabas foram obtidos do processamento de suco 

misto e a partir dele foi preparado um concentrado. Para preparo do iogurte 



utilizou-se leite em pó integral reconstituído em água potável, 10% de sacarose 

e este foi submetido à pasteurização (85 ºC/20 min). Foram utilizadas culturas 

de Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. A 

fermentação foi conduzida a 45 ºC por 6 horas até atingir pH 4,7 ± 0,1. A 

adição do concentrado foi executada de forma asséptica. Preparou-se 

formulações de iogurte com adição de 5 %, 10% e 20 % do concentrado. Em 

seguida, foram conduzidas as análises físico-química e microbiológica. Não 

houve diferença significativa para os valores de pH e de acidez total titulável 

das formulações sendo a média dos valores observados igual a 4,54 e 0,67 g 

de ácido lático em 100 g de produto, respectivamente. A incorporação dos 

resíduos não causou alteração significativa nas contagens de mesófilos 

aeróbios, fungos filamentosos e leveduras, bactérias láticas e coliformes à 

35°C. Não foi detectada a presença da bactéria Escherichia coli, o que indicou 

que o produto apresentou condições higiênico sanitárias satisfatórias. Conclui-

se que foi possível elaborar iogurte com adição do concentrado produzido a 

partir de resíduos de laranja e beterraba, sendo que a incorporação do 

concentrado ao iogurte natural não impactou de forma significativa a qualidade 

físico-química e microbiológica das formulações elaboradas. Portanto, a adição 

de resíduos vegetais é uma oportunidade para desenvolvimento de novos 

produtos, aproveitamento de resíduos agroindustriais e agregação de valor 

nutricional a iogurtes. 
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Introdução: O milheto apresenta-se como um cereal promissor na alimentação 

por apresentar alto conteúdo de fibra alimentar e proteína, quando comparados 

a outros cereais. Além disso, esse alimento apresenta maior capacidade de 

adaptação a condições climáticas adversas. Contudo, ainda é um grão pouco 

difundido na alimentação humana. A hipótese do estudo é de que a 

germinação melhora o valor nutricional desse grão, aumentando o conteúdo de 

nutrientes. 

 



Objetivo: Determinar a composição centesimal, o perfil de aminoácidos e 

escore químico das farinhas integrais de milheto cozido germinado e 

convencional. 

 

Métodos: Para o preparo das farinhas, os grãos foram cozidos à 180°C (40 

minutos), nas proporções grão/água de 1:4 (milheto convencional) e 1:5 

(milheto germinado). Seguiu-se a secagem dos grãos em estufa de circulação 

de ar à 50°C por 24h. Após, foram moídos em moinho à 3000 rpm. Realizou-se 

a análise da composição química centesimal das farinhas de milheto. Os 

valores calóricos foram calculados. Houve a determinação do perfil de 

aminoácidos das farinhas de milheto e os resultados foram comparados entre 

as duas farinhas, bem como às necessidades diárias de aminoácidos 

essenciais. 

 

Resultados: A farinha de milheto germinado (FMG) apresentou 12,82% de 

proteína, 4,35% de lipídios, 61,59% de carboidratos e 12,49% de fibra 

alimentar.  A farinha de milheto convencional (FMC) apresentou 12,88% de 

proteína, 4,17% de lipídios, 63,58% de carboidratos e 10,91% de fibra 

alimentar. O valor calórico correspondeu a 343,4kcal/100g para a FMC e 

336,8kcal/100g para a FMG. A FMG diferiu quanto aos teores de cinzas totais 

(1,84±0,01) e umidade (6,90±0,04), apresentando maiores valores em relação 

à convencional (1,75±0,05; 6,70±0,10). As farinhas de milheto apresentaram 

um adequado perfil de aminoácidos essenciais, exceto para lisina, com valores 

de escore químico de 0,56 (FMC) e 0,53 (FMG).  

 

Conclusão: A farinha de milheto germinado obteve valor nutricional agregado 

devido ao aumento do conteúdo de cinzas. A farinha de milheto, independente 

do processamento, mostra-se potencial para o mercado alimentício, por 

apresentar adequado perfil nutricional, com valores expressivos de fibra 

alimentar, proteína e cinzas totais. 
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Sabe-se que nas últimas décadas, a carne de frango e seus produtos 

processados cárneos tornaram-se amplamente consumidos, devido a sua 

menor quantidade de ácidos graxos saturados e maiores de insaturados, e 

ainda alto teor proteico, sabor e textura suave, competitividade de custos, 

possibilidade de variedade e ausência de tabus religiosos atrelados a ela. 

Contudo, a presença de proteína da soja na formulação de produtos 

processados cárneos de frango limita sua ingestão para pessoas com alergia a 

proteína desta leguminosa. Neste contexto, as farinhas integrais de sorgo, têm 

sido adicionadas a estes produtos na tentativa de manter ou mesmo melhorar a 

sua qualidade, visto que apresentam em sua composição compostos bioativos 

(potencial antioxidante e corante), fibras e amido resistente, em menor ou 

maior quantidade, dependendo do genótipo utilizado. Dessa forma, o objetivo 



desse estudo foi desenvolver bifes de hambúrgueres de frango adicionados 

com farinha integral de sorgo (FIS) de dois genótipos com pericarpo escuro, 

F1= BRS 332 (sem tanino) e F2= BRS 305 (com tanino), e comparar suas 

características tecnológicas em relação a um hambúrguer Controle (C) com 

proteína isolada de soja. Analisou-se perda de peso na cocção, redução do 

diâmetro após cocção, rendimento, retenção de umidade e força de 

cisalhamento. Não foram observadas diferenças para perda de peso na 

cocção, redução do diâmetro após cocção, rendimento, retenção de umidade 

entre as três formulações (p>0,05). Contudo, menor força de cisalhamento foi 

constada para F1= 2,19 e F2= 2,39 quando comparada a C=3,63 (p<0,05), 

indicando uma maior maciez para os bifes com adição de FIS. Dessa forma, 

pode-se afirmar que a adição de FIS, dos genótipos BRS 332 e BRS 305, são 

viáveis do ponto de vista tecnológico para substituir a proteína de soja em 

formulações de bifes de hambúrgueres de frango, visto que mantiveram ou até 

mesmo proporcionaram melhorias nas características de qualidade do produto, 

quando comparadas a formulação controle. 
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Vários são os fatores que determinam a composição química dos alimentos, 

sendo que os mais impactantes nutricionalmente são o sistema de produção e 

a forma como são consumidos, sejam crus ou cozidos. No entanto, análises 

que consideram esses fatores concomitantemente são pouco investigadas. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da produção de Daucus 

carota (cenoura) pelo sistema orgânico, pelo modo convencional e um sem 

adequação a esses sistemas, denominado por “sistema NPK”, caracterizado 

apenas pelo uso de adubação com os nutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio 

para correção do solo, em relação à composição de cenouras cruas, assadas, 

cozidas em água por ebulição e a vapor. As análises foram realizadas com 

amostras em triplicata para determinação do teor de umidade, proteínas (teste 

de Kjeldahl) e resíduo mineral fixo, realizadas pelos métodos descritos pelo 

Instituto Adolfo Lutz e pela Association of Official Analytical Chemists – AOAC. 

As diferenças entre os valores foram avaliadas pela análise de variância 

(ANOVA) e teste de Tukey (P = 0,05) e os resultados foram expressos pela 

média e desvio padrão. Verificamos que a cenoura orgânica apresentou maior 



teor de proteína quando comparadas a cenouras de produção convencional 

(9,89%) e produzidas adubadas com NPK (6,7%), provavelmente devido à 

absorção de nitrogênio do fertilizante orgânico utilizado em sua produção. Essa 

diferença de proteína aumenta significativamente quando a cenoura é assada 

(25,38%), considerando a média dos três modos de produção e cocção, o que 

está de acordo com a perda de água por este tipo de preparo. Além disso, 

verificou-se que o método de ebulição diminuiu o resíduo mineral fixo (33,33%) 

e a proteína (20,43%) contidos nos três sistemas de produção, já que o 

cozimento em água em ebulição favorece a saída de minerais do alimento para 

a água de cocção.  Este fato, leva-nos a supor, que o mesmo fato poderia 

ocorrer no processo de cozimento dos alimentos convencionais a fim de reduzir 

resíduos minerais solúveis indesejáveis, e de forma que esses elementos 

lixiviem na água e, consequentemente, percam sua biodisponibilidade. Além 

disso, destacamos que a produção orgânica deve ser incentivada. 
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Introdução: O chocolate é obtido através do processamento das sementes do 

cacau, que são ricas em gordura e polifenóis, como os flavonoides que são 

conhecidos pela grande capacidade antioxidante. A exposição contínua a 

substâncias tóxicas presentes no cigarro leva a maior formação de espécies 

reativas de oxigênio. Por isso, fumantes requererem necessidades superiores 

de consumo de alimentos antioxidantes a fim de minimizar a ocorrência ou 

agravamento de doenças crônicas. O chocolate 70% cacau pode ser utilizado 

como uma estratégia nutricional a fim de auxiliar no tratamento tabágico 

contribuindo para uma possível melhora do perfil antioxidante destes pacientes. 

Objetivo: Analisar a composição nutricional e  capacidade antioxidante do 

chocolate 70% cacau como possibilidade de incentivo ao seu consumo para 

fumantes em tratamento. Método: A análise da composição nutricional foi 

realizada no Laboratório de Composição de Alimentos da Universidade Federal 

de Juiz de Fora – UFJF, em uma amostra de 40g de chocolate 70% cacau, 



sendo verificado o teor de umidade pelo Método Gravimétrico, as proteínas por 

Kjeldahl,  o teor de gordura por Soxhlet, as cinzas por Resíduo por incineração 

e os carboidratos por diferença matemática. A capacidade antioxidante (CAT) 

foi obtida pelo método Folin-Ciocalteu, sendo o teor de polifenóis totais dado 

como mg de ácido gálico. A aceitação do chocolate pelos tabagistas foi 

avaliada após o consumo diário por 1 mês.  Resultados: Na análise do 

chocolate 70% cacau, o teor de umidade foi de 1,88% m/m e de cinzas 2,15% 

m/m. O teor de gordura foi de 48,08% m/m, de proteína 5,60% m/m e de 

carboidratos foi de 42,29% m/m. A CAT foi 556,08 mg de ácido gálico. Os 

pacientes apresentaram relato de boa aceitação com o consumo diário de 40g 

do chocolate 70% cacau durante o mês de tratamento e melhora da fissura 

pelo cigarro.  Conclusão: Dentre os macronutrientes, a gordura é o principal 

componente do chocolate 70% cacau. Em relação a capacidade antioxidante, a 

grande quantidade de fenólicos reforça sua alta propriedade antioxidante. 

Logo, o chocolate 70% cacau pode ser uma boa estratégia nutricional no 

auxílio do controle da fissura pelo cigarro e na melhora do perfil antioxidante 

dos tabagistas. 
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Introdução: Com o aumento significativo no consumo de alimentos 

ultraprocessados, dentre eles os biscoitos, torna-se relevante o conhecimento 

da composição nutricional através da análise dos rótulos. Objetivo: Comparar o 

valor calórico e os nutrientes de declaração obrigatória entre biscoitos 

convencionais e integrais e identificar os principais aditivos alimentares 

presentes nos rótulos de biscoitos. Materiais e métodos: O estudo foi do tipo 

descritivo-observacional, transversal, sendo incluídos biscoitos que 

apresentaram as versões integral e convencional da mesma marca. Foram 

extraídos da informação nutricional dos rótulos, e comparados entre as duas 

categorias, dados referentes ao valor calórico (kcal/100g), composição 

centesimal de carboidrato; proteína; gorduras totais, saturada e trans; fibra 

alimentar e sódio, e os aditivos presentes na lista de ingredientes. Também foi 

analisado se os aditivos estavam em conformidade com as legislações 

vigentes. A análise estatística foi realizada por meio do software SPSS®. Após 



o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov as comparações entre grupos 

foram realizadas com o Teste Mann-Whitney U e Teste T independent. Para as 

variáveis categóricas foram realizados os Testes Qui-Quadrado ou Exato de 

Fisher. Foi adotado nível de significância de 5%. Resultados: Foram analisados 

80 rótulos de 19 marcas de biscoitos, sendo 40 convencionais e 40 integrais. 

Ao comparar as duas categorias observou-se diferença significativa no valor 

calórico (p=0,029), de carboidratos (p=0,042), gorduras saturadas (p=0,024), 

sendo estes valores maiores nos biscoitos convencionais, e fibras alimentares 

(p=0,001), encontrada em maior quantidade nos biscoitos integrais. Foram 

identificados 23 aditivos, todos em conformidade com as legislações vigentes. 

Considerando o total de amostras (n=80), os aditivos mais frequentes foram: 

bicarbonato de sódio (97,50%), bicarbonato de amônio (87,50%), lecitina de 

soja (77,50%), aromatizantes (67,5%), metabissulfito de sódio (55%), 

pirofosfato ácido de sódio (21,25%), ácido láctico (18,75%) e proteases 

(16,25%). Não houve diferença significativa entre as duas categorias, exceto 

para o butil hidroxitolueno, identificado apenas nos biscoitos integrais (7,5%). 

Conclusão: A análise da composição nutricional demonstrou que a melhor 

opção para consumo é a versão integral, entretanto é importante considerar 

que quanto maior a quantidade e frequência do consumo de alimentos 

industrializados maior será a ingestão de aditivos e maiores os riscos de 

desenvolver reações adversas. 
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O feijão-de-metro (Vigna unguiculata L. Walp. spp. sesquipedalis), conhecido 

também como feijão-aspargo, é uma leguminosa de grande valor nutricional, 

sendo considerada uma ótima fonte de proteínas, minerais e fibras. Suas 

vagens e sementes imaturas são populares, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, como produtos alimentares para uma nutrição saudável e 

funcional. O objetivo dessa pesquisa foi verificar a composição nutricional 

presente no feijão-de-metro. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura 

de forma sistematizada, embasada em artigos científicos, com busca de dados 

em bases indexadas, Web of Science, Scopus, Science Direct e Scielo, com os 

descritores combinados: "yardlong bean" or "asparagus bean" or shake bean" 

and "nutritional composition". Desenvolvida em cinco etapas: definição da 

pergunta norteadora; estratégia de busca dos artigos; critérios de seleção dos 

estudos; extração dos dados; análise e apresentação dos resultados. Dos 156 

artigos científicos selecionados e avaliados, 9 foram selecionados para compor 

os resultados deste trabalho, sendo 6 extraídos da Web of Science, 1 da 

Scopus e Science Direct cada um, e 1 das referências bibliográficas da leitura 



dos artigos. Dos estudos selecionados, o teor de proteína foi o componente 

nutricional avaliado em todos os artigos, apresentando uma variação entre 2,8 

a 27,10 g/100 g-1, já os teores variados de lipídeos (0,3 a 2,5 g/100 g-1), 

carboidratos (4,5 a 61,8 g/100 g-1) e fibras (0,8 a 5,7 g/100 g-1) foram 

determinados apenas em 4 trabalhos, e os teores de cinzas (0,6 a 3,7 g/100 

g1) e umidade (6,5 a 89,5 g/100 g-1) foram pesquisados em 5 artigos. Os 

resultados obtidos na análise confirmaram o alto valor nutricional encontrados 

nas vagens e sementes do feijão-de-metro, assim como, a sua importância na 

perspectiva de seu uso em várias dietas, como também, na matéria-prima para 

produção alimentícia. São necessárias mais pesquisas de caracterização 

nutricional dessa leguminosa tendo em vista que os trabalhos são mais 

voltados às suas características agronômicas. A falta de estudos no formato de 

artigos científicos experimentais nas bases de dados sobre o tema proposto, foi 

a principal limitação apontada para atender o objeto de investigação desta 

pesquisa de revisão integrativa. 
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Por apresentar rica composição química e por sua destinação final gerar 

elevados custos às indústrias e potencial nocivo ao meio ambiente, o 

reaproveitamento de resíduos agroindustriais tem sido considerado alvo de 

diversos estudos. Grande quantidade de resíduos são provenientes de frutas e 

vegetais, compostos por partes estruturais como folhas, cascas, polpas, 

sementes, raízes e caules, obtidos após a extração de seus sucos. O interesse 

pela utilização de moléculas bioativas se dá pelo enorme potencial de 

aplicação como alimentos funcionais, nutracêuticos, farmacêuticos e produtos 

de beleza. Diante disso, o presente estudo propôs investigar estudos que 

abordam a importância do reaproveitamento de resíduos ricos em compostos 

bioativos. Foi realizada uma busca nas bases de dados ‘‘Web of Sience’’ e 

‘‘Periódicos Capes’’, onde 50 artigos foram previamente selecionados e após 



aplicação do critério de seleção, 15 artigos foram utilizados como apoio. 

Estudos mostram que o resíduo da acerola é rico em fibras, carotenóides e 

antocianinas, sendo que a farinha de acerola pode ser aplicada na formulação 

de produtos dietéticos, contribuindo para a ingestão diária recomendada de 

fibras. As sementes de açaí foram estudadas e apresentaram disponibilidade 

quanto a presença de ácidos graxos (oléico, linoléico e mirístico), alto teor de 

fibras alimentares (86%) que podem ser aplicadas no enriquecimento de 

alimentos e a capacidade antioxidante (catequina, epicatequina e 

procianidinas). Resíduos de frutas tropicais como manga, abacate, abacaxi ou 

mamão foram avaliados e considerados fontes de compostos fenólicos, 

carotenóides, proteínas, vitaminas e fibras alimentares, porém, para se obter 

uma boa recuperação desses compostos bioativos, é necessário o uso de 

tecnologias de extração avançadas, visto que sua aplicação contribui com a 

diminuição do impacto ambiental e dos custos de gerenciamento de resíduos. 

Diversos estudos ainda relacionam a importância da aplicação desses 

compostos bioativos em alimentos e o consumo dos mesmos como alternativa 

para a prevenção ou no tratamento de doenças. No geral, muitos resíduos não 

são aceitáveis aos consumidores, devido ao seu sabor, por isso, o 

reaproveitamento dos resíduos é um grande desafio para os pesquisadores já 

que grande parte desses são valiosos por apresentar elevado conteúdo de 

compostos bioativos em sua composição. 
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Introdução: A banana (Musa spp.) é um fruto de grande importância nos países 

tropicais e um dos que mais sofre com o desperdício. Uma das alternativas 

para melhorar o seu aproveitamento consiste em incorporar a casca em 

preparações, diminuindo o desperdício e melhorando qualitativamente o 

produto. Objetivo: Desenvolver um bolo tradicional de banana e um bolo de 

banana utilizando a casca da fruta e realizar a análise de composição 

centesimal dos produtos. Métodos: Foram desenvolvidos dois tipos diferentes 

de bolos: tradicional, sem utilizar a casca da banana e outro bolo em que a 

casca foi incorporada na preparação junto com a polpa da fruta. A composição 

centesimal foi avaliada nas amostras do produto final em triplicata e de acordo 

com metodologias descritas pelo Instituto Adolfo Lutz, sendo determinados: 

umidade, cinzas, extrato etéreo, proteínas e carboidratos. Resultados: Os 



teores de umidade e cinzas, 44,61% e 3,19% respectivamente, foram 

superiores no bolo que utilizou as cascas se comparado ao bolo tradicional, 

com 40,01% e 2,98%, respectivamente. Os teores de proteína não 

apresentaram diferença entre as duas formulações (p>0,05). Os teores dos 

demais nutrientes e o valor calórico do bolo com casca foram inferiores aos 

valores encontrados no bolo de banana tradicional, sendo 39,67% de 

carboidratos, 2,07% de extrato etéreo e 219,15 quilocalorias em 100 gramas no 

bolo com casca, contra 41,53% de carboidratos, 4,77% de extrato etéreo e 

251,89 quilocalorias em 100 gramas no bolo tradicional. Conclusão: A inclusão 

da casca no bolo de banana pode representar uma excelente estratégia para o 

aproveitamento integral deste alimento, evitar o desperdício e contribuir com o 

sistema alimentar sustentável. 
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O emprego de extratos fenólicos de frutas na produção de repositores 

energéticos além de agregar vantagens nutricionais, responde ao forte apelo 

por produtos naturais. O objetivo desse estudo foi elaborar e caracterizar três 

diferentes formulações de géis utilizando extratos fenólicos de frutos de juçara 

(Ju), mirtilo (Mir) ou jabuticaba (Jab). Os extratos obtidos foram concentrados e 

avaliados quanto às suas características físico-químicas e seus compostos 

bioativos, tendo apresentado teores adequados para emprego na formulação 

de géis energéticos. As formulações (FJu, FJab e FMir) foram caracterizadas 

quanto aos valores de pH, teores de sólidos solúveis e viscosidade, no tempo 

zero e ao longo do armazenamento, uma vez que não existe padrões de 

identidade e qualidade para esse produto. Além disso, foram quantificados os 

teores de fenólicos (Folin-Ciocalteu) e antocianinas totais. Para investigar o 



comportamento reológico dos géis, foram realizadas curvas de escoamento, 

submetendo as amostras a uma rampa de taxa de deformação. Os resultados 

encontrados mostraram que os valores de pH (2,0 a 3,5) e sólidos solúveis (69 

a 73 oBrix) variaram entre as formulações uma vez que os extratos 

empregados também possuíam valores diferentes para esses parâmetros, que 

são intrínsecos ao fruto utilizado. Os géis apresentaram comportamento típico 

de um fluido newtoniano. Os valores de viscosidade aparente variaram de 1998 

(FJu) a 3180 (FMir) mPa.s entre as diferentes formulações e são comparáveis 

a diversas marcas de géis de reposição energética encontradas no mercado. 

Os teores de fenólicos e antocianinas totais nas diferentes formulações dos 

géis variaram de 165 mg (FJu) a 501 mg AGE (FJab)/100 g, e 38 (FJu) a 138 

(FMir) mg equivalente de cianidina-3-glicosídeo/100 g, respectivamente. Após 

90 dias de armazenamento não foram observadas variações significativas nos 

valores de pH, sólidos solúveis, e de viscosidade. Houve perda de 7,5% no teor 

de antocianinas, e nenhuma perda no teor de fenólicos totais na formulação 

FJu. Os teores elevados de compostos bioativos presentes nos géis 

elaborados demonstram a viabilidade na produção desse tipo de alimento 

funcional como uma opção para suplementação de atletas, além da utilização 

desses extratos como fonte natural de corantes e aromatizantes. 
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O consumo de suplementos, especialmente o de proteínas do soro do leite, 

cresceu nos últimos anos em virtude da preocupação com a saúde, estética e 

melhora no desempenho físico, além do marketing excessivo construído na 

comercialização dessa classe de produtos. O uso deste suplemento alimentar é 

fortemente associado à hipertrofia muscular e também ao tratamento de 

algumas patologias. No mercado são encontrados diversos tipos e marcas do 

suplemento whey protein, o que eleva a sua oferta, e consequentemente gera 

uma maior probabilidade de se encontrar fraudes em relação aos componentes 

nutricionais informados. Estudos e relatórios sobre este produto têm 

demonstrado irregularidades em relação ao teor de nutrientes ofertados em 

comparação aos declarados na informação nutricional, especificamente de 

proteínas e carboidratos totais. Neste trabalho, foram analisadas e avaliadas as 

quantidades de proteínas de 14 amostras de whey protein pelo método de 

Kjeldahl, que quantifica o nitrogênio total da matéria prima. A metodologia 

usada é oficial e validada para este procedimento. Os resultados obtidos a 

partir das análises foram comparados com os valores descritos nos rótulos dos 

produtos e foram avaliados conforme as diretrizes das legislações específicas 



para o suplemento alimentar em questão. Todas as amostras atenderam aos 

critérios legislativos da rdc nº 18, que determina que todo suplemento proteico 

deve ofertar um mínimo de 10 g de proteína por porção, e que 50 % do valor 

energético da porção deve ser provindo de fontes proteicas. Por outro lado, 

umas das amostras ficou abaixo da faixa de tolerância ± 20 %, deferida pela 

rdc nº 360, e todos os valores analíticos ficaram abaixo dos valores declarados 

pelo fabricante na informação nutricional. Sugere-se um maior empenho dos 

órgãos governamentais no que se diz respeito à fiscalização desses produtos, 

fazendo valer os princípios do artigo 4 do código de defesa do consumidor, 

além de uma discussão a respeito da redução da faixa de tolerância ± 20 % 

permitida pela legislação rdc nº 360, pois o que se observou, por intermédio 

das análises, foi que todos os produtos apresentaram valores analíticos abaixo 

dos declarados na rotulagem nutricional, gerando um prejuízo econômico para 

o consumidor final. 
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Os edulcorantes intensivos possuem a função de adoçar, sem aumentar as 

calorias do produto, o que desperta o interesse dos consumidores, que em 

geral, desconhecem suas propriedades sensoriais e físico-químicas. Neste 

sentido, este trabalho objetiva uma revisão sobre as características físico-

químicas e sensoriais de sete edulcorantes intensivos artificiais: Acessulfame-K 

(INS:950), Advantame (INS:969), Aspartame (INS:951), Ciclamatos (INS:952), 

Neotame (INS:961), Sacarina (INS:954), Sucralose (INS:955). O acessulfame-

K possui poder adoçante de 200, IDA: 15mg/kg/dia, alta solubilidade em água, 

sendo estável em altas temperaturas, permitindo ser empregado em produtos 

cozidos ou assados. Quando usado como único edulcorante, apresenta gosto 

amargo, podendo ser mascarado pela combinação com sucralose ou 

aspartame. O advantame apresenta poder adoçante de 37000 e IDA: 

5mg/kg/dia, sendo estável quando na forma sólida e em solução a depender do 

pH. Apresenta doçura limpa, com início lento, mas prolongado. Comumente 

utilizado em bebidas, gomas de mascar e iogurte. O aspartame possui poder 

adoçante de 200 e IDA: 40mg/kg/dia, sintetizado a partir de L-fenilalanina e 



ácido aspártico, não sendo recomendado para indivíduos com diagnóstico de 

fenilcetonúria. Apresenta-se instável em pH neutro e altas temperaturas, 

inviabilizando sua aplicação em determinadas formulações. Apresenta gosto 

limpo, realça atributos cítricos e sua doçura é moderada e prolongada. Os 

ciclamatos possuem poder adoçante entre 30-80 e IDA: 11mg/kg/dia, sendo 

permitido em alimentos e bebidas em teores máximos de 0,04 e 0,03g/100g ou 

mL, quando em substituição parcial de carboidratos. São solúveis em água, 

não apresentam significativo off-flavor, além de leve gosto amargo e salgado. 

Sua doçura não é prolongada e intensifica o aroma frutado do alimento. O 

neotame possui poder adoçante entre 7000-13000 e IDA: 2mg/kg/dia. Não 

apresenta sabor residual amargo ou metálico, com gosto doce limpo. A 

sacarina apresenta poder edulcorante entre 240-300 e IDA: 5mg/kg/dia, é muito 

estável tanto sólido, quanto em solução. Apresenta doçura rápida, não sendo 

afetada pelo calor e possui gosto amargo e metálico residual. A sucralose 

apresenta poder adoçante entre 400-800 e IDA: 5mg/kg/dia, sendo estável em 

elevadas temperaturas e meio ácido. Não apresenta gosto residual amargo. O 

conhecimento dos edulcorantes possibilita sua adequada utilização, aumentado 

a aceitação pelos consumidores. 
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O leite humano (LH) apresenta composição específica para as necessidades 

do recém-nascido, sendo compatível com as limitações metabólicas e 

fisiológicas nessa etapa do desenvolvimento em que as necessidades 

nutricionais são tão altas. Dentre os inúmeros nutrientes presentes no LH, 

destacam-se os lipídeos. No caso de bebês em que as mães não podem 

amamentar, especialmente àqueles em condições de saúde vulneráveis, é 

recomendável o fornecimento de LH doado. Os bancos de LH (BLH) fornecem 

o LH de forma segura microbiologicamente, no entanto, sabe-se que, durante a 

processamento, podem ocorrer interferências negativas em alguns nutrientes. 

Entre outros fatores, por serem armazenados em embalagens de vidro 

transparentes, a incidência da luz pode induzir reações de oxidação. Objetivou-

se verificar a influência da embalagem com barreira à luz (frasco de vidro 



recoberto por papel alumínio) sobre os ácidos graxos do LH. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro 

Preto, sob o número de CAAE 71251517.9.0000.5150, e contou com a doação 

de LH de 10 doadoras cadastradas no BLH da Santa Casa de Misericórdia de 

Ouro Preto. As doadoras coletaram em seus domicílios 40 mL de LH os quais 

foram distribuídos igualmente em dois frascos, sendo que um deles estava 

recoberto por papel alumínio. As amostras de LH foram congeladas a -18ºC por 

4 dias. Após esse período, os leites foram descongelados em banho-maria a 

40ºC e pasteurizados (62,5ºC por 30 minutos), seguido de resfriamento até 

temperatura inferior a 5ºC. Foi feita a extração dos lipídios pelo método 

butirométrico de Gerber e, após esterificação utilizando trifluoreto de boro, 

foram determinadas as porcentagens de 11 ácidos graxos (caprílico, cáprico, 

láurico, míristico, pentadecanóico, palmítico, palmitoléico, esteárico, oléico, 

linoléico e linolênico) por cromatografia gasosa. Ao verificar o impacto da 

incidência de luz nos frascos contendo LH sobre os ácidos graxos presentes, 

verificou-se que nenhum deles teve sua concentração alterada 

significativamente. Apesar de alguns estudos apontarem resultados 

divergentes, tal ocorrência no presente trabalho pode ser devido ao curto 

período de exposição à luz durante as etapas de extração, degelo e 

pasteurização, o qual não ultrapassou 1 hora. 
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Introdução: O uso medicinal do hibisco já foi registrado há tempos pela 

medicina indígena. Atualmente seu uso em diferentes preparações culinárias 

vem crescendo e ele é considerado uma Planta Alimentícia Não Convencional 

(PANC). Para maior segurança do seu uso nas diferentes preparações é 

importante o conhecimento da sua composição centesimal e da quantidade de 

alguns nutrientes. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar a composição 

centesimal do cálice de hibisco (Hibiscus sabdariffa L.) e seu teor de vitamina 

C. Metodologia: As amostras do cálice de hibisco foram adquiridas na Feirinha 

Solidária da UFU, em Uberlândia, e encaminhadas para o laboratório de 

Bromatologia do curso de Nutrição na UFU. As análises laboratoriais foram 

feitas segundo metodologias propostas pela "Association of Official Analytical 

Collaboration" e pelo Instituto Adolfo Lutz em quadriplicata. Resultado: Os 

valores encontrados em 100 g do cálice do hibisco foram: carboidratos 6,52g, 



proteínas 1,22g, extrato etéreo 1,99g, cinzas com 0,70g. O teor de vitamina C 

encontrado foi de 16,18mg/100g. O cálice do hibisco tem 87,59% de umidade. 

O valor calórico total encontrado foi de 48,87 kcal. Conclusão: O estudo da 

composição centesimal do cálice de hibisco mostra que ele não contém muita 

matéria inorgânica, mas apresenta considerável teor de Vitamina C. 
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A fruta-do-conde (Annona squamosa) é também conhecida como pinha ou 

fruta-pinha, apresenta forma arrendondada ou ovoide, com polpa carnosa, 

suculenta, macia e branca. Dentre as frutas da família Annonaceae, a 

comercialização da fruta-do-conde corresponde a 41% das vendas. Fonte de 

compostos bioativos, a exemplos de fenólicos, alcaloides e saponinas, 

apresentam atividade antioxidante e antitumoral em diferentes células 

humanas. Ainda hoje, são escassos os estudos de caracterização do perfil e 

teores de aminas bioativas na fruta-do-conde. As aminas bioativas são bases 

orgânicas, de baixo peso molecular, encontradas em diversos alimentos de 

origem vegetal e animal. Estão envolvidas em inúmeros processos biológicos, 

sendo as poliaminas, recentemente consideradas como fatores de proteção 

contra doenças cardiovasculares, neurológicas e aumento da longevidade 

humana. Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo caracterizar o perfil e 



teores de aminas presentes na polpa da fruta-do-conde. A extração foi 

realizada na polpa triturada com adição de 7 mL de ácido tricloroacético, 

agitação, centrifugação e filtração, sendo o processo repetido com o pellet por 

mais duas vezes e o volume final ajustado para 25 mL. A análise das aminas 

foi realizada por sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, com 

detecção de fluorescência, coluna C18 com pareamento reverso. A 

identificação foi realizada por interpolação da curva cromatográfica com os 

picos correspondentes aos respectivos padrões analíticos e a quantificação 

pelo cálculo da área do pico. As análises foram realizadas em duplicatas. 

Dentre as nove aminas investidas (agmatina, putrescina, cadaverina, 

espermidina, serotonina, histamina, tiramina, feniletilamina e triptamina) duas 

foram detectadas: putrescina (15,01±0,39mg/Kg) e espermidina 

(6,69±1,31mg/Kg). Pesquisas realizadas com roedores indicaram efeitos cardio 

e neuroprotetor, além de ação anticâncer pela suplementação dietética de 

espermidina. Além disso, estudos epidemiológicos relacionaram dietas 

contendo elevados teores de espermidina com redução de risco de doenças 

cardiovascular e de mortalidade por câncer. Comparando com dados 

disponíveis na literatura, a fruta-do-conde apresentou conteúdo de espermidina 

superior à manga (4,6mg/Kg), mamão (5,4mg/Kg) e goiaba (3,8mg/Kg), similar 

ao abacaxi (7,0mg/Kg) e inferior ao maracujá (33,1mg/Kg). A fruta-do-conde 

não apresentou conteúdo de tiramina e histamina, aminas com potencial de 

toxicidade em humanos. Esta pesquisa reitera os benefícios do consumo da 

fruta-do-conde. 
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As plantas alimentícias não-convencionais (PANCs) normalmente possuem 

valores de minerais e proteínas em maiores quantidades do que as plantas 

domesticadas, além de serem mais ricas em fibras e compostos com funções 

antioxidantes. (Knupp e Barros, 2008).   

O presente estudo teve como objetivo avaliar por meio da cromatografia 

gasosa, a composição de ácidos graxos nas amostras de folha, flor, farinha de 

ora-pro-nóbis e farinha de babaçu.  

As condições cromatográficas seguiram os procedimentos descritos por 

MOREIRA e MANCINI-FILHO, 1999. Para avaliar o perfil lipídico das amostras 

de folha, flor e farinha de ora-pro-nóbis e farinha de babaçu todas as amostras 

foram preparadas em triplicata. Inicialmente as amostras passaram pelo 

processo de extração em que se adiciona clorofórmio e metanol. Após a 

secagem, as amostras foram submetidas ao processo de esterificação, 

transformar o ácido graxo em éster. Para a solubilização, adicionou-se 1mL nas 



amostras esterificadas para serem analisadas. O procedimento foi realizado em 

cromatógrafo a gás, acoplado a espectrofotômetro de massa por arraste de 

hélio (GCMS-QP2010).  

Com base nos dados obtidos, os ácidos graxos presentes em maior quantidade 

nas amostras analisadas foram os ácidos palmítico, esteárico, oleico e 

linoleico. As amostras de flor de ora-pro-nóbis obtiveram 82,54 e 73,66% de 

ácido oleico, demonstrando-se assim uma possível estratégias funcional para 

melhoria do perfil lipídico em pacientes que apresentem altos níveis de LDL e 

inflamação. Já em relação as duas amostras provenientes das folhas, obteve-

se níveis de 41,97 e 32,83% de ácido oleico, além de 2,08 e 4,41% de ácido 

graxo linoleico. No que diz respeito às amostras obtidas da farinha de ora-pro-

nóbis, os níveis de ácido oleico ficaram entre 32,08 a 34,27% e os níveis de 

ácido linoleico ficaram entre 1,65 a 5,24%. Em comparação, a amostra de 

farinha de babaçu obteve só 25,75% de lipídios, sendo que deste quantitativo, 

80% foi de proveniente de ácido palmítico, mostrando-se com um valor lipídico 

inferior às amostras ora-pro-nóbis.  

A flor de ora-pro-nóbis demonstrou melhor porcentagem de ácido oleico. No 

entanto, é necessário realizar novas análises para ampliar o conhecimento 

sobre o perfil lipídico de diferentes partes desta PANC. 
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Os alimentos funcionais tem sido utilizados como uma ferramenta promissora 

para evitar várias doenças relacionadas ao estilo de vida. As especiarias são 

fontes de antioxidantes naturais que desempenham um papel fundamental na 

prevenção do envelhecimento precoce e das doenças. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do processo de 

fermentação do chá de canela no kefir de água e comparar com os efeitos de 

outras especiarias como erva-doce e mostarda. 

Os grãos de kefir foram propagados em condições-padrão para eliminar 

influências resultantes do processo de cultivo. Para o preparo dos chás das 

especiarias C, E e M (canela, erva-doce e mostarda), foi acrescentada 1 colher 

de chá das mesmas, preparando-se uma infusão para cada especiaria. Cada 

chá foi adoçado com 1 colher de sopa de açúcar mascavo orgânico, e foram 

transferidos para recipientes de vidro contendo 2 colheres de sopa de grãos de 

kefir de água, previamente pesados. Após 24 horas, aferiu-se as medidas de 

Brix e pH das amostras de líquido fermentado além de pesar os grãos de kefir. 



Os grãos de kefir que foram cultivados em chá de canela obtiveram uma média 

de crescimento baixa (3g) após 24h de fermentação. Em comparação, os grãos 

cultivados nos chás de mostarda e erva doce, obtiveram um padrão de 

crescimento bem maior, 13,6 e 13g, respectivamente, o que corrobora para a 

hipótese de que kefir fermentado com canela tem menor crescimento devido ao 

potencial de inibição antimicrobiano. Possivelmente, este efeito está 

relacionado com o componente bioativo presente na canela, conhecido como 

eugenol. Em relação ao pH, antes e após o processo de fermentação, os 

valores se mantiveram coerentes para as três diferentes especiarias. Já em 

relação aos valores de Brix após o processo de fermentação, o chá de canela 

teve valor médio de 2 sendo que de erva doce e mostarda tiveram 1,4 e 1,5 

respectivamente, demonstrando diferença no processo de fermentação quando 

se utiliza o chá de canela como meio. 

As amostras de chá de canela após a fermentação demonstraram poder de 

inibir o crescimento dos grãos de kefir, sugerindo atividade antimicrobiana do 

chá de canela. 
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INTRODUÇÃO: Os carotenoides são pigmentos naturais presentes em frutas e 

vegetais em diferentes quantidades, e proporcionam a esses alimentos as 

cores do amarelo ao vermelho. Entretanto, quando submetidos a diferentes 

métodos de secagem, esses componentes podem tornar-se instáveis e 

apresentarem variações nos seus teores. OBJETIVO: Investigar o efeito da 

aplicação do método de secagem sobre o teor de carotenoides em frutas e 

vegetais. MÉTODOS: Revisão sistemática de artigos científicos nas bases 

Science Direct, Springer Link e PubMed, publicados entre 2012 a 2021, por 

meio dos descritores carotenoids, drying e stability. RESULTADOS: Foram 

encontrados 437 artigos e 10 foram selecionados. Dos artigos avaliados, sete 

fizeram uso de secagem por convecção (HA), quatro utilizaram a radiação por 

micro-ondas (MW), um realizou liofilização para sublimação do conteúdo de 

água das amostras e apenas um aplicou a secagem natural à sombra. A 

secagem de amostras de cenoura, abóbora, couve e coentro à 65 °C em HA 

ocasionou perdas significativas nos teores de carotenoides em todas as 

amostras, assim como para abóboras desidratadas por MW e armazenadas em 

condições diferentes de temperaturas. As folhas de coentro secas em HA a 



45ºC sofreram redução de 35% no teor de carotenoides totais, no entanto 

observou-se aumento relativo de carotenoides totais em folhas secas em MW. 

A secagem natural, liofilização e secagem em forno convencional promoveram 

um aumento nos teores de carotenoides de gengibre em relação à amostra 

controle. A aplicação de secagem de caqui entre 40 e 60 °C em tempos 

diferentes não proporcionou grandes perdas em seus teores de carotenoides, 

entretanto acarretou na formação de cis-isômeros de betacaroteno. Para a 

secagem de damasco utilizando temperaturas de 60 e 70ºC, observou-se que o 

aquecimento em MW causou perda maior de carotenoides quando comparado 

ao modo HA. CONCLUSÃO: A secagem por HA em temperaturas mais 

elevadas afetou o conteúdo de carotenoides de abóbora, couve, folhas de 

coentro e damasco, e promoveu a formação de cis-isômeros em caqui.  Já a 

secagem por MW ocasionou maiores perdas em abóbora e damasco. Em 

contrapartida, em gengibre todos os métodos de secagem favoreceram o 

aumento nos teores de carotenoides. 
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Introdução: O kefir é um leite fermentado produzido a partir da adição de grãos 

de kefir contendo bactérias ácido-lácticas, bactérias ácido-acéticas e leveduras, 

ao leite. A composição de micro-organismos presentes no kefir depende de 

diversos fatores, podendo ser considerado um produto probiótico, com 

capacidade de apresentar benefícios à saúde a partir de um consumo regular. 

Objetivos: avaliar a estabilidade da contagem microbiológica do kefir de leite ao 

longo do período de 35 dias, seu pH e composição centesimal, e identificar a 

microbiota bacteriana e fúngica do kefir. Métodos: os grãos de kefir foram 

cultivados diariamente ao longo de 35 dias e a contagem de bactérias e 

leveduras foi realizada pelo método de plaqueamento em superfície. A 

composição centesimal do kefir foi determinada em triplicatas por métodos já 

descritos pela Association of Official Analytical Chemist. O pH foi medido por 

um eletrodo de pH conectado a um analisador de íons. O DNA genômico total 

foi extraído e as bibliotecas de amplicons 16S rRNA e ITS foram geradas para 

cada amostra, as quais foram sequenciadas na plataforma Illumina MiSeq.  



Resultados: de acordo com a contagem de bactérias ácido-lácticas e 

leveduras, o kefir avaliado pode ser considerado um probiótico, pois foram 

obtidos os valores totais mínimos de micro-organismos de 108 UFC/mL e 106 

UFC/mL para bactérias e leveduras, respectivamente, ao longo de 35 dias. A 

composição centesimal encontrada mostrou 3,1% de proteínas, 2,9% de 

gordura, 4,1% de lactose, 0,7% de cinzas e 89,2% de umidade, conforme 

valores de referência. Os valores médios de pH do kefir variaram ao longo do 

tempo de fermentação de 3,75 a 4,1, se mantendo adequado, uma vez que o 

valor desejável para o kefir é próximo de 4. Os principais gêneros de bactérias 

encontrados no kefir foram Lactococcus, Bacteroides, Prevotellaceae_UCG-

001, Helicobacter, Acinetobacter e Prevotella_1, e para leveduras, Aspergillus, 

Beauveria, Saccharomyces, Cladosporium, Sacrocladium e Fusarium foram os 

gêneros predominantes. Conclusão: Os resultados indicam a manutenção 

adequada da composição centesimal e do pH do kefir de leite durante o 

período de análise. Foram encontrados micro-organismos que possuem efeitos 

probióticos, apresentando-se em contagem adequada segundo entidades 

reguladoras. 
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O marolo, Annona crassiflora, é uma espécie endêmica do cerrado brasileiro. A 

fruta possui forma ovada a globosa, pesando de 0,5 a 5,0 kg, sendo fonte de 

inúmeros compostos bioativos, a exemplo de carotenoides, com valor total 

equivalente a 4,98 mg/100 g e predomínio de a-caroteno e ß-caroteno. 

Também é fonte de compostos fenólicos, dentre como os ácidos cafeico e 

ferúlico; e flavonoides como a rutina, quercetina e xantoxilina. Até o momento 

existem escassas evidências da presença de aminas bioativas no marolo. As 

aminas bioativas são bases orgânicas, de baixo peso molecular, encontradas 

naturalmente em alimentos de origem vegetal e animal, sendo envolvidas em 

inúmeros processos biológicos. Nos últimos anos, houve aumento do interesse 

sobre os efeitos funcionais das poliaminas, em função de recentes evidências 

de sua relação com a proteção de doenças crônicas e aumento da longevidade 

humana. Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo caracterizar o perfil e 



teores de aminas presentes na polpa de marolo. A extração da polpa foi 

realizada pela adição de 7 mL de ácido tricloroacético, agitação, centrifugação 

e filtração, sendo o processo repetido com o pellet por mais duas vezes e o 

volume final ajustado para 25 mL. A identificação e quantificação foi realizada 

por sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, com detecção de 

fluorescência, coluna C18 com pareamento reverso. As análises foram 

realizadas em duplicata. Dentre dez aminas investigadas, três foram 

detectadas em concentrações quantificáveis: putrescina (20,65mg/Kg), tiramina 

(31,97mg/Kg) e espermidina (6,32mg/Kg). A putrescina é um intermediário 

obrigatório na biossíntese de espermidina, uma poliamina que estimula a 

autofagia e mitofagia a nível celular, sendo o seu consumo relacionado com 

redução de problemas cognitivos e cardioprotetores em humanos. No entanto, 

a fruta é fonte de tiramina, monoamina que pode desencadear crises de 

enxaqueca em indivíduos sensíveis, que estejam fazendo uso de fármacos 

inibidores de monoaminoxidase. Esses resultados destacam o potencial 

funcional do marolo, justificando a realização de ensaios clínicos em humanos. 

A condução de pesquisas sobre a bioacessibilidade dos compostos bioativos 

do marolo, contribuirá com a melhor compreensão de seus efeitos funcionais. 
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A elaboração de pães de fermentação natural está sendo resgatada nos 

últimos anos. A busca por produtos panificados está cada vez maior e os 

consumidores têm valorizado alimentos funcionais, mais naturais, sem corantes 

e conservantes artificiais. Devido aos benefícios sensoriais e, principalmente na 

saúde dos consumidores, estudiosos têm voltado os olhares para a 

fermentação espontânea dos pães. O fermento natural, também conhecido 

como “sourdough”, pode ser feito a partir de diversos cereais e sua função 

principal é fermentar a massa de cereal para produzir alvéolos gasosos na 

massa para tornar o pão mais leve e volumoso. Diante do exposto, o objetivo 

deste estudo foi realizar análises físico-químicas em um pão de fermentação 

natural desenvolvido a partir do fermento natural de farinha de centeio. As 

determinações analíticas foram realizadas no Laboratório de Composição de 

Alimentos do Departamento de Nutrição da UFJF, sendo elas: proteínas totais, 

lipídios, carboidratos, cinzas, umidade, pH e acidez total titulável. Os resultados 



encontrados foram: Proteínas totais: 8,3%, lipídios: 3%, carboidratos: 58,6%, 

cinzas: 1,5%, umidade: 28,6%, pH: 3,97 e acidez total titulável: 7,87%. Todas 

as análises foram feitas em triplicata. Pode-se concluir que o pão de 

fermentação natural possui características físico-químicas esperadas para 

produtos panificados. Portanto, faz-se necessário mais estudos para identificar 

a vida de prateleira e a aceitação sensorial do produto. 
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O puçá (Mouriri elliptica) é um fruto nativo do Cerrado, de formato arredondado 

e coloração amarela-esverdeada. É composto por polpa de sabor adocicada, 

rica em vitamina C, carotenóides, antocianinas e flavonóides. Possui casca e 

de três a cinco sementes amarronzadas, ricas em taninos, flavonóides e 

epicatequinas. O processamento do fruto pode gerar uma quantidade 

significativa de resíduos, passíveis de serem utilizados como subproduto de 

alto valor nutricional, e ainda, como estratégia para a diminuição do impacto 

ambiental gerado pelo descarte de matéria orgânica. O objetivo foi determinar a 

composição centesimal dos resíduos (sementes e casca) liofilizados do puçá 

(RLP) e seu potencial prebiótico in vitro em diferentes espécies (Lactobacillus 

acidophillus LA-05 e Lactobacillus casei L-26) potencialmente probióticas. A 

composição centesimal foi determinada por meio de umidade, nitrogênio total e 

conversão em proteína bruta e cinzas. O teor de carboidratos totais foi 

estimado por diferença. Os teores de fibra alimentar total, insolúvel e solúvel 

foram determinados pelo método enzimático-gravimétrico. Experimentos in vitro 

foram realizados por meio de caldo MRS (De Man, Rogosa e Sharpe) 



modificado a fim de avaliar o efeito prebiótico dos resíduos. Foram preparados 

5 caldos MRS diferentes: sem adição de fonte de carbono; com glicose 20g.L-

1; com frutooligossacarídeo 20g.L-1 e com RLP 20g.L-1. O uso de RLP como 

fonte de carbono para o crescimento bacteriano foi monitorado nos respectivos 

caldos por meio da leitura de absorbância (655 nm) em microplaca em 

diferentes intervalos de tempo (0, 12, 18, 24 e 48 h) a 37 º C. O RLP 

apresentou alto teor de fibras alimentares totais (55,7 g.100g-1) e lipídios 

(18,45 g.100g-1). Durante o cultivo por 48 h, valores de absorbância 

significativamente diferentes (p < 0,05) foram observados para as duas cepas 

cultivadas em RLP e em meio sem fonte de carbono. O crescimento das 

bactérias probióticas em meios contendo RLP demonstram que os resíduos 

deste fruto exercem potenciais efeitos prebióticos e podem ser um ingrediente 

de valor agregado para a indústria de alimentos visto que apresentam 

compostos que contribuem para a saúde humana, gerando incentivo à 

conservação do bioma Cerrado. 
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Em decorrência da crescente prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis na população mundial, assim como da busca por substitutos à 

sacarose, os polióis vêm recebendo destaque em pesquisas e aplicações pela 

indústria de alimentos. Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão 

da literatura, identificando as características sensoriais, químicas e efeitos à 

saúde relacionados ao consumo de sete polióis. O eritritol (INS:968) apresenta 

poder adoçante de 0.7, IDA não especificada, fornece aproximadamente 

0.2Kcal/g e apresenta estabilidade a altas temperaturas, em meios ácidos e 

alcalinos. Higroscópico, com gosto “doce limpo”, contribui com a sensação de 

frescor na boca, sendo rapidamente absorvido no intestino delgado, sem sofrer 

fermentação pela microbiota intestinal e assim, elevada tolerância digestiva. O 

Isomalte (INS:953) possui poder adoçante de 0.55, IDA não especificada e 

contribuição calórica de 2.1Kcal/g. Apresenta baixíssima higroscopicidade, 

sendo resistente à perda da doçura ao aquecimento e considerado “adoçante 

de forno”. Diferente dos demais, não confere frescor na boca, e ameniza o 

amargor residual de outros edulcorantes. O lactitol (INS:966) possui poder 



adoçante de 0.35, IDA não especificada e contribuição calórica de 2Kcal/g. 

Apresenta boa estabilidade térmica em condições ácidas e alcalinas dos 

alimentos; gosto “doce limpo” e atua como prebiótico. O maltitol (INS:965) 

apresenta poder edulcorante de 0.75, IDA não especificada e contribuição 

energética de 2.7Kcal/g. Seu perfil sensorial é muito próximo ao da sacarose, 

além de ser considerado prebiótico. O manitol (INS:421) possui poder adoçante 

de 0.6, IDA não especificada e contribuição calórica de 1.5Kcal/g; não é 

higroscópico, sendo estável a temperaturas extremas e apresenta gosto 

agradável. O sorbitol (INS:420) possui poder adoçante de 0.6, 2.5Kcal/g, 

elevada solubilidade em água, sendo prevalente em alimentos processados. 

Seu gosto doce pode conferir amargor e notas metálicas. O xilitol (INS:967) 

possui poder adoçante similar ao da sacarose, contribuição calórica de 

2.5Kcal/g, grande estabilidade química e microbiológica, sendo largamente 

usado em alimentos para fins especiais. Apresenta gosto doce limpo e 

refrescante. Os polióis não participam da reação de Maillard e não devem ser 

consumidos em teores superiores a 20g numa única refeição. São bons 

substitutos à sacarose, sendo que alguns ainda apresentam propriedades 

funcionais de prebiótico. 
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A família Annonaceae abrange 120 gêneros e 2.300 espécies. O gênero 

Annona é o segundo maior desta família e contém 166 espécies descritas. 

Esses frutos são fontes de compostos bioativos, além de serem 

tradicionalmente consumidos em muitos municípios brasileiros. Apesar da 

característica endêmica de algumas espécies típicas do cerrado, como o 

marolo, essas frutas ainda são desconhecidas por muitos brasileiros. Sendo 

assim, este trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão integrativa das 

características funcionais de três espécies da família Annonaceae: Annona 

atemoya (atemoia), Annona crassiflora (marolo) e Annona squamosa (fruta do 

conde). A atemoia é o resultado da hibridação entre as espécies Annona 

cherimola Mill. e Annona squamosa L., sendo a espécie de maior relevância 

econômica dentre as Annona. Fonte de vitaminas, minerais e compostos 



fenólicos, sendo a epicatequina e catequina os principais, em quantidade. Há 

evidências, por meio de estudos in vitro e em modelo animal, de suas 

propriedades antiproliferativas, anticancerígena (citotoxicidade em diferentes 

linhagens de células cancerosas), antiobesidade, antibacteriana, antioxidante, 

anti-inflamatória, modulação de triglicérides sanguíneos, proteção da perda de 

memória e contra a doença de Alzheimer. O marolo possui polpa rica em 

vitaminas, minerais, carotenoides e compostos fenólicos, dentre os quais os 

ácidos cafeico, quínico, ferúlico, cafeoiltartárico, gálico, com predomínio do 

ácido clorogênico. Também é fonte de taninos, xantonilina, rutina, quercetina, 

com predomínio de epicatequina e catequinas, como a atemoia. No entanto, 

seu consumo excessivo pode desencadear enxaqueca em indivíduos sensíveis 

(em uso de fármacos inibidores da monoaminooxidase), uma vez que possui 

teores significativos de tiramina (21,04 mg/kg). Apresenta propriedades de 

inibição da enzima a-amilase, demonstrando potencial ação no controle 

glicêmico e de peso corpóreo e da enzima a-glicosidade, refletindo sua ação 

potencial antidiabética. A fruta-do-conde é rica em minerais, vitamina C, e 

também apresenta atividade antioxidante, além de efeito antitumoral, 

evidenciado em estudos in vitro e em modelos animais, atribuído à 

citotoxicidade de acetogeninas, como o squamocin-IV e squamoxinona-E. As 

propriedades funcionais dessas frutas, reforçam a importância do 

desenvolvimento de estudos clínicos e apontam diferentes potenciais de 

aplicação, seja a partir do consumo in natura ou como matéria-prima para 

produtos alimentícios, suplementos e fármacos. 
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Introdução: O mel é um alimento de alta qualidade, rico em energia e inúmeras 

outras substâncias benéficas ao equilíbrio dos processos biológicos do 

organismo, como compostos fenólicos, aminoácidos, vitaminas, sais minerais, 

ácidos orgânicos e enzimas, que atribuem efeitos terapêuticos ao produto. O 

mel, juntamente com os demais produtos das abelhas, está associado a uma 

imagem de produto natural, saudável e seguro. Porém, durante o manuseio, 

acondicionamento e armazenamento pode ocorrer contaminações 

microbiológicas. O aumento considerável da produção brasileira de mel nos 

últimos anos tem despertado interesse científico em atestar sua qualidade 

sanitária, devido seu potencial para comercialização e alternativa sustentável 

para desenvolvimento da agricultura familiar. Objetivo: Nesse cenário, o 

presente trabalho teve como objetivo realizar o diagnóstico microbiológico dos 

principais agentes associados ao perfil higienicossanitário e físico-químico de 



seis amostras de mel produzido em uma unidade familiar localizada em uma 

unidade apícola familiar localizada próxima às nascentes dos rios Jundiá e Iriri, 

assentados da reforma agrária, em áreas de remanescentes da mata Atlântica 

no distrito de Cantagalo, Rio das Ostras-RJ, preservada da ação antrópica, 

desmatamento, urbanização e da especulação imobiliária. Métodos: As 

análises microbiológicas realizadas foram, Contagem de Coliformes Totais e 

Termotolerantes, fungos e leveduras, Staphylococcus coagulase-positivos, 

Clostridium spp. e Bacillus spp. e detecção de Salmonella spp.. As análises 

físico-químicas realizadas foram, umidade, acidez e sólidos solúveis totais. 

Resultados: Foram analisadas seis amostras de dois lotes de mel distintos, e 

para todas estas houve ausência de Salmonella, de Clostridium sulfito 

redutores e Coliformes Totais e Termotolerantes. Nas análises de mesófilas, 

Bacillus cereus, Sthaphyloccus e fungos e leveduras, foram obtidos resultados 

de isolamento positivos, porém as contagens foram inferiores ao critério de 

confiança de contagem, que estabelece um número mínimo de 25 UFC/mL. Em 

relação às análises físico-químicas, houve alteração de acidez em 50% das 

amostras, os outros parâmetros físico-químicos estão de acordo com a 

legislação. Conclusão: A maioria das amostras de mel avaliada apresentou-se 

de acordo com os padrões estabelecidos pelas legislações vigentes, 

respeitando os parâmetros de qualidade sanitária, segurança alimentar e 

procedência. 
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O azeite de oliva pode ter sua qualidade físico-química e sensorial influenciada 

por fatores que podem estimular reações químicas de degradação oxidativa. O 

presente trabalho tem como objetivo determinar as características físico-

químicas de 12 marcas de azeites de oliva extravirgem, bem como verificar a 

conformidade das informações dos rótulos frente à legislação vigente. Foram 

avaliados Índice de peróxido (IP), Acidez em Ácido Oléico (AGL), índice de 

Saponificação (IS), Índice de Iodo (II), Densidade Relativa a 20º C (DR), Índice 

de Refração Absoluta (IRA) conforme metodologias descritas pelo Instituto 

Adolfo Lutz e Association of Official Analytical Chemists (AOAC) (1990). A 

rotulagem foi analisada conforme padrões em legislação nacional vigente. 

Foram consultadas a IN nº 1 (2012) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Codex Alimentarius CODEX STAN 33-1981 e resoluções RDC 



n° 270 (2005); RDC n.º 259 (2002) e RDC nº 482, de 23 de setembro de 1999 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para as 12 amostras analisadas, o 

IP, ficou abaixo do limite máximo permitido por lei (< ou = 20mEq/Kg) em 

quatro das amostras (20,41±0,49; 11,51±0,56; 11,12±0,60 e 14,77±0,24 

respectivamente) e foi satisfatório; para a AGL, seis amostras tiveram 

resultados satisfatórios (0,80±0,03; 0,55±0,00; 0,55±0,00; 0,55±0,00, 0,53±0,02 

e 0,28±0,00 respectivamente) de acordo com a IN (2012) (< ou = 0,80 % m/m).  

Em relação ao IS, apenas uma amostra foi satisfatória (186,31 ± 2,03) 

comparada ao padrão (184 a 196 mg KOH/g). Duas amostras foram 

satisfatórias quanto ao IRA (1,4690 e 1,4680) em relação à referência (1,4677 

a 1,4705 nd20). Para o II, cinco das amostras apresentaram resultados 

satisfatórios (89,76; 75,45; 91,49 e 82,82 respectivamente) frente à referência 

(75-94 wijs). Em relação ao DR, segundo o estabelecido (0,910-0,916g/cm3), 

três amostras foram satisfatórias (0,91±0,01; 0,91±0,01 e 0,91±0,03 

respectivamente). Portanto, das 12 marcas avaliadas, apenas 1 estava em 

conformidade com os padrões físico-químicos e de rotulagem. Entretanto, 

devido a procedimentos sofisticados de fraudes, a complementação com outras 

análises para verificação da composição de ácidos graxos e esteróis do azeite, 

além do teor de estigmastadienos e ceras é de fundamental importância para 

garantir a qualidade do produto ao consumidor. 
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Os produtos finais de glicação avançada (AGEs) são substâncias formadas por 

diferentes precursores a partir de glicação não enzimática que causa respostas 

inflamatórias no corpo e promove o desenvolvimento de diversas doenças 

crônicas. Os polifenóis apresentam alto potencial para inibir os AGEs. Os 

subprodutos de amendoim são fontes interessantes de compostos fenólicos. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi elaborar um extrato rico em compostos 

fenólicos, avaliar o perfil fenólico desses extratos e o seu o efeito frente a 

modelos de inflamação induzido por AGEs. O subproduto estudado foi a pele 

de amendoim (PA) que foi obtida de uma indústria brasileira de doces. O perfil 

fenólico dos extratos foi analisado por UPLC-QTOF/MSE. Os AGEs foram 

gerados a partir de três modelos de glicação: BSA-FRU, BSA-MGO e ARG-

MGO. A ação citotóxica do extrato foi monitorada pelo ensaio de MTT em 



linhagens RAW 264.7. A inflamação foi induzida por AGEs usando células 

RAW264.7 e os níveis de citocinas pró-inflamatórias TNF-a e IL-6 foram 

analisados por ELISA. A concentração de óxido nítrico (ON) foi avaliada 

usando a reação de Griess. Os polifenóis presentes no extrato de PA foram ao 

todo 28, incluindo catequina, ácidos fenólicos e resveratrol.  A adição de AGEs 

nas células RAW264.7 aumentou os níveis de TNF a, IL-6 e ON, 

proporcionando uma resposta inflamatória. A concentração mais alta (150 

µg/mL) de PA com AGEs levou a uma redução de cerca de 42, 26 e 107 vezes 

na expressão de TNF-a em comparação com a expressão de TNF-a 

estimulada apenas com BSA-FRU, BSA-MGO e ARG-MGO respectivamente. 

PA (150µg / mL) com AGEs diminuíram significativamente a expressão de IL-6 

10, 9 e 7 vezes em comparação com a expressão de IL-6 estimulada apenas 

com BSA-FRU, BSA-MGO, ARG-MGO, respectivamente. Os níveis ON 

também diminuíram significativamente. Este é o primeiro trabalho a utilizar uma 

fração polifenólica derivada da PA para atenuar a inflamação induzida por 

AGEs em macrófagos RAW264.7. Dessa forma, os resultados sugerem que os 

extratos PA podem ser usados como fonte natural de compostos fenólicos. 

Além disso, os extratos PA ajudam a manter a saúde sob estresse inflamatório 

induzido por AGES. 
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As antocianinas são pigmentos responsáveis pela coloração do suco de uva, 

além disso são consideradas importante fonte de antioxidantes. Esse estudo 

teve como objetivo comparar o teor de antocianinas de sucos integrais de uvas 

tintas provenientes de diferentes estabelecimentos comerciais da região de 

Ouro Preto-MG. Foram avaliadas amostras de categorias distintas de sucos 

integrais de uva: suco integral (SI) (marcas A, B, C, D), suco orgânico (SO) 

(marcas E, F) e suco reconstituído (SR) (marcas G, H, I). A quantificação de 

antocianinas foi realizada pelo método espectrofotométrico através das 

análises de pH único (Ant-pH-Único) e pH diferencial (Ant-pH-Dif), expressa em 

mg de cianidina-3-glicosídeo/100 mL de suco. A contribuição das antocianinas 

poliméricas à coloração (Ant-Pol) foi determinada pela divisão do resultado de 

cor polimérica pela densidade de cor, e a determinação do índice de 

degradação (I-Degr) das antocianinas foi calculado pela razão de Ant-pH-

Único/Ant-pH-Dif. O teor de antocianinas variou entre as amostras, com maior 

variação entre os SO. Houve diferenças significativas entre os valores de Ant-



pH-Único e Ant-pH-Dif (p<0,05), sendo que os teores quantificados pelo 

método do pH único foram superiores e variaram de 18,74 a 45,10 mg 

cianidina-3-glicosídeo/100 mL de suco. Quanto à contribuição das antocianinas 

poliméricas sobre a coloração, a variação foi de 71,77 a 86,62% para SI, 44,25 

a 76,41% para SO e de 58,55 a 84,24% para SR. O índice de degradação das 

antocianinas variou de 1,97 a 5,10, com os SI apresentando menores valores. 

Os resultados indicam uma relação entre os teores de antocianinas 

monoméricas e o percentual de contribuição à coloração para os SO (E, F) e 

SR (G, H e I). As amostras ‘F’ e ‘I’ apresentaram os maiores valores de I-Degr 

e Ant-Pol, sendo essa degradação relacionada aos processos a que o suco foi 

submetido, tais como: tratamento térmico, exposição a oxigênio e luz. Os 

teores de antocianinas e a sua estabilidade (avaliada pelo I-Degr e Ant-Pol) 

foram diferentes para as categorias e entre as marcas de mesma categoria. 
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O pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.) é uma espécie do Cerrado de 

grande importância socioeconômica. Seu fruto é uma drupa, cujo pirênio possui 

uma resistente camada formada por espinhos. Todavia, foi relatado a 

descoberta de frutos de pequizeiro sem espinhos, sobre os quais existem 

poucas informações na literatura. No pequi a coloração da polpa é utilizada 

como critério de seleção dos frutos mais vistosos. Os pigmentos são 

substâncias com diferentes estruturas químicas, que estão presentes sob a 

forma de pigmentos de porfirina, carotenoides, antocianinas e flavonas. Assim, 

o objetivo deste trabalho foi avaliar os teores ß-caroteno e licopeno em pequis 

com e sem espinhos no endocarpo. Para a análise foi utilizado o método 

espectrofotométrico descrito por Nagata e Yamashita. Inicialmente, foi pesado 

1,0 g do epicarpo, do mesocarpo, do endocarpo e das amêndoas de amostras 

de frutos. Cada amostra foi inserida em tubos de ensaio protegidos da luz com 

folhas de papel alumínio. Sobre a mostra foi adicionada a solução extratora 



acetona:hexano (4:6), os quais foram agitados vigorosamente e posteriormente 

mantidos em repouso por 1 hora, ao abrigo da luz. Transcorrido o período de 

repouso, as amostras foram homogeneizadas e a densidade ótica do 

sobrenadante foi mensurada em espectrofotômetro (UV 340G – Gehaka) nos 

comprimentos de ondas 663 nm, 645 nm, 505 nm e 453 nm. Foram 

encontradas altas concentrações de ß-caroteno nas polpas de pequi, 

especialmente nos frutos com endocarpo espinhoso, cuja média foi de 21,50 

mg/100g-1, significativamente (Teste t, p=0,05) superior aos frutos de 

endocarpo sem espinhos (8,70 mg/100g-1). Tanto no mesocarpo (1,34 

mg/100g-1 para frutos com espinhos e 1,95 mg/100g-1 para frutos sem 

espinhos) quanto no epicarpo (1,65 mg/100g-1 para frutos com espinhos e 3,52 

mg/100g-1 para frutos sem espinhos) evidenciou-se a presença de pequena 

quantidade de ß-caroteno. Teores de licopeno foram encontrados apenas na 

polpa dos frutos com endocarpo espinhoso (9,59 mg/100g-1). Neste trabalho 

pode-se verificar que frutos de pequizeiros, tanto os sem espinhos no 

endocarpo quanto os com espinhos apresentam quantidades consideráveis de 

ß-caroteno, um importante pigmento carotenoide antioxidante. 
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Introdução 

A busca por alimentos funcionais e que auxiliem na prevenção de doenças e 

promoção da saúde é crescente. Nesse contexto, o sorgo é um aliado no 

desenvolvimento de novos produtos que atendam às necessidades dos 

consumidores. Assim, a adição da farinha de sorgo em massa alimentícia 

fresca, muito presente na alimentação brasileira, pode ser uma alternativa 

viável.   

Objetivos 

Avaliar as características tecnológicas e a composição centesimal de massa 

alimentícia fresca adicionada de farinha de sorgo. 

Métodos 



As massas contendo farinha integral de sorgo (FS) genótipo BRS 310 e farinha 

de trigo (FT) nas proporções, em gramas, 20:80 (MS20), 40:60 (MS40) e 60:40 

(MS60) foram elaboradas para a análise. Massa contendo 100% de FT foi 

considerada controle (MC). Foram determinados tempo de cozimento, índice 

de absorção de água, aumento do volume e perda de sólidos solúveis na água 

do cozimento, segundo o método 16-50 da AACC (American Association Of 

Cereal Chemists, 1995). As análises de umidade, cinzas e proteínas foram 

realizados conforme a Association of Official Analytical Chemist (AOAC, 1995).  

Os resultados foram expressos em média e desvio padrão e submetidos ao 

teste de variância (ANOVA), comparados pelo teste de tukey com 5% de 

significância.  

Resultados 

O tempo de cozimento aumentou gradativamente com a adição de FS nas 

massas. Houve um acréscimo no tempo de 57,15% entre MC e MS60. Não 

houve diferença na perda de sólidos solúveis e no aumento de volume nas 

amostras, variando entre 8,20 (MC) e 9,00% (MS20); 107,30 (MC) e 

108,10%(MS60), respectivamente. O MS60 obteve o maior índice de absorção 

de água entre as massas (213,60), embora MS40 e MS20 não tenham diferido 

entre si. O teor de cinzas foi mais alto nas massas contendo sorgo (p<0,05), 

sendo a diferença de MS60 e MC de 20,78%. Não houve diferença no teor de 

proteínas entre as massas. A umidade variou entre 25,83 e 29,85%, sendo a 

MS60 a amostra com valor mais elevado.  

Conclusão 

As massas frescas adicionadas de sorgo apresentaram características 

tecnológicas satisfatórias, embora apresentem tempo de cozimento maior. As 

massas contendo farinha de sorgo possuem maior valor nutricional por 

aumentarem a quantidade de minerais. 
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Introdução 

O processamento do cacau é responsável pela geração de três tipos de co-

produtos: polpa, casca do fruto, casca da amêndoa. A casca da amêndoa do 

cacau, chamada de farelo de cacau, constitui entre 10 a 17% do peso das 

amêndoas. O farelo de cacau tem sido utilizado em diversas finalidades como 

na alimentação animal, agricultura, produção de biocombustíveis, conversão 

em carvão ativado e como corante, em tingimento de tecidos e impressões 3D. 

Devido ao seu conteúdo relativamente alto em fibras dietéticas, proteína, 

compostos fenólicos e compostos orgânicos voláteis, responsáveis pelo aroma 

do cacau e chocolate, o farelo de cacau tem sido utilizado no desenvolvimento 

de diversos produtos da indústria alimentícia. 

Objetivo 

Avaliar as diferentes aplicações do farelo de cacau no desenvolvimento de 

produtos alimentícios 



Métodos 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados científica: Scopus, 

Science Direct e Web of Science, com os descritores em inglês: “cocoa shell”, 

“food” e “products”. Os trabalhos encontrados passaram por uma análise de 

título e resumo para refinar os estudos relacionados ao tema. Adotou-se como 

critério de inclusão publicações em formato de artigos divulgados nos últimos 5 

anos, entretanto, algumas publicações anteriores a esse período foram 

eventualmente incluídas por serem consideradas relevantes na área. 

Resultados  

Um total de 12 estudos foram considerados relevantes. Entre suas múltiplas 

aplicações, o farelo de cacau tem sido amplamente proposto como ingredientes 

na fabricação de produtos de confeitaria e panificação (como bolos, muffins, 

pães com e sem glúten, biscoitos e cookies), lanche tipo “salgadinho”, infusões, 

bebidas aromatizadas para consumo domiciliar (cápsulas e saquinhos de chá), 

bebidas funcionais, bebidas lácteas, refrigerantes carbonatados, produção de 

embutidos, como linguiças, e chocolate. 

A adição de farelo de cacau viabilizou o enriquecimento em diferentes 

produtos, melhorando a qualidade nutricional, agregando características 

bioativas com propriedades funcionais, além de conferir características 

organolépticas relacionadas ao chocolate. 

Conclusão 

A composição do farelo de cacau o torna um ingrediente de grande 

versatilidade e aceitabilidade, permitindo sua aplicação na elaboração de 

diversos produtos alimentícios. 

Tendo em vista as inúmeras aplicabilidades do farelo de cacau na indústria 

alimentar, sugere-se a realização de mais estudos voltados ao 

desenvolvimento de novos produtos. 
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Lipídios estruturados (LE) contendo ácido behênico são produzidos com o 

intuito principal de obter lipídios de baixo valor calórico, importantes na 

prevenção da obesidade. Por ser um ácido graxo saturado de cadeia longa 

(C22:0), o ácido behênico (presente no óleo de crambe totalmente 

hidrogenado-OCTH) diminui a taxa de digestão e absorção lipídica.  Em 

estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa, o LE contendo azeite de oliva, 

óleo de soja e OCTH, consumido em uma dieta hiperlipídica não provocou 

aumento de peso em camundongos, além de promover melhorias no perfil 

lipídico sérico, porém os mecanismos de ação não ficaram muito claros. A fim 

de estudar a ação e interação desse óleo na forma nanoemulsificada, uma 

nanoemulsão do LE (NeLE) foi produzida, bem como uma nanoemulsão 

controle contendo óleo de soja e oliva (NeSO). Apesar de apresentar 



vantagens com relação a emulsão convencional, como maior estabilidade física 

e química e aumento da biodisponibilidade dos compostos lipídicos, poucos 

estudos nos revelam qual o comportamento dessas nanoemulsões a nível 

celular. Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar possíveis efeitos  

antiobesogênicos  das amostra NeLE e NeSO em modelos celulares de tecido 

adiposo (3T3-L1) e hepático (HepG2), assim como modelo de inflamação em 

macrófagos (RAW263.4). A adição das amostras provocou aumento do 

acúmulo lipídico em células 3T3-L1 em todas as concentrações estudadas em 

comparação ao controle (células sem tratamento), porém, nas maiores 

concentrações (25 e 50 µL/mL), o acúmulo lipídico foi menor quando a amostra 

NeLE foi adicionada em comparação a NeSO. Ademais, a adição do NeLE não 

provocou esteatose hepática, não contribuindo para o acúmulo de lipídios 

intracelulares em células HepG2. Além disso, a produção de citocinas 

inflamatórias: interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral a (TNF-a) por 

células RAW 264.7 estimuladas por lipopolissacarídeo (LPS) foi reduzida após 

a adição da NeLE. Assim, parece ser um lipídio com grande potencial para 

melhoria da dieta, substituindo parcialmente outras fontes de gorduras em 

alimentos. 
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Introdução: A Panificação é uma das ciências mais antiga e entre suas técnicas 

e procedimentos, a fermentação natural assume um protagonismo. Um dos 

processos mais utilizados para o desenvolvimento destes tipos de pães é a 

autólise, processo bioquímico onde a mistura da farinha com um alto teor de 

proteínas e de água, feita em baixa velocidade, desenvolve uma hidratação 

que possibilita a quebra das enzimas e fortalecimento da estrutura do glúten 

principalmente no uso das farinhas importadas com alto teor de proteínas, 

trazendo benefícios na textura, sabor e aroma dos pães produzidos. A restrição 

ao uso de farinhas nacionais para este processo se deve ao baixo teor de 

proteínas, o que poderá desiquilibrar o fortalecimento do glúten e 

consequentemente obter novos produtos que agreguem qualidade inferior no 

produto final. Objetivo: Desenvolver produtos da panificação com utilização de 

farinhas nacionais empregando o processo de autólise para a elaboração de 

pães com maior qualidade sensorial. Métodos: A pesquisa foi organizada em 



revisão da literatura especializada, escrita da formulação dos pães conforme os 

tipos de farinhas de trigo de marcas nacionais e seus teores de proteínas, além 

do balanceamento dos ingredientes, seguida da elaboração das massas 

fermentadas. Os pães produzidos com diferentes tempos de autólise foram 

avaliados pelos seus desenvolvedores nas características sensoriais 

(aparência, textura, sabor e aromas) de forma discriminativa, comparando com 

uma formulação convencional elaborada com farinha de trigo importada. Foram 

aplicados três tempos distintos de autólise (1h30min; 3h00min; 4h30min). 

Resultados: Os pães desenvolvidos através dos processos de autólise com 

utilização das farinhas nacionais com baixo teor de proteínas apresentaram 

algumas alterações significativas em relação ao tempo de desenvolvimento da 

autólise: quanto maior o tempo de autólise, mais distintas foram as alterações 

de aroma e sabor; contudo foram mantidas as características sensoriais de 

aparência e textura. Conclusão: As formulações de pães desenvolvidas com as 

farinhas nacionais apresentaram características sensoriais positivas, 

possibilitando a criação de produtos diferenciados e a baixo custo na 

panificação. Este estudo oportuniza promover mudanças sensoriais e 

operacionais na elaboração de massas fermentadas, acarretando em baixo 

custo, mas agregando mudanças sensoriais relevantes nos produtos de 

panificação. 
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Introdução: O pão é um dos alimentos mais populares na mesa do povo 

brasileiro. O Sourdough, também conhecido como fermentação natural, é 

realizado a partir da fermentação da massa através de bactérias e leveduras. A 

partir desse processo ocorrem modificações nos pães, como a redução do 

índice glicêmico, por meio da diminuição da digestibilidade do amido e aumento 

de concentração de fibras. Além disso, pode-se observar alterações positivas 

nas concentrações de compostos bioativos, como os antioxidantes, 

influenciados pelo tipo de fermentação e a farinha utilizada para a elaboração 

dos pães.  

 

Objetivo: Esta revisão possui o objetivo de analisar e identificar as 

modificações nutricionais provenientes da fermentação natural em relação ao 

índice glicêmico e compostos bioativos. 

 



Métodos: O método para a elaboração do artigo ocorreu através de pesquisas 

em bases de dados como o Portal de periódicos - CAPES, Google Acadêmico 

e Science Direct, usando as seguintes palavras chaves: Sourdough; Resposta 

Glicêmica; Fibras; Compostos Bioativos; Antioxidantes. Sendo critério de 

escolha artigos publicados a partir do ano de 2015. 

 

 Resultados: Foi possível observar a partir da pesquisa que a fermentação 

sourdough causa a redução do índice glicêmico de pães, além de também 

aumentar a concentração de compostos bioativos.   

 

Conclusões: Conclui-se que a fermentação sourdough possui um bom 

potencial na diminuição do índice glicêmico dos pães, além de serem uma 

forma de incluir maior quantidade de fibras e compostos bioativos na dieta. 
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Introdução: A permanência do SARS-CoV-2 em superfícies e sua transmissão 

entre pessoas requer revisão da gestão de recursos humanos, de processos e 

da organização do ambiente das Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) 

para prevenir sua disseminação. Objetivo: Propor adaptação da ferramenta 5S 

para difundir medidas de controle para enfrentamento da pandemia de COVID-

19 em UAN.  Método: Adaptou-se o modelo de implementação do 5S (Seiri-

senso de utilização, Seiton-senso de organização, Seiso-senso de limpeza, 

Seiketsu-senso de saúde, Shitsuke-senso de disciplina) baseado numa 

equação matemática constituída pela soma de ações para cada senso (Senso= 

ação1 + ... açãon) de acordo com a realidade que se pretende intervir, 

respeitando princípios de logicidade e articulação. A adaptação desse modelo 

consistiu em selecionar, a partir do acervo documental das normas técnicas da 

ANVISA-Agência Nacional de Vigilância Sanitária referentes ao enfrentamento 

da pandemia em UAN, conteúdos que caberiam nas equações 



correspondentes a cada S, cuja transposição exigiu reconstrução dos textos 

para descrever as ações em frases curtas e linguagem direta para o público-

alvo. Resultado: Para os quatro primeiros sensos foram criadas duas equações 

com ações que visam reduzir o risco de contrair Covid-19 em UAN e para o 

último, uma equação sintetizou a necessidade de se praticar os 4 sensos 

anteriores adicionada ao compromisso no seguimento dos protocolos 

atualizados de autoridades sanitárias dos municípios. O somatório de ações 

dos sensos indica que nenhum procedimento isolado permite alcançar 

resultados desejados, bem como orienta a equipe da UAN e clientes quanto às 

medidas essenciais no enfrentamento da COVID-19. A configuração dessa 

ferramenta 5S adaptada em formato de cartilha eletrônica ilustrada, de 

distribuição gratuita, tornou o modelo atrativo e atende a acessibilidade ao 

conteúdo das normas técnicas, constituindo-se em outro meio de divulgação 

das medidas de controle. Conclusão: A utilização dos 5S adaptado para 

controle da Covid-19 em UAN facilita a identificação e assimilação de medidas 

essenciais envolvendo o compromisso de todos, dado que o momento exige 

esforço conjunto. A aplicação desse modelo para empresas do setor de 

produção de refeições pode contribuir para guiar processos educativos frente 

às mudanças de comportamento para seu funcionamento durante a pandemia. 
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Introdução: A sustentabilidade é entendida como aquela capaz de satisfazer 

as necessidades da geração presente, sem comprometer as da futura geração. 

A Nutrição tem forte relação com a sustentabilidade, uma vez que, os 

profissionais dessa área exercem grande influência na promoção de práticas 

sustentáveis dentro dos seus setores de trabalho. Objetivo: analisar a 

abordagem da sustentabilidade nos Projetos Pedagógicos dos Curso de 

graduação em Nutrição de universidades públicas mineiras. Métodos: trata-se 

de um estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa, que utilizou 

para a coleta de dados a análise documental. A análise dos dados foi feita por 

meio da distribuição de frequência e com base na literatura pertinente. 

Resultados: do total dos projetos analisados, apenas um (7,7%) não abordou 

o tema. Houve maior menção da sustentabilidade no texto geral dos projetos 



(44,2%) e nas ementas das disciplinas (37,7%). Em dois deles foi possível 

observar uma coerência entre o proposto no texto geral do projeto com o 

abordado nas ementas. A dimensão ambiental foi a mais abordada nas 

ementas das disciplinas (41,2%). Conclusão: apesar do tema ter sido 

encontrado na maioria dos projetos, a abordagem da sustentabilidade é 

superficial e não engloba suas três dimensões. É necessário a inclusão do 

tema no ensino, para que ele possa desenvolver ações sustentáveis de forma a 

garantir um planeta melhor para as futuras gerações. 
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Própolis, substância produzida a partir de resinas da flora da região, e 

alteradas pela ação das enzimas contidas na saliva de abelhas. A cor, sabor e 

o aroma da própolis variam de acordo com a flora da região. Própolis possui 

algumas propriedades bem interessantes, que foram tema de pesquisa por 

alguns pesquisadores ao redor do mundo na população com diabetes. O 

objetivo foi verificar a ação do uso da própolis em portadores de diabetes tipo II 

como agente hipoglicemiante e anti-inflamatório por meio de marcadores 

glicêmicos, marcadores lipídicos, marcadores inflamatórios e do equilíbrio 

oxidativo. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases eletrônicas de dados 

Embase, Lilacs, PubMed, Web of Sciences. A literatura cinza foi avaliada por 

meio das referências de artigos selecionados. Dos 12 estudos encontrados, 

foram avaliados 326 pacientes como grupo intervenção e 320 grupos controle. 

Os trabalhos foram randomizados. A dosagem de extrato de própolis utilizada 



nos estudos avaliados variou entre 50mg/dia (mínimo) e 1500 mg/dia de peso 

(máximo utilizado). Redução da expressão de citocinas inflamatórias IL-6, TNF-

a, IL1b, redução de marcadores glicêmicos glicose, insulina e hemoglobina 

glicada e lipídicos, como colesterol total, HDL, LDL, VLDL-C e triglicérides 

foram observados. A suplementação de extrato de própolis pode atenuar a 

inflamação através da redução de citocinas inflamatórias e aumento de 

citocinas anti inflamatórias bem como auxiliar no controle do perfil glicêmico e 

lipídico e, desta forma, auxiliar no controle metabólico do DM nos portadores de 

diabetes avaliados. Esse trabalho é promissor em mostrar a aplicação do uso 

da própolis como suplemento alimentar, com grande potencial antioxidante e, é 

importante destacar que os estudos foram realizados em diversos países. 
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Introdução: A merenda escolar faz parte do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), com o objetivo de complementar a alimentação diária dos 

escolares. O programa propõe melhorar o desenvolvimento e crescimento dos 

estudantes enquanto presentes nas escolas. Objetivo: Avaliar a aceitabilidade 

da merenda escolar de seis escolas do município de Ouro Branco-MG. 

Métodos: A presente pesquisa trata-se de um estudo transversal desenvolvido 

com uma amostra probabilística de escolares de ambos os sexos, de sete a 

dez anos de idade, matriculados em todas as seis escolas urbanas do 

município que contemplam do segundo ao quinto ano, correspondente à faixa 

etária em estudo. O método utilizado na avaliação da aceitabilidade da 

alimentação escolar foi a escala hedônica facial mista de cinco pontos, sendo 

consideradas bem aceitas as preparações que obtiveram percentual igual ou 

maior que 85%. Também foi determinada a rejeição/indiferença (soma das 



categorias detestei, não gostei e indiferente) dos alunos às preparações em 

estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade Santa Rita – 

FaSaR, mediante parecer número: 3.335.866. Resultados: Dos 445 

participantes do estudo, 55,74% eram meninas. Foram avaliadas o total de 19 

preparações de diferentes tipos, diversificadas de escola para escola. A escola 

que obteve o maior índice de aceitabilidade foi a escola “A”, onde todas as 

preparações apresentaram percentual superior a 89%. Já as escolas “E” e “F” 

obtiveram menor aceitabilidade, com apenas duas refeições com percentuais 

acima de 88,89%. As preparações: arroz branco, feijão tropeiro e salada de 

couve com tomate (escola “A”), sopa de legumes (escola “D”), macarronada à 

bolonhesa (escola “E”) apresentaram aceitabilidade de 100%. De modo geral, 

pode-se inferir que a adesão ao PNAE é baixa. O índice de aderência foi 

classificado como baixo e muito baixo para todas as escolas. Somente a escola 

“C” que apresentou índice de aderência médio. Conclusão: Conclui-se que 

existe a necessidade de ampliação da adesão e aceitação das preparações do 

cardápio pelos alunos. A implementação das fichas técnicas de preparo 

padronizará as técnicas de preparo em todas as escolas. Além disso, ações de 

educação nutricional podem contribuir para a valorização da alimentação 

escolar pelos alunos. 
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Introdução: Os Restaurantes Universitários (RU) atendem públicos com hábitos 

alimentares heterogêneos entre os quais estão os vegetarianos. Portanto, a 

oferta e realização de análise sensorial de preparações sem carne se tornam 

necessárias. Objetivo: Avaliar a aceitabilidade de preparações vegetarianas por 

universitários adeptos à prática. Métodos: Estudo transversal realizado com 

vegetarianos em um RU de Vitória-ES, após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foram avaliadas a aceitação de 5 

preparações vegetarianas por meio de uma escala likert de 5 pontos (de 1: 

desgostei muitíssimo, até 5: gostei muitíssimo) para os atributos sabor, aroma, 

textura, aparência e aceitação geral. O índice de aceitabilidade (IA) de cada 

atributo foi calculado pela fórmula: IA (%) = A x 100 / B, onde A= nota média 

obtida para o produto e B= nota máxima dada ao produto).  Os dados foram 

analisados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 



20.0) O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo (Parecer 

nº3.445.226/2019 e CAAE 14084019.2.0000.5060). Resultados: Dos 225 

entrevistados, 51,3% (n= 115) relataram consumir as preparações vegetarianas 

diariamente. As cinco preparações apresentaram notas satisfatórias para todos 

os atributos, com mediana igual a 4, exceto para o quibe vegetariano e torta de 

soja que apresentaram mediana igual a 3 para aroma e aparência, 

respectivamente.  Em todos os atributos, o IA foi superior a 70% na maioria das 

preparações, porém inferior para o quibe vegetariano (IA aroma= 69,6%) e 

torta de soja (IA textura= 69% e IA aparência 63,2%). O IA de aceitação geral 

foi maior para a polenta com lentilha (80%) e menor para o escondidinho de 

cará com proteína de soja (74,8%). Conclusão: As preparações vegetarianas 

tiveram aceitabilidade satisfatória na maioria dos atributos. Diante das 

possíveis mudanças no comportamento do consumidor, tais avaliações devem 

ocorrer periodicamente e seus resultados utilizados para melhoria dos 

indicadores. 
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Introdução: O ambiente escolar é um meio propício para a formação de hábitos 

alimentares a partir da inclusão de alimentos que contemplem o sentido da 

alimentação saudável. O entendimento por parte dos estudantes sobre o 

conceito de alimentação escolar, é fundamental para que a alimentação 

oferecida seja aceita e, atinja o objetivo de contribuir para o crescimento, 

desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, rendimento escolar e a 

formação de práticas alimentares saudáveis.  

Objetivo: Identificar o índice de aceitação da alimentação ofertada e o 

conhecimento dos estudantes a respeito do conceito de alimentação escolar 

em escolas públicas estaduais no Rio Grande do Sul (RS). 

Método: O estudo foi desenvolvido de março à novembro de 2019, através de 

atividades de rotina realizadas pela Secretaria de Educação do RS 

(SEDUC/RS). Fizeram parte do estudo 11 escolas de 4 municípios gaúchos, 

totalizando 547 alunos. A coleta de dados do estudo foi realizada por meio da 



aplicação de 2 questionários estruturados sobre o tema da alimentação e 

nutrição no ambiente escolar. Os questionários foram aplicados pelas 

Nutricionistas da SEDUC/RS, de acordo com o cronograma de visitas da 

Secretaria do ano de 2019. 

Resultados: No que tange à aceitação, 61% dos alunos referem gostar da 

alimentação oferecida na escola. No entanto, dentre as respostas negativas 

para esse questionamento, observa-se que 41% dos alunos responderam que 

alimentos específicos, hiperpalatáveis e ricos em gordura, sal e açúcar como 

batata frita, lasanha, pizza e sorvete; tornariam a alimentação mais aceitável. 

Já em relação ao conhecimento sobre o conceito de alimentação escolar, dos 

574 alunos participantes, 77% responderam não conhecer tal definição. 

Conclusão: Através dos resultados obtidos, pode-se inferir que a falta de 

conhecimento sobre o conceito de alimentação escolar e saudável interfere na 

aceitação da alimentação. Quando há o entendimento desses conceitos, há a 

constatação de que a refeição oferecida na escola, constituída de alimentos 

variados, com itens in natura e provindos da agricultura familiar; promovem a 

saúde e é boa, para além da percepção de palatablidade. Percebe-se também 

a importância de fomentar ações de Educação Alimentar e Nutricional que 

envolvam o conceito de alimentação escolar e saudável nas escolas. 
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Introdução: No Brasil, as alegações de propriedade funcional e de saúde são 

regulamentadas e para uso precisam ser autorizadas pela Anvisa (BRASIL, 

1999a; BRASIL, 1999b). As alegações podem fazer referências à manutenção 

geral da saúde, ao papel fisiológico dos nutrientes e não nutrientes e à redução 

de risco a doenças, mas não são permitidas alegações de saúde que façam 

referência à cura ou prevenção de doenças, como disposto na RDC 259 de 

2002. Entretanto, muitas rotulagens de chás possuem alagações de 

propriedade funcional sem a devida autorização e respaldo científico. Objetivo: 

Avaliar e caracterizar a presença de alegações de propriedade funcional e de 

saúde em chás. Métodos: Trata-se de estudo transversal e descritivo cuja 

coleta de dados foi realizada em cinco supermercados e 11 casas de produtos 

naturais na região metropolitana de Belo Horizonte, durante o mês de fevereiro 

de 2021. Critérios de inclusão: apresentar alguma alegação de propriedade 

funcional ou de saúde em sua rotulagem e indicar como modo de preparo: 

decocção ou infusão. Foi criado banco de imagens com fotos (denominação de 



venda, alegações e lista de ingredientes) dos produtos comercializados. As 

alegações embutidas ao nome do produto/marca também foram incluídas. As 

cinco alegações mais presentes foram analisadas quanto à sua composição. 

Utilizou-se o software Microsoft Excel® (2019). Os resultados foram analisados 

por meio de estatísticas descritivas e apresentados segundo suas frequências 

e números absolutos. Resultados: Foram identificados 30 chás com a presença 

de alegações em sua rotulagem. A quantidade de alegações variou de uma a 

14 por produto, sendo as mais frequentes: desinchar (53,3%), efeito 

termogênico (50%), emagrecimento (40%), desintoxicação (36,6%) e redução 

da gordura corporal (30%). A quantidade de ingredientes por produto variou de 

dois a 48 itens. Os ingredientes mais presentes nos chás que apresentavam as 

cinco alegações mais frequentes foram: chá verde; hibisco e gengibre. 

Conclusão: Várias alegações de propriedade funcional e de saúde são 

vinculadas à rotulagem e propagandas de chás comercializados de modo 

indevido, levando o consumidor ao erro e ao engano, o que configura infração 

sanitária. 
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Introdução: Após a suspensão do calendário escolar, em decorrência da 

pandemia da COVID-19, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

autorizou a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar aos pais ou responsáveis de 

estudantes das escolas públicas sob a forma de “kits de alimentos”. Todavia, a 

interrupção da alimentação fornecida nas escolas e a consequente distribuição 

de alimentos por meio de kits impactou o atendimento às diretrizes do 

Programa e a segurança alimentar dos estudantes da rede pública de ensino. 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar a qualidade nutricional dos kits 

escolares ofertados para os alunos de educação infantil de um município do 

RJ. Método: Realizou-se estudo transversal, descritivo e quantitativo, baseado 

em pesquisa de dados documentais secundários referentes ao ano de 2020, 

em um município do estado do Rio de Janeiro. Foram analisados os kits 

distribuídos para a creche integral, contemplada por crianças de 1 a 3 anos que 

recebiam quatro refeições diárias. Os dados foram analisados de forma 

proporcional, considerando que o kit alimentar era planejado para atender 20 

dias letivos. Para análise da qualidade nutricional utilizou-se a Resolução n° 6 



de maio de 2020 (BRASIL, 2020) e para o cálculo de macro e micronutrientes a 

(TACO, 2011) e (IBGE, 2011). Resultados: O kit alimentar foi composto por 

arroz, feijão, fubá, ovos, óleo, açúcar, sal, achocolatado, leite integral, biscoito 

tipo cream cracker, farinha de aveia, e mucilagem multicereais. Verificou-se 

que 23% de alimentos do kit eram proibidos para crianças. Em relação a 

energia, macro e micronutrientes, com exceção da vitamina C, o kit mostrou-se 

dentro dos padrões preconizados para a faixa etária (FAO, 2004). Conclusão: 

Apesar de o kit não contemplar alimentos in natura conforme preconiza a 

legislação, os parâmetros de energia e macronutrientes estavam adequados 

para a faixa etária. A ausência de frutas, verduras e legumes comprometeu o 

alcance de vitamina C e aumentou a presença de alimentos proibidos, o que 

pode a longo prazo comprometer o desenvolvimento de hábitos alimentares 

saudáveis das crianças. 
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A culinária japonesa chegou ao Brasil por meio dos imigrantes orientais que 

vieram para o país trabalhar nas lavouras, no início do século XX. O mercado 

de comida japonesa tem espaço cativo no Brasil. Dentre os alimentos de 

destaque na culinária japonesa, podemos citar o Sushi e o Sashimi. O 

consumo desses alimentos trazem algumas preocupações do ponto de vista 

microbiológico, uma vez que essas preparações tem como base pescados crus 

que não são submetidos a cocção fazendo com que o risco de contaminação 

microbiológica seja relativamente alto. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

qualidade microbiológica de pratos à base de pescado cru, servidos em 

restaurantes no interior de Minas Gerais. Foram coletadas quatro amostras de 

sushis e quatro de sashimis em quatro Restaurantes diferentes. As amostras 

foram devidamente refrigeradas e transportadas até o Laboratório de 

Microbiologia dos Alimentos da Faculdade Santa Rita, onde foram submetidas 

às análises. Foi avaliada a presença de Coliformes Totais, utilizando o a 

técnica de NMP, em tubos múltiplos. Em todas as amostras analisadas com 

crescimento de micro-organismos nesta etapa, foram realizados posteriormente 



os testes confirmatórios, em meios de cultura VB. Em relação a presença de 

Staphylococcus, foram realizadas análises pelo método de plaqueamento, feito 

em duplicata, utilizando meio de cultura Baird Packer Agar. A análise de 

Salmonella também foi feita com a técnica de plaqueamento, em duplicata, 

com meio de cultura SS Agar. Os resultados encontrados foram: 75% das 

amostras estavam com quantidades de coliformes termotolerantes acima do 

permitido pela RDC 12/2001, 50% das amostras possuíam quantidades de 

Staphylococcus acima do permitido e 100% das amostras apresentavam 

presença de Salmonella sp. Estes resultados refletem falhas nos processos 

higiênicos, nas boas práticas de fabricação aplicadas a produção destes 

pratos. Ressaltando a importância do controle desta situação, visto que a 

Salmonela e os Staphylococcus são micro-organismos patogênicos, podendo 

causar reações diversas nas pessoas que consumirem estes alimentos 

contaminados. 
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Estudos mostram que a produção de refeições tem um ritmo intenso e pode 

provocar prejuízos físicos e psíquicos aos trabalhadores. O cuidado do bem-

estar no trabalho é essencial para garantir a saúde do trabalhador. Acredita-se 

que quando o indivíduo consegue destacar os pontos favoráveis e 

desfavoráveis da sua atividade laboral, o mesmo possui a percepção da 

qualidade de vida no trabalho e consegue atingir maior produtividade. Para tal, 

foi avaliada as condições de trabalho e a avaliação antropométrico dos 

colaboradores de Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) da região do Alto 

Paraopeba. Trata-se de um estudo transversal, de caráter qualitativo e 

quantitativo, realizado em outubro de 2020 a maio de 2021. Foram aplicados 

dois questionários aos colaboradores das UAN, sendo o primeiro para 

caracterização da amostra e o segundo para avaliação da qualidade de vida no 

trabalho dos colaboradores (QWLQ 78 - bref). A qualidade de vida no trabalho 



foi, posteriormente, classificada em “Muito satisfatório”, “Satisfatório”, “Neutro”, 

“Insatisfatório” ou “Muito insatisfatório”. O IMC foi calculado a partir do 

autorrelato do peso e da altura pelos colaboradores e classificado segundo 

Organização Mundial da Saúde como “Baixo Peso”, “Eutrofia”, “Sobrepeso” e 

“Obesidade da classe I, II ou III”. Todas as avaliações foram enviadas por e-

mail através de formulário no Google Forms e, a partir da anuência dos 

estabelecimentos e concordância dos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) pelos colaboradores. O projeto de pesquisa foi aprovado 

pelo CEP/FASAR (parecer 4.271.836).  A amostra foi composta por 19 

colaboradores com idade média de 33,73 (± 11,3) anos. A maioria era 

mulheres (89%) e em sobrepeso/obesidade (68%). Já em relação a qualidade 

de vida no trabalho, 68,4% dos participantes classificaram como satisfatória, 

21% como muito satisfatória, 10,4 % como neutro e insatisfatória. A qualidade 

de vida no trabalho está diretamente ligada a satisfação do colaborador com 

relação ao seu ambiente de trabalho e reflete de forma direta nos resultados 

apresentados pelo estabelecimento. Estratégias que visam oferecer melhores 

condições de trabalho aos servidores necessitam fazer parte do cotidiano das 

empresas, a fim de garantir um ambiente com condições satisfatórias para 

evolução profissional e pessoal. 
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Introdução: Os avanços da tecnologia e o crescimento do número de adeptos 

ao vegetarianismo, aliado à pandemia de COVID-19, tem impulsionado 

mudanças no mercado de alimentação coletiva. Objetivo: Avaliar o ambiente 

alimentar para vegetarianos em aplicativos de delivery de comida de Vitória – 

ES. Métodos: Estudo transversal realizado através de consulta em quatro 

aplicativos de delivery de comida para identificação de opções que atendiam 

clientes vegetarianos em Vitória-ES. A coleta de dados ocorreu em setembro 

de 2020 com emprego de um formulário eletrônico adaptado da proposta de 

Nutrition Environment Measures Survey – Restaurants. Realizou-se a 

caracterização dos estabelecimentos e do cardápio, estimando-se os 

percentuais de restaurantes que ofertavam preparações vegetarianas, as quais 

foram classificadas em saudável (baseadas em alimentos in natura) e não 

saudável (contendo ingredientes ultraprocessados). Considerou-se apelo para 

alimentação saudável os estabelecimentos que nomeavam as preparações 

como “saudável”, “fit” ou “fitness”. Os dados coletados foram analisados no 

programa Statistical Package for the Social Sciences 21.0, aplicando-se o teste 

de normalidade, seguido do teste de Mann-Whitney para comparar as notas 

dos restaurantes, sendo significante p<0,05. Resultados: Foram identificados 



109 estabelecimentos, dos quais 54,1% (n=59) ofereciam preparações 

vegetarianas. Destes, 50,8% (n=30) se encontravam no Ifood®; 35,6% (n= 21), 

no Uber Eats®; 8,5% (n=5), no Shipp® e 5,1%% (n=3), no Rappi®. Cerca de 

43% (n=25) destes estabelecimentos funcionavam em turno integral. O número 

médio de preparações vegetarianas saudáveis foi de 1,6+1,9, enquanto que a 

média de opções não saudáveis foi de 2,5+2,8. A nota dos restaurantes que 

ofereciam preparações vegetarianas não diferiu estatisticamente daqueles que 

não ofereciam (4,57+0,16 e 4,51+0,27, respectivamente; p= 0,44). Foi 

identificado que 19,3% dos estabelecimentos (n=21) apelavam para 

alimentação saudável, predominando aqueles que dispunham de preparações 

sem carne (80,9% n=17). Conclusão: Apesar da maioria dos estabelecimentos 

apresentarem opções vegetarianas no cardápio, houve predominância na 

oferta de preparações não saudáveis, demonstrando a necessidade de 

melhoria do ambiente alimentar para o público vegetariano. 
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Com a declaração da pandemia do novo Coronavírus pela OMS, em março de 

2020, diversos setores tiveram que adaptar seus serviços à uma série de 

regras e regulamentações estabelecidas pelos Órgãos Governamentais a fim 

de minimizar a transmissão do novo vírus, inclusive os serviços de 

alimentação. 

Objetivo: Avaliar o cumprimento das recomendações da Nota Técnica nº 49 da 

ANVISA em confeitarias, cafeterias e padarias de conveniência dos municípios 

do Rio de Janeiro e Niterói. 

Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo realizado 

em confeitarias com conceito tipo conveniência, com atendimento direto a 

clientes através de balcões e/ou mesas servidas por garçons. Foi adotado o 

método de observação participante para a coleta de dados realizada entre 



janeiro e fevereiro de 2021 em 30 estabelecimentos nos municípios 

determinados. A observação foi feita a partir de um check-list elaborado com 

base nos requisitos da NT nº 49 da ANVISA. 

Resultados: Os resultados foram classificados em 4categorias: (I) cuidados 

físicos, (II) boas práticas de fabricação, (III) cuidados sanitários ambientais e 

(IV) cuidados pessoais relacionados ao atendimento dos clientes. A respeito do 

distanciamento físico entre colaboradores, o uso de máscarasface Shields, 

afastamento de mesas, marcação do espaço para filas, uso de cardápios 

descartáveis ou eletrônicos, foram observadasinconformidadesquando 

comparados à regulamentação já citada. A maioria usava máscaras faciais e 

fazia distanciamento entre clientes. Em relação às boas práticas, destaca-se a 

dificuldade de orientação ao cliente e o uso de barreiras físicas na exposição 

dos alimentos e no atendimento. Em relação ao ambiente, observou-se a não 

disponibilização de álcool gel em todos os expositores de alimentos, controle 

do fluxo de clientes e higienização das mesas entre o uso, insuficientes. Em 

relação à higienização das mãos, houve baixa frequência de higiene ao tocar 

objetos e na troca de clientes. 

Conclusão: Trata-se de uma crise sanitária que exige medidas rígidas para a 

efetiva redução na transmissão do vírus. É necessário, no entanto, que os 

estabelecimentos observados se atentem para uma melhor execução das 

novas normas. 
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A gestão dos custos na produção se apresenta como um elemento importante 

não somente pela manutenção do negócio, mas principalmente para a garantia 

da qualidade do alimento oferecido à clientela. A ficha técnica de preparação 

(FTP) é um instrumento gerencial que permite o controle de diversos 

processos, dentre eles o financeiro.  

Objetivo: Analisar o impacto do custo da mercadoria vendida (CMV%) na 

lucratividade de uma pizzaria da zona sul de Niterói que apresenta como tipo 

de serviço, o delivery.  

Método: Estudo de caso em uma pizzaria delivery no município de Niterói-RJ 

durante 30 semanas de janeiro a agosto de 2020. Foi desenvolvido um modelo 

de FTP para a apuração do CMV (custo direto) dos 40 sabores em seus 4 

tamanhos comercializados. Os dados foram lançados em planilha de excel e 

feita a apuração do CMV% médio do período analisado. A lucratividade foi 

extraída por meio o demonstrativo de resultados do exercício (DRE). Os 



resultados foram analisados por meio de expressão gráfica e as discrepâncias 

identificadas.  

Resultados: Inicialmente foram elaboradas FTP de massa e molho únicas para 

todos os 40 sabores em seus tamanhos Giga, Grande, Média e Pequena. A 

partir dessas, foram elaboradas as demais fichas de forma completa. O CMV% 

médio apurado para os sabores e tamanhos foi de 26% com variação entre 20 

e 35%, quando analisado por semana. A lucratividade média foi de 17,58% 

com variação entre 13 e 21%. Identificou-se no período aumento geral no custo 

dos insumos, especialmente no ingrediente principal da pizza, a muçarela, dos 

enlatados como atum e das carnes. A partir dos resultados houve 

reorganização do cardápio, busca por novos fornecedores e um controle mais 

rigoroso dos custos de forma a manter a qualidade dos insumos.  

Conclusão: A FTP desenvolvida foi suficiente para a geração do CMV e 

consequentemente da lucratividade, fortalecendo seu papel importante para a 

gestão de um serviço de alimentação. Os indicadores de custos gerados 

expressou uma análise detalhada dos fatores que podem afetar a qualidade da 

matéria-prima utilizada nas preparações e devem ser implantados e utilizados 

em sua plenitude. 
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Os instrumentos de análise de cardápio são ferramentas importantíssimas a fim 

de verificar a qualidade dos planos alimentares elaborados. O Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) criou uma ferramenta para analisar 

qualitativamente os cardápios da alimentação escolar, denominada Índice de 

Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (IQ COSAN). 

Este trabalho objetivou analisar os cardápios praticados por quatro escolas 

municipais com ensino integral, da zona urbana do município de Juiz de Fora – 

MG, no período de abril a outubro de 2019. Tratou-se de estudo descritivo do 

tipo transversal. A análise foi realizada por meio do IQ COSAN, utilizado pelo 

setor de alimentação escolar de Juiz de Fora, que analisa mensalmente a 

qualidade dos cardápios e os classifica como adequados (0 a 45.9), com 

necessidade de melhorias (46 a 75.9) ou inadequados (76 a 95). Na avaliação 

da oferta de cereais e tubérculos, a oferta foi de 100%. Em relação ao feijão, a 

pontuação variou de 96,17% a 99,23%.  Ao analisar verduras e legumes, os 

valores variaram entre 77,37% e 83,77%, e as frutas variaram de 78,30% a 

98,90%. Quando avaliados leite e derivados, os valores variaram de 85,24% a 

90,16% de oferta. Em relação às carnes e ovos, os valores variaram entre 87% 

e 98%. Na análise de alimentos doces, os resultados obtidos variaram entre 



68% a 97% e os alimentos restritos, a variação foi de 69% a 98%. Quanto aos 

alimentos regionais, verificou-se que foram ofertados pelo menos uma vez ao 

mês em cada escola. Já quando avaliados os alimentos da 

sociobiodiversidade, a oferta foi inexistente em uma escola, duas vezes em 

outra escola e nas demais a oferta foi de apenas uma vez. Alimentos proibidos 

não foram constatados nas avaliações. A pontuação do IQ COSAN variou entre 

61.36 a 69.75. Conclui-se que os cardápios das escolas avaliadas foram 

classificados com necessidades de melhorias pelo IQ COSAN. Devido à 

escassez de estudos utilizando a ferramenta, a presente pesquisa se torna 

relevante e incentiva trabalhos futuros a fim de melhorar a qualidade da 

alimentação escolar, contribuindo positivamente na formação de hábitos 

alimentares saudáveis e desenvolvimento dos estudantes. 
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INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, tem-se observado um movimento cada vez 

mais frequente de consumo de refeições fora de casa. Esse aumento também 

tem ocorrido entre os estudantes universitários, já que passam a maior parte do 

tempo envolvidos nas atividades dentro da universidade. Tudo isso, leva-os a 

preferir realizar suas refeições nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) 

localizadas na própria universidade. Dentre estas UANs estão os Restaurantes 

Universitários (RU), nos quais são oferecidos cardápios variados, balanceados 

e possuem um importante papel assistencial, possibilitando ao estudante 

universitário acesso a refeições de qualidade e com preços acessíveis. 

OBJETIVO: Analisar as preparações de um cardápio oferecido à estudantes 

universitários. MÉTODOS: Para análise do cardápio foi utilizado o método de 

Análise Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC). Foram avaliados os 

cardápios das refeições servidas no almoço de segunda a sexta, elaborados 

para o mês de abril de 2019. Os cardápios foram analisados seguindo os 

seguintes critérios: oferecimento de folhosos e frutas, monotonia de cores, 

presença de duas ou mais preparações ricas em enxofre, oferta de carne 

gordurosa, frituras, de forma isolada ou associadas aos doces e a oferta de 



doces como sobremesa. Cada critério foi avaliado por ocorrência semanal, e 

por último mensal, sendo o resultado obtido em porcentagem. Os dados foram 

computados no Google Sheets e analisados por distribuição de ocorrência. 

RESULTADOS: Os cardápios analisados apresentaram ofertas diárias de 

frutas, folhosos e doces (100%). A ocorrência de carnes gordurosas, alimentos 

ricos em enxofre e monotonia de cores foi 57,1%, 47,6% e 38,1%, 

respectivamente. Já os critérios fritura e fritura associada a doces, 

apresentaram percentuais de ocorrência bem reduzidos (9,5%). CONCLUSÃO: 

Foi possível observar  que o cardápio do RU apresenta-se adequado com 

relação à presença diária de verduras e frutas e  baixa ocorrência de fritura e 

fritura mais doce. Com relação à oferta de carnes gordurosas e alimentos ricos 

em enxofre, alguns ajustes precisam ser implementados para melhorar a 

qualidade do cardápio. A ocorrência diária de doces deve ser objeto de atenção 

quanto ao planejamento dos cardápios, em função dos possíveis riscos de 

doenças crônicas na população atendida. 
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) surgiu para atender 

parte das necessidades nutricionais dos estudantes, melhorar a aprendizagem, 

diminuir a evasão e repetência. O objetivo desse trabalho é aplicar ferramentas 

no controle de custos das preparações servidas na Alimentação Escolar e 

elaborar fichas de preparação do cardápio. A metodologia da pesquisa é 

exploratório-descritiva, tendo por método o estudo de caso. O estudo foi 

realizado em uma escola onde eram atendidas 136 crianças, do maternal ao 5º 

ano. As preparações do cardápio foram listadas e organizadas em fichas de 

preparações e os gêneros alimentícios utilizados nas preparações foram 

classificados de acordo com o método do Custeio Baseado em Atividades 

(ABC). Foram elaboradas 68 fichas de preparação, tornando-as padronizadas. 

De acordo com o método ABC, o grupo das carnes, peixes e ovos era 

composto por 11 itens, sendo 20% os dois primeiros itens, 30% os três itens 

seguintes e 50% os seis últimos itens. Destaca-se que das dez frutas 

utilizadas, a maçã e a banana prata eram adquiridas da Agricultura Familiar e 

foram classificadas em A, correspondendo a 20% dos itens, o equivalente a 

54,93% do valor total acumulado. Em relação aos vegetais, no grupo A, 



estavam a batata inglesa, cenoura, tomate e mandioca que corresponderam a 

54,22% dos investimentos deste grupo. A cebola, o inhame, mandioca, o 

inhame e a beterraba foram classificados em B, consumindo 29,83% dos 

investimentos. Com isso foi possível reorganizar as preparações com o intuito 

de reduzir os custos por meio de técnicas de controle para os itens 

considerados de importância financeira para a alimentação escolar. A 

confecção das Fichas de Preparação mostrou-se importante no controle 

nutricional e de gestão dos cardápios, otimizando o trabalho do nutricionista e 

funcionários da cozinha. No que tange à Curva ABC, os itens foram 

classificados de acordo com suas características e importância financeira que 

possuíam dentro da alimentação escolar. A utilização da Curva ABC no 

controle de custos da alimentação escolar mostrou-se uma ferramenta útil e 

prática e, aliada às Fichas de Preparação, possibilitou melhor controle 

financeiro e consumo mais inteligente dos recursos públicos. 
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Introdução: Os restaurantes universitários (RU) devem ofertar cardápios de 

qualidade que contemplem opções diversificadas visando atender os hábitos 

alimentares do público. Portanto, torna-se importante realizar pesquisas de 

satisfação do cliente para direcionar o planejamento e execução dos processos 

produtivos. Objetivo: Avaliar a aceitabilidade de preparações vegetarianas por 

universitários onívoros. Métodos: Estudo transversal realizado com clientes 

onívoros de um RU em Vitória-ES que consumiram a opção vegetariana nos 

dias da pesquisa. Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, os participantes avaliaram a aceitação de cinco preparações 

vegetarianas por meio de uma escala likert de 5 pontos, variando de 1 

(desgostei muitíssimo) até 5 (gostei muitíssimo) para os atributos sabor, aroma, 

textura, aparência e aceitação geral.  Calculou-se o índice de aceitabilidade 

(IA) pela fórmula: IA (%) = A x 100 / B (A= nota média obtida para o produto e 



B= nota máxima dada ao produto), sendo satisfatórios os valores >70%.  Os 

dados foram analisados no Statistical Package for the Social Sciences 20.0. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal do Espírito Santo (Parecer nº3.445.226/2019 e CAAE 

14084019.2.0000.5060). Resultados: Todos os atributos investigados 

apresentaram mediana de notas iguais a 4, exceto o aroma do Falafel e a 

aparência da Polenta com Lentilha, ambas com nota 3. As cinco preparações 

avaliadas apresentaram IA de aceitação geral satisfatório, sendo o Quibe 

Vegetariano a preparação mais aceita (83,6%) e a Torta de Soja, a menos 

aceita (77,7%). Entretanto, identificou-se IA insatisfatório para o Escondidinho 

de Cará com Proteína Texturizada de Soja (IA Aroma= 68,2%) e a Torta de 

Soja (IA Aparência=67,4%). Conclusão: A aceitabilidade da maioria das 

preparações vegetarianas foi satisfatória. Considerando a heterogeneidade das 

práticas alimentares de universitários, destaca-se a necessidade de avaliar 

hábitos e preferências dos clientes a fim de melhorar os indicadores. 
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A ingestão inadequada de micronutrientes pode levar a problemas no 

desenvolvimento físico e cognitivo infantil, que podem afetar a saúde da 

criança, o aprendizado e rendimento escolar. Assim, a alimentação escolar tem 

papel fundamental no desenvolvimento das crianças, particularmente aquelas 

de família em condições financeiras desfavoráveis, fornecendo energia e 

nutrientes necessários. Portanto, é necessário avaliar se as refeições servidas 

nas escolas públicas atendem às recomendações do Programa Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAE). Neste contexto, o presente estudo avaliou a 

adequação dos micronutrientes nos cardápios planejados para escolas 

municipais do ensino fundamental de Ouro Preto/MG. Foi avaliado o cardápio 

do ano de 2019, composto por quatro mapas de segunda a sexta-feira, 

totalizando 20 dias. Pelas análises percebe-se que as quantidades de 

vitaminas A e C, cálcio, ferro, zinco, magnésio e sódio foram estimadas a partir 

das informações contidas nas fichas técnicas de preparação e utilizando duas 

diferentes tabelas de composição: a Tabela Brasileira de Composição de 



Alimentos (TACO/UNICAMP) e a Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos (TBCA/USP). O teste de Mann-Whitney foi aplicado para comparar 

as medianas de micronutrientes entre as tabelas de composição. O teste de 

Wilcoxon foi aplicado para comparar as medianas micronutrientes com os 

valores de referência estabelecidos pelo PNAE. As quantidades de magnésio, 

zinco e sódio apresentaram-se acima do recomendado para a faixa etária de 6 

a 10 anos, enquanto as de cálcio estavam abaixo. Para a faixa etária de 11 a 

15 anos, os teores de cálcio, magnésio (calculados pela TBCA) e vitamina A 

(calculado pela TACO) estavam abaixo dos valores recomendados e os de 

sódio estavam acima. Foi observada apenas diferença significativa entre os 

teores de vitamina A obtidos pela TACO e TBCA (p<0,001). No entanto, 

verificou-se divergência na adequação de alguns micronutrientes dos cardápios 

às recomendações do PNAE, de acordo com a tabela de composição utilizada. 

Dessa forma, esses resultados sugerem que os cardápios não possuem 

quantidades adequadas de cálcio, magnésio, sódio, vitaminas A e C. Este 

estudo também indicou que o uso de uma única tabela nos cálculos pode 

apontar erroneamente inadequações na oferta de micronutrientes. 
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é a política 

pública do Brasil de maior longevidade nacional na área de segurança 

alimentar e nutricional. A intenção deste Programa é contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e auxiliar na formação de bons hábitos alimentares dos 

alunos, por meio de ações de Educação Alimentar e Nutricional e da oferta de 

refeições que cubram as necessidades nutricionais durante o período letivo.  

Objetivo: Verificar a adequação dos cardápios da alimentação escolar com a 

legislação do PNAE, quanto ao valor calórico, quantidade de macronutrientes, 

vitaminas A e C, cálcio, ferro, magnésio, zinco e fibras dietéticas. 

Métodos: Foram avaliados 20 cardápios destinados a uma escola da rede 

pública que atende às faixas etárias de 6 a 10 anos e 11 a 15 anos, localizada 



no sudeste de Minas Gerais. A pesquisa foi realizada após a assinatura do 

termo de anuência da Secretaria  Municipal de Educação e da nutricionista da 

escola avaliada, que forneceu os cardápios do mês de abril de 2018, contendo 

ingredientes e o per capita de cada preparação.  

Resultados: Os cardápios analisados não contemplaram todas as 

recomendações de nutrientes e de energia para ambas faixas etárias em todos 

os dias, sendo a maior inadequação para o cálcio e a menor para o ferro. Foi 

verificado que os mesmos cardápios e per capita eram utilizados para ambas 

faixas  etárias, apesar do PNAE determinar necessidades nutricionais 

diferentes. Desta forma, as necessidades da faixa etária de 6 a 10 anos foi 

melhor atendida, com maior percentual de cardápios adequados em relação a 

carboidrato, proteína, lipídios, vitamina C, ferro, magnésio e zinco, quando  

comparado aos escolares de idade igual ou maior a 11 anos (p<0,05).  

Conclusão: Ações corretivas em relação ao planejamento de refeições do 

cardápio da escola avaliada precisam ser realizadas respeitando a diferença 

entre as faixas etárias e a monitoração contínua dos cardápios é importante 

para evitar grandes flutuações dos aportes nutricionais ao longo dos dias. 
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No âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), as Unidades 

de Alimentação e Nutrição escolares (UANEs) devem ter como função a oferta 

de refeições nutricionalmente adequadas e seguras do ponto de vista higiênico-

sanitário (Brasil, 2020). Neste sentido, este trabalho objetivou avaliar a 

alimentação de UANEs de municípios do Rio de Janeiro. Foi realizado um 

estudo transversal e quantitativo cujas unidades amostrais foram UANEs de 

municípios do RJ que receberam visita e apoio técnico-operacional do Centro 

Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da Universidade Federal 

Fluminense (CECANE-UFF) em 2019. As UANEs foram analisadas segundo 

atendimento dos cardápios, da alimentação escolar (AE), da escola, da 

atuação do nutricionista, do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e da 

comunidade escolar no âmbito da Resolução do PNAE (Brasil, 2013). Foi 

utilizado um questionário preenchido por duas agentes do CECANE-UFF com 



perguntas contendo respostas fechadas (sim, não, parcialmente ou não se 

aplica) por meio do aplicativo PNAE-Monitora do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Os dados, tabulados em planilhas do Excel, 

foram analisados no programa estatístico JASP versão 0.13.1. e expressos sob 

a forma de frequências relativas (%) em relação ao número total de UANEs. 

Foram visitadas 136 UANEs e, na maioria das mesmas, os cardápios 

apresentaram-se disponíveis em locais visíveis (79,41%), planejados por 

nutricionistas (97,06%) e ausentes de alimentos proibidos e restritos (cerca de 

96%). Observou-se também que, na maior parte das UANEs (mais de 90%), os 

alunos faziam suas refeições em refeitórios. Por outro lado, em 58,75% das 

escolas havia cantina comercial. Em menos da metade das escolas (41,91%) 

os nutricionistas realizavam o diagnóstico e o acompanhamento do estado 

nutricional dos estudantes e, sobre o CAE, na maioria das UANEs, seus 

membros as visitavam com frequência (77,94%). Os resultados demonstraram 

que a maior parte dos quesitos avaliados se mostrou em conformidade na 

maioria das UANEs visitadas. Por outro lado, algumas fragilidades foram 

encontradas, tais como as relacionadas à atuação do nutricionista. Os 

resultados obtidos neste trabalho poderão subsidiar novos estudos e o 

delineamento de estratégias para melhoria do programa nos municípios 

assessorados. 
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As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são responsáveis pela geração 

de grandes resíduos, fato este que desperta uma atenção diferenciada acerca 

do destino final deste lixo, visto que o seu descarte inadequado gera danos 

irreversíveis ao meio ambiente. É de responsabilidade dos gestores das 

unidades a orientação com relação ao descarte adequado desses resíduos 

bem como a capacitação de sua equipe para tal função. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o conhecimento sobre sustentabilidade em UAN. Trata-se 

de um estudo transversal, de caráter qualitativo e quantitativo, realizado em 

outubro de 2020 a maio de 2021 através da aplicação de um questionário aos 

gestores das UAN, de modo a verificar as especificações de sustentabilidade 

ambiental em cada etapa do processo de produção das refeições. Todas as 

avaliações foram enviadas por e-mail através de formulário no Google Forms e, 

a partir da anuência dos estabelecimentos. O projeto de pesquisa foi aprovado 



pelo CEP/FASAR (parecer 4.271.836). A amostra foi composta por três UAN 

Dessas, 66,7% eram restaurantes comerciais e 33,3% lanchonetes. Verificou-

se que 100% dos gestores não receberam treinamento sobre sustentabilidade 

ambiental, porém 33,3% relataram ter conhecimento de funcionários que 

receberam este tipo de treinamento. Com relação ao descarte dos resíduos 

orgânicos e recicláveis, 100% das unidades relataram realizar uma coleta 

seletiva e o destino final se distribuem em coleta por transportadora específica, 

transporte pela prefeitura e compostagem (33,3% dos resíduos orgânicos). 

Houve monitoramento do desperdício dos alimentos pelos clientes ( 66,7%) e 

as sobras das preparações não eram utilizadas nos estabelecimentos 

avaliados (100%).  Sendo assim, estratégias que visam medidas mais 

elaboradas para prática de sustentabilidade ambiental precisam ser criadas 

dentro das unidades de alimentação de nutrição, buscando mais 

conscientização por parte dos gestores e, consequentemente, seus 

colaboradores para contribuir com o crescimento sustentável do planeta. 
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As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são intercorrências resultantes 

da ingestão de alimentos ou água contaminados e são consideradas de 

extrema importância, pois estão associadas a elevadas taxas de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo. Existem mais de 250 tipos de DTA causadas 

por bactérias e suas toxinas, fungos, vírus e outros parasitas. Estão 

diretamente relacionadas a condições higiênico-sanitárias impróprias, como 

saneamento e qualidade da água inadequados para o consumo humano, 

hábitos inapropriados de higiene pessoal, além do consumo de alimentos 

contaminados. Atualmente, os dados do Ministério da Saúde do Brasil apontam 

as residências como o local de maior ocorrência de surtos de DTA. O presente 

estudo faz parte de um projeto mais amplo, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, sob o número de CAAE: 

53009115.3.0000.5150. O objetivo foi avaliar a efetividade da higienização das 

mãos dos responsáveis pelo preparo dos alimentos nos domicílios por meio 

das técnicas do swab e luminômetro. A coleta de amostras para análises 

microbiológicas foi feita mediante agendamento prévio com os moradores que 

concordaram em participar. Ao total, foram realizadas 30 coletas, em 11 bairros 



do município.  As coletas foram realizadas imediatamente após a lavagem das 

mãos, sem interferência do pesquisador. A técnica do swab, que corresponde a 

uma análise direta, resultou em 96,66% de contagens insatisfatórias para 

bactérias mesófilas aeróbias e de 73,3% para bolores e leveduras. Também 

foram observados valores acima do limite de referência pela técnica do 

luminômetro, com 86,66% de pessoas com quantificação insatisfatóri. Embora 

esta técnica se constitua em uma medida indireta, é muito relevante, já que os 

resultados são imediatos. Diante disso, destaca-se a importância de ações 

educativas junto aos manipuladores de alimentos nos domicílios, para 

promover e garantir a disseminação de informações sobre a qualidade 

higiênico-sanitária das refeições produzidas e, consequentemente, prevenir a 

ocorrência de DTA. Ressalta-se que com os resultados obtidos, tais ações 

foram promovidas junto aos pesquisados e também veiculadas por meio de um 

projeto de extensão específico. 
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Durante a infância e adolescência, a alimentação deve oferecer energia e 

nutrientes 

necessários à manutenção da saúde e ao bom desempenho de suas funções 

fisiológicas. 

Para isso, além das refeições feitas em casa, é fundamental que a alimentação 

escolar 

também seja adequada e saudável. Nesse contexto, é importante avaliar a 

qualidade das 

refeições servidas nas escolas públicas por meio do Programa Nacional de 

Alimentação 

Escolar (PNAE). Diante disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 

qualidade dos 



cardápios planejados para estudantes de 6 a 15 anos das escolas municipais 

de Ouro 

Preto/Minas Gerais. Foi avaliado o cardápio do ano de 2019, composto por 4 

mapas de 

segunda a sexta-feira, totalizando 20 dias. As fichas técnicas das preparações 

foram 

utilizadas para avaliar a presença de alimentos dos seguintes grupos: frutas in 

natura; 

hortaliças; cereais, pães, massas e tubérculos; cereais integrais; carnes; 

leguminosas; 

ovos; leite e derivados. Os alimentos presentes no cardápio foram também 

classificados 

em minimamente processados; processados; ou ultraprocessados. A 

classificação e a 

identificação dos grupos foram realizadas utilizando-se o Guia Alimentar para 

crianças 

menores de dois anos, o Guia Alimentar para a população brasileira, a 

Resolução 

CD/FNDE n o 26/2013 e a Nota Técnica n o 01/2014 

COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE. Os 

grupos de alimentos mais prevalentes foram cereais, pães, massas e 

tubérculos (100%), 

carnes (85%); leguminosas (70%), hortaliças (70%) e frutas in natura (60%), 

enquanto 

ovos (25%) e leite e derivados (5%) foram menos frequentes. A presença de 

cereais 

integrais não foi observada. O cardápio tinha três frutas, quatro hortaliças e um 

ou dois 

doces por semana, seguindo a recomendação do PNAE pela Resolução 

26/2013 (cuja 



oferta deve ser de, no mínimo, três porções de frutas e hortaliças e limitada a 

duas 

preparações doces por semana). Alimentos minimamente processados e 

processados 

estavam presentes todos os dias e não havia ultraprocessados no cardápio. 

Diante do 

exposto, pode-se concluir que o cardápio contempla todos os grupos de 

alimentos, 

segue a recomendação do PNAE quanto à oferta de frutas, hortaliças e doces 

e a do 

Guia Alimentar para a População Brasileira quanto à oferta de alimentos in 

natura ou 

minimamente processados e ultraprocessados. 
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Introdução: as creches e pré-escolas possuem um importante papel de suporte 

ao desenvolvimento cognitivo, físico, psicológico e social das crianças, além de 

garantirem o acesso à alimentação de qualidade, contribuindo para a promoção 

da Segurança Alimentar e Nutricional. Objetivo: avaliar as condições 

higienicossanitárias e a adoção de boas práticas de manipulação nas creches e 

escolas públicas de um município do interior de Minas Gerais. Métodos: trata-

se de um estudo transversal, descritivo e com abordagem quantitativa que 

utilizou como instrumento de coleta de dados a Lista de Verificação de Boas 

Práticas para Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares, indicada pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A lista é organizada em 

seis blocos temáticos e classifica as escolas quanto ao risco sanitário, sendo: 

Muito Alto, Alto, Regular, Baixo ou Muito Baixo. Foram avaliadas cinco 

creches/escolas de um município da Zona da Mata Mineira que oferecem 

juntas mais de 2090 refeições/dia por meio do serviço de autogestão. 

Resultados: do total das escolas pesquisadas, 60,0% apresentaram-se 

irregulares quanto às condições higienicossanitárias. O bloco temático 



“Manipuladores” apresentou os piores resultados, uma vez que nenhuma 

escolas/creches atingiu o mínimo indicado como satisfatório (51,0%). O bloco 

“Recebimento” apresentou os melhores resultados, estando 80% das unidades 

acima do percentual mínimo desejado. Os itens que se referiram à presença de 

lavatórios exclusivos para lavagem de mãos, utilização de termômetros e 

balcão térmico e ao monitoramento da saúde dos manipuladores e participação 

deles em capacitações encontraram-se inconformes em todas as unidades. 

Conclusão: as creches/escolas analisadas possuem condições 

higienicossanitárias insatisfatórias e são necessárias adoção de medidas 

corretivas que abranjam o processo de produção como um todo, a fim de 

garantir a segurança das crianças e adolescentes atendidas nessas instituições 

de ensino. 
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem como princípio 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial dos alunos 

em idade escolar. Portanto, a implementação de boas práticas e de condições 

ambientais adequadas são necessárias para a oferta de refeições saudáveis e 

seguras nas escolas. Objetivo: Avaliar as condições higienicossanitárias e as 

estruturas físico-funcionais em escolas públicas da região metropolitana de 

Belo Horizonte. Métodos: Trata-se de um estudo transversal que selecionou 10 

escolas da rede pública de ensino de um município da região metropolitana de 

Belo Horizonte pelo método de amostragem por conveniência. Um roteiro de 

inspeção sanitária, baseado na RDC 275/2002, foi elaborado e aplicado nas 

escolas por um nutricionista. Foram avaliadas as condições 

higienicossanitárias e as estruturas físico-funcionais das escolas participantes 

de acordo com a legislação pertinente. Em seguida, classificou-se as escolas 

em três grupos, segundo o percentual de conformidade dos itens analisados: 

grupo 1 - satisfatório (100% a 76%), grupo 2 - regular (75% a 51%) e grupo 3 - 

insatisfatório (50% a 0%). Resultados: Três escolas avaliadas apresentaram 

condições higienicossanitárias e físico-funcionais satisfatórias, classificadas no 

grupo 1, enquanto outras quatro escolas foram classificadas no grupo 2 



(regular) e três escolas foram classificadas no grupo 3 (insatisfatório). As 

principais inadequações encontradas em cozinhas, despensas, refeitórios e 

vestiários para os manipuladores foram: nas instalações sanitárias, na 

iluminação e instalação elétrica, na ventilação e climatização, na higienização 

do ambiente e na higienização dos equipamentos e utensílios. O 

abastecimento e a higienização do reservatório de água foram os itens que 

estavam adequados em todas as escolas participantes. Conclusão: A maioria 

das escolas avaliadas apresentou condições higienicossanitárias e estruturas 

físico-funcionais deficientes, o que pode colocar em risco a segurança das 

refeições ofertadas no ambiente escolar. Há a necessidade de reformas em 

cozinhas, refeitórios e despensas, bem como a realização de treinamentos 

para os manipuladores. A partir dessas intervenções dos gestores e do 

nutricionista, será possível garantir que as condições higienicossanitárias e as 

estruturas físico-funcionais possam estar em conformidade com o previsto na 

legislação sanitária, assim como a implementação mais assertiva das boas 

práticas de manipulação. 
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Em meio a novos hábitos e conceitos incorporados à sociedade nas últimas 

décadas, a sustentabilidade está sendo agregada aos processos produtivos 

das organizações e ao desenvolvimento das nações. Entretanto, muitos 

estabelecimentos ainda necessitam se conscientizar e ajustar novas práticas 

para alcançar padrões aceitáveis de sustentabilidade na produção, abrangendo 

os aspectos ambientais, socioeconômicos e culturais.  

O objetivo desta pesquisa foi promover um diagnóstico de adoção de práticas 

sustentáveis em restaurantes universitários brasileiros.   

Em função da pandemia de COVID-19, nesta pesquisa, exploratória e 

descritiva, a coleta de dados deu-se mediante adaptação do instrumento “Lista 

de Verificação de Boas Práticas Ambientais em Serviços de Alimentação” ao 

formato virtual, por meio do “Google Forms”, sendo respondida por 

responsáveis pelos restaurantes universitários. Esta Lista de Verificação possui 

quatro blocos de avaliação: Manejo de Resíduos Sólidos, Uso racional de 



Água, Uso Racional de Energia e Documentação. Os restaurantes foram 

categorizados quanto à conformidade ao atendimento dos itens, utilizando-se a 

referência da RDC-275/2002 como parâmetro de classificação dos 

estabelecimentos.  

Do total de 67 universidades federais, observou-se a participação de 56,7% 

(n=38). A classificação alcançada pelos participantes foi: 24% no grupo 1 (76-

100% de conformidade/adequação); 47% no grupo 2 (51-75%); e 29% no 

grupo 3 (1-50%). Este resultado corrobora dados de demais estudos na área, 

encontrando-se a maior parcela numa situação de adequação intermediária, 

denotando a necessidade de ajustes de funcionamento das unidades, de modo 

a reduzir o impacto ambiental, econômico e social da atividade de produção de 

refeições nos restaurantes universitários. Nesses estabelecimentos, a adoção 

de práticas sustentáveis torna-se mais relevante, considerando a função 

educativa das universidades, a abrangência destes serviços, a distribuição 

geográfica das unidades produtivas em todas as regiões do Brasil, assim como 

o expressivo número de refeições produzidas diariamente, utilizando de forma 

intensa os recursos naturais.  

Neste sentido, a aplicação de instrumentos de avaliação a fim de analisar o 

nível de adequação e detectar oportunidades de melhorias é relevante para 

proporcionar um serviço de qualidade aos consumidores, minimizando o 

comprometimento do meio ambiente, de forma economicamente viável e 

socialmente favorável, valorizando a cultura regional, sem interferir na 

capacidade de sobrevivência das próximas gerações. 
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Os cardápios da alimentação escolar (AE) devem utilizar como base alimentos 

in natura ou minimamente processados, respeitar as necessidades dos alunos 

e promover a alimentação adequada e saudável (AAS) (Brasil, 2020). O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade dos cardápios dos almoços 

planejados e executados para escolares de um município do estado do Rio de 

Janeiro. Foram visitadas sete UANEs para a aplicação do método Avaliação 

Qualitativa de Preparações de Cardápios (AQPC) (Veiros e Proença, 2003) 

modificado (Ginani, 2011) nos cardápios dos almoços planejados e oferecidos 

a escolares (6-10 anos) durante visita às UANEs. Ao atender às determinações 

estabelecidas pelo método AQPC modificado, os itens foram pontuados com o 

valor 1 quando do atendimento da determinação e, quando não, o valor 

atribuído foi 0 (Ginani, 2011). As determinações estabelecidas foram: ausência 



de frituras; ausência de doces industrializados ou preparados; ausência de 

carnes gordurosas; ausência de doces e frituras simultaneamente; ausência de 

dois ou mais alimentos sulfurados; ausência de conservas;  oferta de saladas 

com vegetais folhosos crus e frutas como sobremesa; não ocorrência de 

duplicidade na utilização do método de cocção em duas preparações; não 

repetição de ingredientes em preparações distintas; e ausência de duas ou 

mais preparações/ingredientes com cores semelhantes (Veiros e Proença, 

2003). Os resultados, expressos em percentuais de determinações com 

afirmações assertivas nos cardápios, em cada UANE, e em percentuais de 

afirmações assertivas por determinação nas UANEs visitadas, foram 

comparados com os parâmetros definidos por Ginani (2011). Verificou-se em 

todas as UANEs, com exceção de uma, que os almoços planejados e 

oferecidos aos escolares apresentaram resultados muito satisfatórios. Duas 

UANEs apresentaram uma diminuição do percentual de respostas assertivas 

entre os cardápios dos almoços planejados (100%) e oferecidos (90%). Nos 

cardápios planejados e oferecidos nas UANEs, observou-se que os menores 

resultados foram encontrados para a “presença de folhosos” (42,86%).  Os 

resultados indicaram fragilidades nos cardápios escolares relacionadas 

principalmente à presença de alimentos de origem vegetal. O planejamento de 

cardápios escolares, considerando as inadequações apontadas pelo método 

AQPC, torna-se necessária para a promoção da AAS e cumprimento das 

diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar no município do RJ. 
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Plantas alimentícias não-convencionais (PANC) são espécies vegetais que 

possuem uma ou mais partes comestíveis, mas são pouco conhecidas e 

consumidas pela população. O objetivo deste estudo foi avaliar o consumo de 

mostarda (Brassica nigra), azedinha (Rumex acetosa) e taioba (Xanthosoma 

sagittifolium) pela população de Ouro Preto, Minas Gerais e a associação com 

variáveis socioeconômicas, consumo de frutas, verduras e legumes e local de 

compra de alimentos. Trata-se de um estudo transversal realizado com 

indivíduos com 18 anos ou mais. Foi aplicado um questionário online composto 

por dados socioeconômicos; frequência de consumo das PANC e de frutas, 

verduras e legumes; e local de compra de alimentos. O Teste Qui-quadrado foi 

aplicado para verificar a associação entre o consumo das PANC e variáveis 

socioeconômicas, de consumo regular de frutas, verduras e legumes (quando 

ocorria 5 vezes/semana ou mais) e de local de compra de alimentos. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Ouro Preto (nº 37477620.6.0000.5150). Participaram do estudo 234 indivíduos, 

com idade mediana de 27 anos (18-59), 67,7% eram mulheres, 71,9% eram 

solteiros/viúvos/divorciados, 70,2% tinham graduação completa ou incompleta 



e 38,3% tinham renda per capita até dois salários-mínimos. A maioria relatou 

consumo regular de frutas (75,7%), verduras (84,3%) e legumes (86%) e 

compra de alimentos em sacolões (77,9%), supermercados (69,4%) e 

feiras/hortas comunitárias (57,1%). Mostarda e azedinha eram consumidas por 

86,8% e 74,5% dos participantes, respectivamente e 29,8% consumiam taioba. 

O consumo de mostarda foi associado à compra de alimentos em feiras 

(p=0,03) e o de azedinha à aquisição em hortas de casa/família (p<0,01). Já o 

consumo de taioba foi associado ao consumo regular de legumes (p<0,01), à 

aquisição de alimentos em hortas de casa/família (p=0,01) e ao estado civil, 

sendo maior entre pessoas casadas comparado aos 

solteiros/viúvos/divorciados (p<0,01). Foi possível observar que a maioria dos 

participantes consumia mostarda e taioba e o consumo das PANC foi 

relacionado a locais de compra de alimentos. Diante disso, é importante 

conscientizar a população sobre o uso de PANC como alternativa para uma 

alimentação mais variada, saudável e sustentável e estimular a busca por 

esses alimentos. 
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Introdução: A população brasileira passa pela transição nutricional, com 

marcante aumento na prevalência de obesidade, consolidando-se como o 

agravo nutricional mais importante em todas as faixas etárias. A diminuição das 

atividades físicas cotidianas e aumento do tempo gasto com atividades 

sedentárias tem contribuído para agravar este quadro de excesso de peso. 

Objetivo: Avaliar o estado nutricional e hábitos de vida em escolares de 

Ibertioga (MG). 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal envolvendo 140 escolares de 7 a 9 

anos, de ambos gêneros, matriculados do 1º ao 4º ano do ensino fundamental 

na única escola municipal de Ibertiga-MG. O estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética do Instituto Federal do Sudeste de MG (parecer nº 2.932.526). A 

coleta de dados foi realizada de junho a setembro de 2019. Foram aferidas a 

estatura e o peso para cálculo dos índices IMC/idade e estatura/idade; a 



circunferência da cintura como indicativo de alterações metabólicas; e pregas 

cutâneas tricipital e subescapular para avaliar a adiposidade corporal. Aplicou-

se um questionário para avaliar a prática da atividade física, uso de aparelhos 

eletrônicos e hábito de assistir TV. 

Resultados: Verificou-se que 3,5% dos escolares estavam com déficit de 

estatura e 9,2% estava com déficit de peso; 15,7% apresentavam excesso de 

peso, sendo que 30% tiveram índice de adiposidade moderadamente alto ou 

alto e 2,9% apresentavam risco de alterações metabólicas. A frequência de 

adiposidade corporal elevada foi significativamente maior entre os meninos. 

Dentre os estudantes, 75% assistem TV e jogam videogame entre 1 a 3 horas 

por dia e 8,6% mais de 3 horas; e 51,4% fazem estas atividades enquanto se 

alimentam. Todos os escolares participavam ativamente das duas aulas (50 

min) semanais de educação física da escola. 

Conclusão: A prevalência de excesso de peso sobrepõe a do déficit de peso, 

entretanto, estão ocorrendo concomitantemente com valores significativos. 

Torna-se urgente a realização de ações de cunho educacional para o 

desenvolvimento de hábitos mais saudáveis afim de intervir e/ou prevenir a 

obesidade, principalmente entre os escolares do sexo masculino, e 

acompanhamento dos quadros de déficits para evitar atrasos no crescimento e 

desenvolvimento. 
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Devido a agitada rotina dos estudantes universitários, boa parte deste público 

realiza suas refeições na própria universidade, nos chamados Restaurantes 

Universitários (RU). Parte desses alunos possuem hábitos alimentares 

específicos, por exemplo, os vegetarianos. Neste contexto, realizou-se uma 

pesquisa online, com o objetivo de traçar o perfil dos alunos vegetarianos e 

veganos usuários do RU da Universidade Federal do Espírito Santo, campus 

de Alegre-ES e avaliar a satisfação destes em relação aos serviços prestados 

pelo RU. Por meio da ferramenta Google Forms, foi aplicado questionário com 

perguntas que permitissem identificação dos participantes, fatores 

socioeconômicos, prática do vegetarianismo ou veganismo e quais suas 

necessidades, desejos e satisfações em relação ao RU. Do total de 3.032 

estudantes matriculados na UFES campus Alegre, responderam ao 

questionário, relatando ser usuário do RU e realizar a prática alimentar 



vegetariana, 51 estudantes (1,68%), de 16 dos 17 cursos de graduação da 

UFES campus de Alegre. A maioria dos usuários veganos e vegetarianos do 

RU da UFES campus de Alegre são do sexo feminino (78,4%), a principal 

motivação para seguirem hábitos vegetarianos é a ética em relação aos 

animais (51,9%), e 70,6% dos participantes se declararam 

“ovolactovegetarianos”. 39,2% avaliaram, de forma geral, as refeições servidas 

como “regular”, sendo a qualidade das preparações servidas considerada muito 

boa (41,5%), e a variedade de preparações vegetarianas avaliada como “ruim” 

por 39,1% dos participantes. A oferta diária de opções vegetarianas estritas 

(veganas) no cardápio foi uma das sugestões mais frequentes, assim como a 

divulgação da composição de ingredientes das preparações do cardápio. Por 

meio das informações coletadas foi possível sugerir ao RU 16 novas opções de 

pratos proteicos, 8 guarnições e 1 opção de acompanhamento, todas de fácil 

preparo, baixo custo e isentas de ingredientes de origem animal. Sugere-se 

que o RU-UFES-Alegre-ES informe os ingredientes que compõem as 

preparações do cardápio e que utilize da pesquisa de satisfação para conhecer 

os desejos e necessidades do seu público, assim, melhorando os serviços 

prestados, proporcionando melhor qualidade de vida através de melhorias no 

aporte nutricional dos alunos, promovendo um melhor desempenho acadêmico 

e aumentando da igualdade de oportunidade entre estudantes de diferentes 

condições socio-econômicas. 
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Além de interferir no processo de produção e no controle higiênico-sanitário em 

serviços de alimentação, aspectos estruturais dos estabelecimentos podem 

causar desconfortos e oferecer riscos à saúde dos seus funcionários. O estudo 

objetivou avaliar a estrutura física de um restaurante comercial do município de 

Vila Velha (Espírito Santo) e identificar não conformidades que possam 

impactar a saúde e segurança dos funcionários. Foram  analisados aspectos 

como iluminação e instalação elétrica, ventilação e climatização, sonorização e 

equipamentos/mobiliário das áreas destinadas à produção das refeições. A 

análise foi realizada por meio de um check list composto por 32 itens, 

elaborado com base na seção sobre edificação e instalações da Resolução 

RDC nº 275/2002 e na literatura disponível sobre planejamento físico-funcional 

de serviços de alimentação. As opções de respostas para o preenchimento do 

check list foram conforme (C), quando o restaurante atendeu aos itens 

observados; não conforme (NC), quando não atendeu; e não aplicável (NA), 

quando os itens não se aplicavam ao restaurante. O restaurante foi classificado 

em: adequado, de 76 a 100%, regular, de 51 a 75%, e inadequado, igual ou 



inferior a 50%. Dentre os itens avaliados, o restaurante apresentou 71,9% de 

adequação dos aspectos físicos, sendo classificado como regular. O 

restaurante apresentou inadequações físico-funcionais, tais como iluminação 

natural ou artificial insuficiente às atividades desenvolvidas, o que pode causar 

fadiga ocular e acidentes, além de diminuir a qualidade do trabalho, bem como 

a ausência de portas do tipo vai-vém e com visores, que pode favorecer a 

ocorrência de acidentes. Também foi observada a ausência de separação 

física entre a área de higienização de utensílios e área de produção das 

refeições, fato que, associado à falta de protetores auriculares, favorece a 

manifestação de irritabilidade, distração, enjoos, fadiga e redução do poder de 

concentração dos funcionários. Além disso, os funcionários não utilizavam 

protetores auriculares e não havia carros de transporte para gêneros e 

utensílios pelo restaurante. Foi possível observar que o restaurante apresentou 

algumas não conformidades relacionadas quanto aos aspectos físicos 

avaliados. Diante disso, é importante adequar a estrutura do estabelecimento, 

visando oferecer um ambiente confortável e seguro aos funcionários. 
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Atualmente nas indústrias, presenciou-se uma necessidade de fornecer 

alimentação para seus trabalhadores. Em razão disso, foram criadas Unidades 

de Alimentação e Nutrição (UAN). Existe um método de abordagem global para 

avaliar a qualidade do preparo das alimentações denominado: Avaliação da 

Qualidade das Preparação dos Cardápios (AQPC). Sendo assim, o objetivo do 

estudo foi avaliar a qualidade das preparações do cardápio de uma UAN 

industrial com o auxílio da metodologia AQPC. Foram avaliadas as 

preparações do almoço durante o período de 28 dias. Os aspectos avaliados 

foram: a oferta de folhosos, frutas, a presença de cores iguais, preparações 

ricas em enxofre, carnes gordurosas, frituras, doces e a oferta de fritura com 

doce em um mesmo dia. A UAN estudada leva em consideração na elaboração 

de seus cardápios questões contratuais acertadas entre as partes contratante e 

contratada, sendo elas: oferta de três tipos de sobremesas diariamente sendo 

uma fruta, uma gelatina e outro doce pronto ou preparado, do qual o comensal 

pode escolher duas opções. Além disso, é ofertado suco de polpa, três tipos de 

saladas sendo uma de hortaliças folhosas, uma crua e uma cozida, arroz 

branco, arroz integral; uma guarnição, uma sopa (ou creme), oferta de ovos em 



100% dos dias variando apenas seus tipos de preparações e oferta de dois 

tipos de carnes diariamente sendo de direito do comensal a escolha de apenas 

dois dos três tipos de proteínas ofertadas. Apresentou-se no cardápio dos 28 

dias analisados: 100% (n=28) de oferta de folhosos, 100% (n=28) da oferta de 

frutas, em 92,85% (n=26) não ocorreu monotonia de cores nas preparações, 

100% (n=28) houve oferta de alimentos ricos em enxofre, 42,85% (n=12) de 

carnes gordurosas, 100% (n=28) de presença de doces 7,14% (n=2) de 

frituras, 7,14% (n=2) de frituras associadas a doces. Conclui-se que o cardápio 

demonstrou ótima oferta de vegetais folhosos e frutas, presença muito alta de 

alimentos ricos em enxofre, grande diversidade nas cores ofertadas e baixa 

incidência de frituras, sendo visível a importância do trabalho de um 

nutricionista, o que fez com que o cardápio fosse considerado bom e capaz de 

prover os nutrientes em suas necessidades diárias. 
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar busca atender as necessidades 

nutricionais dos alunos pela oferta de alimentação saudável e de qualidade. 

Assim, os cardápios das escolas devem estar adequados tanto quantitativa, 

quanto qualitativamente. O objetivo deste estudo foi avaliar de forma qualitativa 

os cardápios oferecidos pelas escolas municipais de Ouro Preto/Minas Gerais. 

Foi avaliado o cardápio do ano de 2019, contendo 20 dias de planejamento de 

uma refeição diária para estudantes de 6 a 15 anos. O cardápio analisado e as 

fichas técnicas de preparação foram disponibilizados pela Secretaria Municipal 

de Educação. A avaliação do cardápio foi realizada pelo método Avaliação 

Qualitativa das Preparações dos Cardápios Escolares – AQPC Escola, que 

classifica os alimentos em “recomendados” (frutas in natura, saladas, vegetais 

não amiláceos, cereais, pães, massas e vegetais amiláceos, alimentos 

integrais, carnes e ovo, leguminosas, leites e derivados) e “controlados” 

(preparações com açúcar adicionado e produtos com açúcar, embutidos ou 

produtos cárneos industrializados, alimentos industrializados semiprontos ou 



prontos, enlatados e conservas, alimentos concentrados, em pó ou 

desidratados, cereais matinais, bolos e biscoitos, alimentos flatulentos e de 

difícil digestão, bebidas com baixo teor nutricional, preparação com cor similar 

na refeição, frituras, carnes gordurosas e molhos gordurosos). Quanto aos 

alimentos “recomendados”, foi possível observar a presença de cereais, pães, 

massas e vegetais amiláceos e de carnes e ovos todos os dias. Vegetais não 

amiláceos foram encontrados em 85%, frutas in natura em 60% e saladas e 

leguminosas em 70% dos dias avaliados. Cereais integrais não estavam 

presentes e leite e derivados foram observados em apenas 5% dos dias. Em 

relação aos alimentos “controlados”, preparações com açúcar adicionado e 

produtos com açúcar estavam presentes em 20% dos dias avaliados. Além 

disso, verificou-se a presença de alimentos flatulentos em 75%, frituras, carnes 

gordurosas e molhos gordurosos em 65% e bebidas com baixo teor nutricional 

em 5% dos dias. Outros alimentos “controlados" não estavam presentes nos 

cardápios. Foram observados percentuais satisfatórios da maioria dos 

alimentos “recomendados” e percentuais de alimentos “controlados” que 

merecem atenção. Conclui-se com esse estudo que é importante adequar o 

planejamento dos cardápios a fim de oferecer refeições nutricionalmente 

adequadas aos estudantes. 
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A gestão e o planejamento inadequados em um restaurante podem provocar 

alterações de preparações e dos ingredientes na execução do cardápio 

planejado, podendo comprometer a qualidade da refeição. Esse estudo 

objetivou comparar a qualidade dos cardápios planejados e executados de uma 

Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) institucional de Ouro Preto-MG, por 

meio do método de Análise Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC) e 

da frequência de alimentos processados/ultraprocessados e de óleo/gordura de 

adição. A avaliação do cardápio planejado foi realizada utilizando-se seis 

mapas de cada refeição (almoço e jantar) da UAN, de segunda a sexta-feira, 

totalizando um período de 30 dias. O cardápio executado na unidade, nesse 

mesmo período, também foi avaliado para registrar possíveis alterações 

ocorridas. A presença de hortaliças nos cardápios do almoço, planejados e 

executados, foi observada em 100% dos dias analisados e a de frutas em 97%. 

Verificou-se a presença de 13% de alimentos ricos em enxofre, 20% de fritura, 



20% de doces e de 3% da combinação de doce e fritura nos cardápios do 

almoço planejados e executados. As mudanças ocorridas dos cardápios 

planejados para os executados aumentaram a oferta de carnes gordurosas (40 

para 43%), alimentos processados/ultraprocessados (77 para 80%) e a adição 

de óleo/gordura (50 para 53%) no almoço, enquanto a de alimentos com cores 

iguais diminuiu de 37 para 27%. Nos cardápios do jantar planejados e 

executados, foi observada a presença de hortaliças e frutas, respectivamente, 

em 100% e 96%. Observou-se a presença de 32% de alimentos ricos em 

enxofre, 4% de frituras e 24% de doces nos cardápios do jantar planejados e 

executados e ausência de doce e fritura no mesmo cardápio. As alterações dos 

cardápios do jantar planejados para os executados diminuíram os alimentos 

com cores iguais (44 para 40%), carne gordurosa (28 para 24%) e a adição de 

óleo/ gordura (32 para 28%), enquanto a oferta de alimentos 

processados/ultraprocessados aumentou de 64 para 68%. Desta forma, 

verifica-se a importância da gestão na estruturação do trabalho, do 

planejamento à execução cardápio, garantindo com isso a sua qualidade. 
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Introdução: O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) destina-se a 

promover saúde nutricional aos trabalhadores brasileiros de baixa renda e pode 

ser operacionalizado mediante seis modalidades: serviço próprio, 

administração de cozinha/restaurantes de coletividades, refeição transportada, 

voucher-refeição (ou refeições por convênio), voucher-alimentação (ou 

alimentação por convênio) e cesta de alimentos. Objetivo: Analisar o ranking 

das regiões brasileiras, quanto ao número de trabalhadores beneficiados pelo 

PAT, destacando o tipo de modalidade adotada pelas empresas, no ano de 

2018. Métodos: Estudo descritivo, ecológico, quantitativo, baseado em dados 

secundários do Ministério do Trabalho e Emprego. Foram escolhidos os dados 

estatísticos abertos do Atlas do PAT, categoria “número de trabalhadores 

beneficiados”, com o filtro abrangendo “todas as regiões”; conteúdo (todas as 

modalidades); e incluídos todos os meses do ano, selecionando-se o período 



2018 (o mais atual). Os dados foram analisados no programa Microsoft 

Software Excel, versão 2016, obtendo-se frequências absolutas e relativas. Por 

tratar-se de dados de domínio público, ficou dispensada a submissão em 

Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: Em 2018, o PAT beneficiou 504.004 

trabalhadores, distribuídos da seguinte forma nas regiões brasileiras: Sudeste 

(53,5%), Sul (19,4%), Nordeste (15,6%), Centro-Oeste (8,8%) e Norte (2,7%). 

Os trabalhadores foram beneficiados em todas as modalidades, a saber: 

serviço próprio (n=21.136): Sudeste (45,1%), Sul (23,7%), Nordeste (15,3%), 

Centro-Oeste (12,4%) e Norte (3,5%); administração de cozinha (n=30.878): 

Sudeste (76,1%), Sul (13,7%), Nordeste (3,5%), Centro-Oeste (3,4%) e Norte 

(3,3%); refeições transportadas (n=25.212): Sudeste (31,5%), Sul (29,9%), 

Nordeste (24,5%), Centro-Oeste (13,2%) e Norte (0,9%); refeições-convênio 

(n=141.125): Sudeste (59,8%), Sul (18,0%), Nordeste (14,1%), Centro-Oeste 

(6,1%) e Norte (2,0%); alimentação-convênio (n=256.452): Sudeste (46,7%), 

Sul (20,5%), Nordeste (18,3%), Centro-Oeste (11,1%) e Norte (3,4%); e cesta 

de alimentos (n=29.201): Sudeste (84,0%), Sul (9,7%), Nordeste (4,2%), 

Centro-Oeste (2,0%) e Norte (0,1%).  Conclusão: A região Sudeste apresenta 

mais trabalhadores beneficiados pelo PAT, seguida pelas regiões Sul, 

Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O Sudeste lidera todas as modalidades do 

programa. A maioria dos trabalhadores de todas as regiões brasileiras utiliza a 

alimentação-convênio, seguida de refeição-convênio, administração de 

cozinha/restaurantes de coletividades, cesta de alimentos, refeições 

transportadas e serviço próprio. Torna-se importante avaliar o impacto da 

alimentação-convênio na saúde do trabalhador. 
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Introdução: O novo coronavírus, agente infeccioso da Covid-19, é um vírus 

potencialmente letal transmitido entre humanos. Desse modo, ainda que não 

haja evidências de contaminação pela ingestão de alimentos, a adoção das 

Boas Práticas (BP) pelos serviços de alimentação, pode impedir o contágio 

durante os processos, desde o recebimento ao transporte dos alimentos, pelos 

manipuladores. 

Objetivo: O presente estudo teve como finalidade verificar como restaurantes 

do município de Ouro Preto-MG veem enfrentando a pandemia de Covid-19, 

quanto à aplicação das BP. 

Métodos: Tratou-se de uma pesquisa quali-quantitativa de caráter exploratório, 

aprovada pelo Comitê de Ética (parecer 4.125.342). A pesquisa foi realizada 

durante o segundo semestre de 2020, por meio da aplicação, on-line, de 

questionários estruturados e semiestruturados, com chefs de 

cozinha/proprietários de sete restaurantes de Ouro Preto-MG. A pesquisa foi 



conduzida em duas etapas: 1. Aplicação da lista de verificação de BP da RDC 

Nº 275, adaptada de acordo com a RDC Nº 216; 2. Levantamento dos 

procedimentos implantados em decorrência da pandemia. 

Resultados: Os dados obtidos com a aplicação da lista de verificação 

revelaram que os restaurantes avaliados apresentaram, na média, 83% de 

conformidade. Apenas um dos estabelecimentos apresentou percentual abaixo 

de 76% (Grupo 2, segundo a RDC Nº 275). O índice médio de conformidade do 

item “transporte” foi considerado baixo (48%), especialmente em função da sua 

relevância para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus no cenário de 

expansão do serviço de delivery. Em relação às práticas de prevenção e 

combate à Covid-19, a maioria dos estabelecimentos avaliados afirmou que 

houve adaptações às novas formas de funcionamento e aprimoramento das 

medidas de higiene, tais como: intensificação da higienização das mãos e 

superfícies, uso de máscaras faciais e orientações aos colaboradores. No 

entanto, procedimentos fundamentais, como o distanciamento entre 

colaboradores, troca de roupa ao chegar e o uso de cardápio digital foram 

implementados por apenas um dos restaurantes. 

Conclusões: Os resultados demonstraram que, antes mesmo da pandemia de 

Covid-19, os estabelecimentos executavam a maioria dos procedimentos de 

BP. Porém, acredita-se que as abordagens realizadas possam contribuir para o 

aprimoramento das BP e prevenir a transmissão do novo coronavírus. 
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma política pública 

universal e fundamental para garantia de direitos constitucionais, como 

educação, saúde e alimentação. As Unidades de Alimentação e Nutrição 

(UAN), neste caso aqui incluídas  as escolares (UANE), devem ter como 

função primordial a oferta de refeições adequadas e seguras do ponto de vista 

higiênico-sanitário (Brasil, 2020). Este trabalho objetivou avaliar as Boas 

Práticas (BP) de UANEs de municípios do Rio de Janeiro (RJ). Foi realizado 

um estudo transversal e quantitativo nos quais UANEs de 20 municípios do RJ, 

que receberam assessoria e monitoramento do Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição Escolar da Universidade Federal Fluminense 

(CECANE-UFF) em 2019, compuseram a amostra. Duas agentes do CECANE-

UFF preencheram, por meio do aplicativo PNAE-Monitora, um questionário 

com respostas fechadas (sim, não, parcialmente ou não se aplica) relacionadas 



às BP segundo a legislação sanitária (Brasil, 2002; Brasil, 2004). Os dados, 

tabulados em planilhas do Excel, foram analisados no programa estatístico 

JASP versão 0.13.1. e expressos sob a forma de frequências relativas (%) em 

relação ao número total de UANEs. Das 136 UANEs visitadas, a maioria 

dispunha de espaço específico para o processo produtivo das refeições 

(94,85%), refeitório (97,79%) e depósito específico para os gêneros 

alimentícios (96,32%). Por outro lado, em menos da metade das UANE o 

Manual de Boas Práticas e as fichas técnicas de preparo estavam disponíveis 

para as merendeiras (30,14% e 26,47%, respectivamente). As geladeiras e/ou 

freezers estavam adequados ao volume e aos diferentes tipos de alimentos na 

maioria das unidades (94,12%). Além disso, o sistema de controle de estoque 

estava presente em quase todas as UANEs (98,53%). A partir dos resultados 

obtidos, verificou-se que a grande maioria das UANE se mostrou em 

conformidade com os requisitos avaliados. No entanto, fragilidades foram 

identificadas principalmente no que tange às ferramentas de apoio para a 

produção de refeições. Os resultados deste trabalho poderão auxiliar no 

delineamento de estratégias para aperfeiçoar o programa nos municípios 

assessorados. 
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Este ano com a proposta do retorno das aulas durante a pandemia nas escolas 

públicas, muitas ações foram tomadas para evitar a disseminação do vírus 

como, a adequação dos ambientes escolares para manter o distanciamento 

social, uso obrigatório de máscaras com troca a cada 2 horas, uso de álcool gel 

e retorno em sistema híbrido dos alunos. Como o intuito de reforçar os 

cuidados na manipulação de alimentos na rede municipal de Serranópolis do 

Iguaçu - Paraná, foram realizados a capacitação com colaboradores atuantes 

na preparação dos alimentos aos alunos. O curso teve duração de 4 horas 

onde foram abordados os conceitos de boas práticas de produção dos 

alimentos, os mesmos foram baseados nas exigências da RDC nº 216 de 

2004, onde destacou-se os riscos físicos, químicos e biológicos (vírus, 

bactérias, bolores, leveduras e parasitas) que podem estar presentes nos 



alimentos e os cuidados necessários para evitar sua multiplicação e veiculação 

de doenças transmitidas pela presença dos mesmos nos alimentos, ainda 

reforçando que as crianças são mais vulneráveis as contaminações de origem 

alimentares. Também foram enfatizados a higiene pessoal, higiene e limpeza 

dos ambientes e utensílios,   correto manejo de resíduos, os procedimentos de 

armazenamento de alimentos conforme suas características de preservação, o 

pré-preparo e preparo das refeições a serem servidas e os cuidados com a 

distribuição e manutenção dos alimentos até o consumo. Salientamos a 

importância da colaboração de todos para auxiliar no momento das refeições 

evitando o contato das crianças entre si, mantendo-os em distanciamento, e 

não permitindo o compartilhamento dos utensílios, sendo este um ponto crítico 

para evitar a disseminação do vírus. Também foram abordados os cuidados 

especiais com a higienização das mesas e utensílios utilizados durante as 

refeições, assim como os produtos eficazes para eliminar o vírus e a 

periodicidade da limpeza. E para finalizar a Capacitação foram utilizados 

vídeos de notícias de surtos ocorridos anteriormente e locais que preparavam 

alimentos fora das normas exigidas, dinâmicas e debates com o intuito de tirar 

as dúvidas dos participantes, e com isso todos os envolvidos relataram grande 

aproveitamento do curso e semanalmente a equipe segue orientada pela 

Nutricionista responsável. 
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A pandemia de COVID-19 impôs ao mundo uma condição de isolamento social 

para evitar o avanço da doença que afetou o modo de trabalho de toda a 

sociedade, necessitando de diversas adaptações, dentre elas, a utilização do 

formato remoto na formação profissional. A capacitação em Serviços de 

Alimentação tem um caráter histórico muito presencial, entretanto, as novas 

legislações sanitárias publicadas durante a pandemia, trouxeram uma 

necessidade de intensificar a capacitação de manipuladores de alimentos, 

tornando-se necessária a implementação de novos formatos de aplicação.  

Objetivo: Desenvolver e aplicar uma capacitação, em formato remoto, para 

manipuladores de um serviço de alimentação no ramo fast food. 

Método: Pesquisa aplicada por estudo de caso em uma UAN comercial do 

ramo de fast food, no município do Rio de Janeiro. O conteúdo foi desenvolvido 

em power point baseado nas legislações RDC 216, Notas Técnicas da ANVISA 

para serviços de alimentação na pandemia de COVID-19 e nas Regras de 



Ouro do município. Foram feitos vídeos curtos (15´) pela plataforma zoom e 

publicados no you tube. A capacitação foi realizada uma vez por semana 

durante duas semanas com o link enviado pelo gestor à equipe, pelo whatts up. 

Foram aplicados questionários ao manipuladores e ao gestor para avaliar a 

percepção da modalidade remota e conhecimentos técnicos por meio do 

google forms, e disponibilizados por QR code. 

Resultados: 100% dos manipuladores nunca tiveram experiência em 

capacitação remota e 60% achou ótimo, 20% bom e 20% regular. Em relação 

ao conteúdo, todos demonstraram conhecimento prévio sobre o tema, mas se 

tornaram mais cuidadosos após a capacitação. Não houve dificuldade em 

acessar o material. O gestor avaliou o conteúdo, a periodicidade e a avaliação 

geral da modalidade como BOM, mas o tempo dos vídeos e o material didático 

como REGULAR.   

Conclusão: A capacitação remota se mostrou efetiva, pois pode ser aplicada de 

acordo com a realidade da empresa, em horário alternativo, evitando 

aglomeração e se constitui um método seguro em tempos de pandemia. 

Entretanto, diante da escassez de estudos de capacitação remota em serviços 

de alimentação, é essencial que a metodologia seja mais explorada e 

desenvolvida para aprimoramento do processo. 
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Introdução: A alimentação escolar deve promover a segurança alimentar e 

nutricional e práticas sustentáveis, cabendo às unidades de alimentação e 

nutrição (UAN) implementá-las em todo o seu processo produtivo. Objetivo: 

Comparar indicadores de desperdício de alimentos, segundo refeições 

ofertadas, em uma UAN de uma instituição de ensino. Métodos: Estudo 

transversal conduzido na UAN de um centro de educação infantil de Vitória-ES, 

cujo acompanhamento do processo de produção e distribuição das refeições 

do almoço e jantar ocorreu durante 15 dias. Realizou-se pesagem diária de 

resto-ingestão e sobra limpa de alimentos por meio da balança digital CLINK® 

(capacidade máxima de 10 kg, precisão de 1g). Valores de resto-

ingestão/criança =30g e de sobra limpa/criança =25 g foram classificados como 

inadequados. Os dados foram analisados no programa SPSS 20.0, aplicando-



se o teste t de Student com nível de significância de p<0,05. Resultados: No 

almoço, as respectivas médias diárias de resto-ingestão total e sobra limpa 

total corresponderam a 1,8±0,4 kg e 4,4±0,9 kg, sendo seus valores per capitas 

de 31,0+7,2 g e 76,9+18,6 g, respectivamente. No jantar foram quantificados, 

em média, 1,9±0,7 kg de alimentos no resto-ingestão total e 3,2±1,5 kg, na 

sobra limpa total, sendo os seus respectivos per capita de 48,5+16,1 g e 

82,0+43,8 g. Apenas os indicadores de resto-ingestão/criança (p=0,001) e 

sobra limpa total (p=0,01) diferiram entre as refeições. O resto-ingestão foi 

classificado como inadequado em 8 dias (53,3%) no almoço e em 14 dias 

(93,3%) no jantar. A sobra limpa estava inadequada em todos os dias do 

almoço e em 13 dias (86,7%) do jantar. Conclusão: Alguns indicadores de 

desperdício de alimentos avaliados diferiram entre almoço e jantar e todos se 

mostraram elevados e insatisfatórios em ambas as refeições. Assim, medidas 

de intervenção se fazem necessárias para identificar os problemas 

relacionados e implementar ações preventivas e corretivas junto aos 

manipuladores de alimentos e comunidade escolar. 
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Introdução: No cenário de mudanças no padrão alimentar, buscando-se uma 

dieta sustentável e saudável, está o vegetarianismo. Nas universidades, 

ambiente que reúne um público com estilos de vida e hábitos heterogêneos, 

essa prática se mostra como uma tendência. Assim, a inclusão e diversificação 

de preparações vegetarianas no cardápio se fazem necessárias. Objetivo: 

Analisar a composição nutricional de preparações vegetarianas para 

implementação em um restaurante universitário. Métodos: Estudo experimental 

em que foram testadas e padronizadas oito preparações à base de feijão, 

ervilha e lentilha em Laboratório de Técnica Dietética da Universidade Federal 

do Espírito Santo. Elaborou-se as Fichas Técnicas de Preparo, com cálculo do 

valor energético e proteico da porção de cada preparação por meio de duas 

tabelas brasileiras de composição de alimentos e recomendações do Guia 

Alimentar de Dietas Vegetarianas para Adultos. Os dados foram armazenados 

e analisados no Microsoft Excel por estatística descritiva. Resultados: As 

preparações desenvolvidas foram: almôndega de feijão branco, almôndega de 

lentilha, bolinho de feijão com abóbora, hambúrguer de lentilha, hambúrguer de 



ervilha, hambúrguer de feijão, lentilha com cenoura e torta de ervilha, com valor 

energético médio de 226,3±58,3kcal e de proteínas 10,8±1,7g por porção 

(131,9±31,6g). O hambúrguer de feijão apresentou maior valor energético e 

proteico (14,4g e 306,0kcal, respectivamente, em 150,0g). Verificou-se menor 

valor energético na lentilha com cenoura (145,7kcal em 139,0g) e de proteínas 

na torta de ervilha (9,0g em 173,0g). Observou-se que foi possível padronizar 

pratos com valor calórico aproximados ao preconizado pelo guia alimentar 

(190,0kcal). Conclusão: As preparações desenvolvidas apresentaram valor 

energético e proteico satisfatórios e próximos à recomendação. Ressalta-se 

que a variação na composição nutricional encontrada não representa um fator 

limitante, uma vez que a adequação da ingestão dietética envolve o padrão de 

dieta adotado pelos indivíduos. 
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O Restaurante Universitário pode minimizar as transformações ao ingresso na 

universidade por contribuir para a preservação da saúde do estudante, 

oferecendo cardápios nutricionalmente equilibrados. Entretanto, muitas vezes 

observa-se na prática a execução de um cardápio diferente daquele que foi 

planejado. Diante disso, objetivou-se avaliar a adequação nutricional dos 

cardápios planejados e executados de um Restaurante Universitário. Foram 

avaliados seis mapas do cardápio planejado de cada refeição do restaurante, 

de segunda a sexta-feira (almoço) e de terça a sexta-feira (jantar), totalizando 

um período de 30 e 24 dias, respectivamente. O cardápio executado na 

unidade, no mesmo período, também foi avaliado para registrar a ocorrência de 

possíveis mudanças. Os cardápios foram avaliados quanto ao valor energético 

e quantidades de macronutrientes, fibras, cálcio, ferro, retinol, vitamina C, 

colesterol, magnésio, sódio, além de gorduras saturadas, mono e 

polinsaturadas. Os valores per capita de calorias e os nutrientes foram 

calculados (usando tabelas brasileiras de composição de alimentos e as fichas 



técnicas de preparação) e comparados aos valores das Dietary Reference 

Intakes (DRI) para a faixa etária de 19 a 50 anos. O valor calórico e as 

quantidades de nutrientes entre os cardápios planejados e executados foram 

comparados por meio do teste t Student não pareado (5%). O estudo não 

demonstrou diferença significativa (p>0,05) dos nutrientes analisados entre 

cardápios planejados e executados no almoço e jantar. Porém, no almoço e no 

jantar os valores calórico, de proteína e carboidrato, bem como as quantidades 

de ácidos graxos saturados, ácidos graxos polinsaturados, de colesterol e 

sódio encontraram-se acima da recomendação. As fibras alimentares atingiram 

o proposto pelas DRI, enquanto as quantidades de cálcio e vitamina A no 

almoço e jantar estavam abaixo dos valores de referência. Conclui-se que o 

cardápio executado garantiu o valor nutricional quando comparado ao 

planejado, mas ressalta-se que, mudanças na execução do cardápio podem 

acarretar aos usuários insatisfação quanto ao cardápio, além do estresse aos 

funcionários devido às mudanças constantes no cardápio, com consequente 

retrocessos na execução de suas atividades diárias. Além disso, é importante 

dar atenção ao planejamento de cardápios a fim de garantir que as refeições 

servidas aos estudantes sejam nutricionalmente adequadas 
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Introdução: Agroecologia é uma ciência que objetiva preservar os recursos 

naturais e a biodiversidade visando produção consciente de alimentos. Com 

intuito de construir um espaço para discussão científica da produção 

agroecológica, políticas públicas e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), foi 

iniciado em 2015 o projeto “Café com Agroecologia” promovido pelo Programa 

de Pós-Graduação em Agroecologia, da Universidade Federal de Viçosa. 

Objetivo: Apresentar com auxílio das relatorias a experiência das discussões 

realizadas no Café com Agroecologia sobre conquistas e retrocessos da SAN. 

Métodos: O “Café com Agroecologia" realiza encontros mensais nos formatos 

presencial e online, este exclusivamente, durante a pandemia. A organização 

se reúne mensalmente para organizar encontros com interface relacionada à 

agroecologia e/ou SAN. Resultado: No dia 25/02/2021 o projeto realizou seu 



70º encontro, em formato online com duração de 52 minutos, com participação 

de uma convidada e uma mediadora. O encontro registrou ao vivo a 

participação média de 22 pessoas e 142 visualizações posteriores. A 

convidada iniciou abordando o conceito de SAN, que consiste na garantia do 

direito de todos ao acesso regular e permanente aos alimentos saudáveis e de 

qualidade, que respeite a diversidade cultural, seja economicamente 

sustentável e contextualizado dentro do Direito Humano à Alimentação 

Adequada. Segundo a convidada para os avanços da SAN no Brasil, foi 

fundamental a restituição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA) em 2003 e outras políticas públicas que culminaram na 

saída do Brasil do mapa da fome em 2014 pela primeira vez segundo a 

Organização das Nações Unidas. Contudo, a convidada destaca que o Brasil 

tem passado por retrocessos, como a extinção do CONSEA em 2019. Encerra 

com a reflexão que para garantir sustentabilidade e modo de vida saudável e 

seguro para população é preciso implementar sistemas alimentares 

sustentáveis de base agroecológica, sendo um desafio no Brasil. Conclusão: O 

encontro do Café com Agroecologia foi um ambiente fundamental para discutir 

SAN e ampliar o debate sobre o quanto o Brasil tem sofrido retrocessos 

importantes nessa questão. A agroecologia se configura como possível solução 

para garantia do direito à SAN para população, mas também é um desafio. 

Apoio: CAPES/FAPEMIG/CNPq. 
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Introdução: A hipertensão arterial é caracterizada pela elevação sustentada dos 

níveis pressóricos, tendo como método de referência para seu diagnóstico a 

monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA). A MAPA, além de 

possibilitar a caracterização do comportamento da pressão arterial (PA) ao 

longo das 24h do dia, permite avaliar diferentes marcadores que não podem 

ser obtidos por aferições casuais, como o descenso noturno, a elevação 

matinal e a variabilidade da PA. A elevação da PA está condicionada a 

diversos fatores, dentre eles, o consumo alimentar inadequado. Para melhor 

entendimento do comportamento alimentar, foi desenvolvida a classificação 

NOVA, a qual categoriza os alimentos em quatro grupos, de acordo com a 

extensão e o propósito de seu processamento. Objetivo: Avaliar a associação 

entre o consumo alimentar segundo o grau de processamento e a PA 



ambulatorial em participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto 

(ELSA-Brasil). Métodos: Trata-se de uma análise transversal de dados de uma 

subamostra (n=783) de participantes da coorte ELSA-Brasil. Foram avaliadas 

as médias de PA sistólica (PAS) e diastólica (PAD) nas 24h e subperíodos 

(sono e vigília), além dos marcadores descenso noturno, variabilidade e 

elevação matinal. O consumo alimentar foi categorizado, de acordo com a 

classificação NOVA, em alimentos in natura, minimamente processados e 

ingredientes culinários (G1), processados (G2) e ultraprocessados (G3), e 

categorizado em tercis. As associações foram testadas por regressão gamma e 

logística. Resultados: a mediana de consumo foi de 63,1% no G1, 10,8% no G2 

e 24,9% no G3. Houve associação negativa entre o segundo tercil (T2) do G2 e 

a PAS nas 24h (Coef=-2,15; IC95%=-4,04 - -0,26), vigília (Coef=-1,94; IC95%=-

3,87 - -0,01) e sono (Coef=-2,15; IC95%=-4,20 - -0,10). Observou-se, ainda, 

associação negativa entre o G3 e descendo atenuado/ausente, no T2 (Coef= 

0,58; IC95%= 0,39 – 0,86), e associação positiva entre o G2 e a variabilidade 

da PAS no sono, no T3 (Coef=0,56; IC95%= 0,09 – 1,02). Não houve 

associação entre o consumo alimentar e a elevação matinal. Conclusão: Os 

resultados revelam associação entre o consumo de alimentos processados e a 

média e variabilidade da PA, e entre o consumo de alimentos ultraprocessados 

e o descenso noturno. 
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A ora-pro-nobis (Pereskia aculeata) é uma espécie de planta alimentícia não-

convencional (PANC), nativa de regiões tropicais e conhecida pelo teor de 

nutrientes (proteínas, fibras, vitaminas e minerais) em sua composição. Embora 

seja uma das PANCs mais conhecidas, pouco se sabe sobre a frequência e 

forma de consumo desse alimento. Diante disso, o objetivo do presente estudo 

foi avaliar o consumo de ora-pro-nobis no município de Ouro Preto, Minas 

Gerais. O presente trabalho foi um estudo transversal, realizado com indivíduos 

com 18 anos ou mais, por meio de um questionário online. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro 

Preto (nº 37477620.6.0000.5150). O questionário era composto por dados 

socioeconômicos e questões sobre frequência, forma e local de consumo de 

ora-pro-nobis e local de consumo das grandes refeições (almoço e jantar). A 

associação entre o consumo de ora-pro-nobis e variáveis como dados 

socioeconômicos e local de consumo das refeições foi avaliada pelo Teste Qui-

quadrado. Participaram do estudo 234 indivíduos, sendo que a maioria era do 

sexo feminino (67,7%), tinha entre 18 e 28 anos (52,3%), ensino superior 

completo ou incompleto (97,0%) e renda per capita até R$1567,50 (38,6%). Do 



total, 80,3% costumavam consumir as grandes refeições em casa e 59,4% 

costumavam consumir em restaurantes. O consumo de ora-pro-nobis foi 

relatado por 82% dos participantes, sendo que 80,1% desses consumia apenas 

raramente. A principal forma de consumo de ora-pro-nobis relatada foi a 

refogada (79,3%), seguida pelo consumo cru (16,0%), na forma de 

tempero/molho (3,7%) e outra (1,0%). Entre aqueles que consumiam ora-pro-

nobis, 21,4% relataram que isso ocorria em casa, 35,0% em restaurantes e 

43,7% consumiam tanto em casa quanto em restaurantes. Não foi observada 

associação significativa entre o consumo de ora-pro-nobis e as variáveis 

socioeconômicas e o local de consumo das refeições (p>0,05). Diante do 

exposto, pode-se concluir que a maioria dos participantes consumiam ora-pro-

nobis, porém o consumo ocorria raramente e não foi associado às variáveis 

estudadas. É importante estimular o consumo desse alimento devido ao seu 

valor nutritivo, à facilidade de cultivo, baixo custo, além da possibilidade de uso 

em diferentes preparações. 
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Introdução: Culinária, instrumento central de acolhida, conexão e convívio, uma 

vez que o ato de alimentar é universal. Culinária resgata memórias de avós, 

almoços em famílias e festas cheias de gente e alegria, enfim, momentos de 

prazer envolvendo o alimento. Objetivo: utilizar a culinária como ferramenta 

central de acolhimento, integração e convivência. Metodologia: produção de 

vídeos postando em plataformas virtuais e mídias informativas em forma de 

imagens (@_cozinhadoafeto no Instagram e o canal Cozinha do Afeto na 

plataforma do Youtube). Além disso, há também construção de um contexto 

histórico de cada prato, abordando várias disciplinas: higiene do alimentos, 

técnica dietética, planejamento de cardápios, construção de fichas técnicas, 

custo, história da alimentação, ciências sociais e antropologia dos alimentos, 

ficha técnica e tabela nutricional de cada prato. Com a pandemia, os vídeos 

são publicados nas plataformas digitais duas vezes por semana, buscando 



contato direto com alunos e seus relacionamentos, na busca de conhecê-los 

melhor, sabendo sobre qual memória afetiva que os pratos podem ajudar a 

recordar. Resultados e discussões: Vídeos postados tem apresentado amplas 

proporções que vão além dos alunos da UFOP, gerando relação satisfatória 

com toda a comunidade, que se mostram motivadas com o trabalho realizado. 

Existem 51 comentários dos vídeos, 61 inscritos, 1170 visualizações em 47 

vídeos na plataforma do Youtube. Na plataforma do Instagram são 44 

comentários, 181 seguidores com 2555 visualizações em 47 vídeos. A média 

de custo de cada receita é de R$ 2,00 a R$ 3,00 reais. Esse projeto propõe 

atividades que promovem a igualdade de direitos entre os estudantes e 

contribui ainda na promoção da inclusão social, pois melhora o convívio. 

Conclui-se que os esforços tem sido de grande valia, com resultados positivos 

desde o início do projeto, pois as recordações afetivas com a culinária trazem 

conforto para os que estão interagindo com o projeto. Ensinar técnicas básicas 

produzem e ajudam a formar autonomia na cozinha através de receitas de 

baixo custo e alimentação balanceada e desenvolvimento da comunicação e 

inter-relações entre as pessoas. 
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Considerando as mudanças ocorridas nos hábitos alimentares da população 

nos últimos anos, a facilidade de aquisição de produtos ultraprocessados, 

assim como o aumento da obesidade a nível mundial, faz-se necessária a 

Educação Alimentar e Nutricional, principalmente nas fases iniciais da vida. A 

ação “Desenvolvendo Práticas Alimentares Saudáveis nas Escolas” foi 

idealizada para atender uma demanda das escolas da Zona Urbana de 

Mariana/MG, de melhorar os hábitos alimentares dos seus alunos. O objetivo 

da ação foi trabalhar, de forma lúdica, os conceitos de Educação Alimentar e 

Nutricional com os alunos do ensino fundamental I. Trata-se de um relato de 

experiência de uma ação extensionista. Em 2018 e 2019 trabalhamos a 

importância do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados 

para a saúde e a origem e propriedades dos alimentos, respectivamente. 

Todos os conceitos foram transmitidos através de atividades como teatros, 

gincanas, fantoches e brincadeiras, utilizando personagens de histórias infantis, 



como a Chapeuzinho Vermelho e Super-Heróis. Foram contempladas 2094 

crianças em 2018 e 1518 em 2019. A avaliação do impacto desta ação foi 

muito positiva, o que nos estimulou a expandir para Ouro Preto. Em função da 

pandemia da COVID-19, elaboramos um material para ser trabalhado no 

formato remoto, como vídeos de contação de histórias, podcasts e ebooks. Os 

vídeos foram elaborados para as crianças, com o intuito de estimular o 

interesse por alimentos in natura ou minimamente processados. Para os pais 

ou responsáveis preparamos podcasts e ebooks, objetivando orientá-los sobre 

os cuidados necessários com a alimentação dos seus filhos e da família, assim 

como aproveitar melhor os alimentos evitando o desperdício. A entrega do 

material, que estava prevista para dezembro de 2020, foi adiada para 2021 e 

encontra-se em andamento. Ainda não realizamos a avaliação sobre o impacto 

desta ação com as crianças e os pais, uma vez que esta etapa será realizada 

no final deste ano. A Educação Alimentar e Nutricional tem um papel 

fundamental na formação dos hábitos alimentares das crianças e deve ser 

trabalhada de forma lúdica, com atividades que tragam boas lembranças, 

fazendo que os conceitos sejam eternizados em suas memórias afetivas. 
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Introdução: Compreendendo a amplitude de ações previstas pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), torna-se fundamental a formação de 

merendeiras visando a promoção de mudanças comportamentais, 

especialmente às relacionadas aos critérios higiênico-sanitários na produção 

de refeições (BRASIL, 2020a,  BRASIL, 2020b). Instrumentos audiovisuais 

podem ser utilizados como estratégias de formação em saúde (BOOG, 2003). 

Entretanto, no âmbito da formação de merendeiras  em boas práticas (BP), a 

utilização de vídeos ainda é escassa.  Este trabalho objetivou relatar o 

desenvolvimento de um roteiro de vídeo para formação de merendeiras em BP. 

Métodos: Realizou-se um levantamento de artigos publicados entre 2016 e 

2021 nas bases de dados - Directory of Open Access Journals, Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Web of Science - 



utilizando os descritores Alimentação Escolar, Boas Práticas, Lista de 

Verificação, Manipulação, para identificação das inconformidades mais 

recorrentes em BP em Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares (UANE). 

As inconformidades foram reunidas em blocos temáticos (BT), segundo 

categorização de Stedefeldt et al. (2013) e Soares et. al. (2018). Os BT com as 

inconformidades mais descritas na literatura foram os temas eleitos para a 

construção do documento. O roteiro foi redigido por meio da representação de 

03 merendeiras em cenas de uma UANE. Para a estrutura do roteiro, duas 

colunas foram utilizadas: uma descrevendo a imagem e seus personagens e 

outra com a fala dos  personagens e/ou do narrador (GIRÃO, 2005). 

Resultados:  Foram redigidas 03 cenas principais com a temática BP em UANE 

contendo marcações internas que apontavam as situações adequadas ou 

inadequadas (BRASIL, 2004; 2020a). As temáticas recebimento, 

armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição de alimentos em UANE, 

além do descarte, higiene e postura das merendeiras foram as temáticas 

apresentadas em 19 marcações do roteiro. Conclusão: O aspecto inovador do 

desenvolvimento de um roteiro de vídeo de formação de merendeiras sobre BP 

mostrou-se desafiador. Por outro lado, o material produzido será determinante 

na elaboração de um vídeo a ser utilizado por nutricionistas do PNAE na 

formação de merendeiras com vistas às BP e cumprimentos de requisitos 

exigidos pelo PNAE. 
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Perda de apetite, redução do consumo alimentar, mudanças no paladar e baixa 

aceitação da dieta são fatores que predispõem à desnutrição de pacientes 

hospitalizados e associam-se ao aumento das taxas de morbimortalidades. 

Assim, o aporte proteico e energético adequado são fundamentais para 

assegurar a saúde do paciente, podendo ser obtidos pela utilização de 

suplementos alimentares comerciais. Considerando que os suplementos 

enriquecidos com proteína são monótonos e possuem um alto custo, esse 

trabalho objetivou elaborar preparações enriquecidas com whey protein que 

fossem diversificadas e de baixo custo. Foram desenvolvidas 12 preparações: 

Arroz Doce, Bolinho de Mandioca, Bolo de Chocolate, Cookies, Creme de 

Mandioquinha, Mingau de Fubá Salgado, Mousse de Chocolate, Sorvete de 

Leite, Sorvete de Limão, Torta de Brócolis e Vitamina de Frutas. Para definição 

das receitas, priorizou-se preparações que pudessem ser utilizadas em 

diferentes refeições e cuja adição de whey protein não interferisse 

negativamente nos seus atributos sensoriais. Valor nutricional, densidade 

calórica, indicadores culinários, custo e % de aumento proteico das 

preparações enriquecidas em relação às preparações tradicionais foram 



calculados. O cálculo do valor nutricional indicou que 84% das preparações 

foram classificadas como fonte em proteínas e 16% classificadas como alto 

conteúdo proteico. A densidade energética variou de 0,57 (Mingau de Fubá 

Salgado) a 4,56 kcal/g (Cookies). Os maiores rendimentos foram observados 

em preparações que utilizavam alimentos ricos em amido, como Mingau de 

Fubá Salgado e Creme de Mandioquinha (514% e 123%, respectivamente). O 

custo por porção variou de R$1,00 (Bolinho de Mandioca) à R$3,49 (Creme de 

Mandioquinha). Comparadas aos suplementos comerciais, algumas 

preparações apresentaram custo por porção 4 vezes menor e até 13g a mais 

de proteína. O aumento proteico das preparações desenvolvidas em 

comparação com suas versões tradicionais variou de 8% a 1228%, 

destacando-se o Creme de Mandioquinha, que apresentou o maior aumento. 

Conclui-se que as preparações elaboradas com a adição de whey protein 

possuem menor custo quando comparadas com suplementos comerciais e 

mantiveram os atributos sensoriais muito próximos das preparações 

tradicionais, fator que pode favorecer a aceitação por pacientes hospitalizados, 

evitar a monotonia da dieta hospitalar e assim contribuir para um melhor aporte 

nutricional. 
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A expectativa de vida no Brasil aumentou nos últimos anos, e isso é reflexo da 

melhoria de condições de vida. A alimentação saudável contribui para um 

envelhecimento de qualidade e as Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPIs) oferecem atendimentos integrais aos seus internos e os 

cuidadores atuam ativamente na execução das condutas nutricionais. O 

objetivo do projeto foi desenvolver materiais que auxiliem no treinamento dos 

colaboradores da ILPIs que atuam diretamente na alimentação dos idosos, seja 

no preparo, na oferta ou inserido de alguma forma na rotina alimentar deles, 

tendo como foco a Educação Alimentar e Nutricional. Foi selecionada uma ILPI, 

localizada no município de Vitória-ES, a qual possui atualmente 22 residentes, 

assistidos por uma equipe composta por seis profissionais. O conteúdo do 

treinamento foi desenvolvido entre fevereiro e junho de 2021. Devido à 

pandemia da Covid-19, a aplicação do treinamento no local foi impossibilitada 



de acontecer e as demandas foram apresentadas por reuniões através da 

plataforma de videoconferência Microsoft Teams®. Após análise das 

demandas, planejou-se desenvolver um treinamento dividido em módulos. Ao 

todo foram 15 vídeos de apresentação divididos em 5 módulos além de 

materiais escritos, como e-Books, cartilhas e informativos. O material elaborado 

em mídia audiovisual foi disponibilizado no YouTube no canal “Nutrição em 

Dia” e os materiais escritos no Google Drive. O material elaborado pode 

contribuir com informação simples, objetiva e de fácil entendimento, com foco 

na promoção, prevenção e recuperação da saúde de idosos residentes em 

ILPIs. O conteúdo pode ser acessado a qualquer momento e contribuir não 

apenas para informar aos cuidadores profissionais, como familiares e pessoas 

envolvidas no processo alimentar do idoso. 
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Introdução: O envelhecimento na população brasileira tem aumentado devido a 

expectativa de vida. As instituições de longa permanência para idosos (ILPI) 

são uma alternativa para o cuidado continuado nessa etapa. Muitas ILPI 

recebem doações de alimentos diariamente, tendo muitas vezes a falta de um 

nutricionista para auxiliar no controle da alimentação ofertada e higiene dos 

mesmos. No envelhecimento ocorre alterações fisiológicas, sendo importante 

ofertar uma alimentação variada, equilibrada e harmônica em quantidade e 

qualidade, naturalmente colorida e segura do ponto de vista da higiene.   

Objetivo: Desenvolver um modelo de cardápio adaptável, com orientações e 

receitas,  aos alimentos recebidos de doações para uma ILPI, localizada no 

município de Vitória, ES. 



Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, metodológica, 

intervencionista e de campo. Aplicou-se um questionário para estabelecer um 

diagnóstico do local, verificando a quantidade de idosos residentes, o grau de 

dependência, a quantidade de alimentação e refeição servida e a condição de 

aquisição desses alimentos, entre outras informações importantes para o 

desenvolvimento do material proposto.  

Resultados:  A ILPI atende 7 idosos e serve 5 refeições/dia e os alimentos são 

adquiridos por doações, resultado em pouca variedade e não seguindo um 

cardápio padrão. Diante disso, foi desenvolvido um material contendo 

informações acerca de alimentação saudável, orientações para a população 

idosa e específicas para diabéticos, orientação para construção de uma horta, 

informações sobre a higienização, conservação, aproveitamento integral e 

armazenamento dos alimentos, além das receitas. Ao final do livro digital, é 

ofertado um modelo de cardápio para a ILPI seguido de uma lista de 

substituição. 

Conclusão: Devido a variação de alimentos recebidos, destaca-se a 

importância de um nutricionista na instituição que leve em consideração as 

necessidades nutricionais e fisiológicas dos idosos. O material desenvolvido foi 

feito uma lista de substituição com as doações recebidas, proporcionando 

maior acessibilidade e autonomia para as preparações. 
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Introdução: A avaliação e a redução do desperdício de alimentos são 

atribuições do nutricionista em alimentação coletiva que, além de estarem 

relacionadas à sustentabilidade, envolvem questões sociais e econômicas.  

Objetivo: Avaliar o desperdício de alimentos em uma unidade de alimentação e 

nutrição. Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado em uma 

unidade de alimentação e nutrição terceirizada do município de Serra – ES, 

recém-inaugurada, cujo público é de trabalhadores. A coleta de dados ocorreu 

durante quatro dias no serviço almoço, em março de 2020. O desperdício foi 

mensurado diariamente por meio da pesagem das preparações (balança 

Micheletti®) e do registro do número de cubas de alimentos que foram 

produzidos e distribuídos, obtendo-se por subtração a sobra limpa, além da 

pesagem dos alimentos devolvidos pelos clientes (resto-ingestão). A sobra 

limpa foi considerada inadequada quando acima de 25g/cliente e/ou 3% do 

produzido e o resto-ingestão, quando superior a 30g/cliente e/ou 10% do 

distribuído. Resultados: Foram atendidos em média 281+8 clientes, sendo os 



totais de alimentos produzidos e distribuídos de 160,4+7,9kg e 142,8+14,1kg, 

respectivamente. Verificou-se que a sobra limpa estava elevada em todos os 

dias (média de 63,3+33,4g/cliente; mínimo de 4,4% e máximo de 17,2% do 

produzido), especialmente para as preparações de arroz e feijão. Apesar do 

percentual de resto-ingestão apresentar valores abaixo do limite todos os dias 

(dia 1 até 4, respectivamente: 4,5; 7,7; 4,8 e 7,4), o indicador resto/cliente 

(gramas) estava acima do recomendado na metade do período avaliado (dia 1 

até 4, respectivamente: 21,9; 43,4; 23,8 e 37,0). Conclusão: A sobra limpa foi o 

indicador de desperdício que apresentou maior inadequação, provavelmente 

por se tratar de um serviço novo cujo comportamento do cliente ainda não é 

totalmente conhecido. Dessa forma, destaca-se a importância do 

monitoramento do desperdício de alimentos e da promoção de ações voltadas 

para o controle de produção e conscientização dos clientes. 
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Introdução 

As boas práticas abrangem um conjunto de medidas regulamentares, que 

devem ser adotadas em serviços de alimentação, incluindo as unidades 

escolares. Apesar do Programa Nacional de Alimentação Escolar ter avançado, 

existem fragilidades em sua execução que vão da insuficiente capacitação dos 

trabalhadores aos problemas estruturais. Os diagnósticos realizados revelam a 

criticidade da situação sanitária nestes espaços, mas não mobilizam 

transformações para os sujeitos que integram o setor. Comumente, os 

fenômenos observados, apesar de complexos, são reduzidos à culpabilização 

dos manipuladores. 

 

Objetivo 



Apresentar o diagnóstico situacional das condições higienicossanitárias de 

escolas públicas pelo olhar do manipulador de alimentos. 

 

Método 

As boas práticas de produção de refeições foram discutidas em 4 encontros 

remotos junto aos manipuladores de alimentos (n=30) vinculados a 4 escolas 

públicas de Rio Paranaíba-MG, entre outubro e dezembro de 2020. A lista de 

verificação adaptada da RDC n°275/2002 foi aplicada pelos participantes nas 

unidades escolares. Os dados foram analisados por meio da estatística 

descritiva.  

 

Resultados 

Seis das doze dimensões analisadas tiveram o percentual de adequação 

inferior a 70%,  com destaque para: Layout/Fluxo de Produção (67,9%); Manejo 

de resíduos (62,5%); Equipamentos, móveis e utensílios (66,7%); 

Abastecimento de água (65%); Controle de Pragas (62,5%) e 

Edificações/Instalações (68%). As principais fragilidades relatadas referiram-se 

à: ausência de ventilação artificial, proteção das lâmpadas, pia específica para 

higienização das mãos e sanitário para manipuladores, ausência de portas com 

fechamento automático, presença de lixo, objetos em desuso e animais na área 

externa, ausência de lixeiras com acionamento automático, insuficiência de 

equipamentos, móveis e utensílios, ausência de registro da higienização da 

caixa d'água, bem como de proteção nas janelas e de barreiras que impedem o 

acesso de pragas e vetores. Soma-se a isso, manipulação de diferentes 

gêneros em uma mesma bancada e exposição das preparações à temperatura 

ambiente. 

 

Conclusão 

A inversão de papéis dos manipuladores (avaliado/avaliador) no processo de 

investigação das condições higienicossanitárias das unidades de preparo de 

refeições escolares foi ponto de inflexão para o início da tomada de 

consciência dos sujeitos em relação ao seu papel no espaço escolar como 

agentes de promoção da saúde. 
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Introdução: O Café com Agroecologia é um projeto de extensão que realiza 

encontros mensais vinculado ao Programa de Pós-graduação em Agroecologia 

da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Objetivo: Refletir sobre como o 

acesso ao alimento tradicional pode afetar a Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) da população. Metodologia: Roda de conversa presencial conduzida 

pela convidada (Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos – UFV). 

Resultados: O 55º encontro do Café com Agroecologia aconteceu no dia 25 de 

julho de 2019. A convidada iniciou a conversa relatando que aplicou em sua 

pesquisa o questionário da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), 

em Belém no estado do Pará. A EBIA é um  instrumento que mensura a 

percepção das famílias em relação ao acesso aos alimentos. Nesse sentido o 

enfoque  foi o  açaí, pela cultura milenar e por ser promotor de identidade 



cultural.  A facilitadora relatou que a globalização deste alimento, a demanda 

nacional e internacional e o aumento do preço, estão refletindo na 

transfiguração do produto, sobretudo no Pará, que é o grande produtor de açaí, 

resultando na limitação da população local ao acesso a este alimento. Segundo 

a mesma, uma das perguntas do questionário EBIA foi se o entrevistado teria 

condições financeiras para comprar comida, a resposta foi positiva, mas não o 

suficiente para adquirir o açaí. A reflexão se abre para o aspecto cultural e 

tradicional que essa população tem de utilizar este alimento em todas as 

refeições. Além disso, muitas pessoas desta região não se alimentam na 

ausência do mesmo, seja como complemento ou como prato principal. As 

discussões de SAN, geralmente englobam os aspectos econômicos, científicos 

e culturais, de forma complementar a antropologia auxilia nesta reflexão 

considerando o alimento em um contexto mais amplo envolvendo também a 

transdisciplinaridade. Conclusão: O exemplo do que aconteceu com o açaí em 

Belém do Pará, mostrou que o acesso ao alimento tradicional e cultural pode 

afetar negativamente a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e a soberania 

alimentar. Apoio: CAPES/FAPEMIG/CNPq. 
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Introdução: Em ambientes coletivos como escolas e universidades a demanda 

por preparações vegetarianas no cardápio tem se tornado cada vez maior, 

tanto pelo aumento no número de adeptos quanto por representarem opções 

saudáveis e sustentáveis. Entretanto, nota-se a ausência ou baixa variedade 

dessas preparações em unidades produtoras de refeições (UPRs). Objetivo: 

Avaliar e comparar a diversidade de preparações vegetarianas presentes em 

cardápios de instituições de ensino. Métodos: Estudo transversal conduzido em 

duas UPRs vinculadas a uma instituição de ensino superior de Vitória – ES. A 

UPR1 é de pequeno porte, atende o público pré-escolar e apresenta 5,1% 

(n=5) estudantes vegetarianos, enquanto a UPR2 é de grande porte, atende 

universitários e conta com 9,2% (n=274) de adeptos ao vegetarianismo. Entre 

elas, apenas a UPR2 apresenta nutricionista em seu quadro de pessoal. Em 

cada UPR foram avaliados dez cardápios referentes a uma semana, sendo 

cinco de almoço e cinco de jantar, os quais foram acessados nos sites das 

instituições. As preparações vegetarianas presentes nos cardápios foram 



listadas e quantificadas para avaliação da diversidade. Os dados foram 

armazenados e analisados no Microsoft Excel, aplicando-se a estatística 

descritiva. Resultados: Identificou-se a presença de opções vegetarianas em 

ambas as UPRs e em 100% (n=10) dos cardápios. Entretanto, a diversidade foi 

maior na UPR2 que ofertou oito preparações distintas (80%), sendo essas: 

berinjela com proteína de soja, escondidinho de cará com proteína de soja, 

falafel, omelete de forno, polenta com proteína de soja, quibe vegetariano, torta 

de canjiquinha e torta de soja. Por outro lado, a UPR1 ofereceu apenas duas 

preparações diferentes (20%) no período investigado, a saber: omelete e ovo 

cozido. Conclusão: A diversidade de preparações vegetarianas foi proporcional 

ao porte da UPR e ao número de adeptos à pratica. Contudo, destaca-se a 

necessidade da inserção dessas opções em cardápios de instituições de 

ensino, promovendo variedade na alimentação e práticas de sustentabilidade. 
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Introdução: A educação alimentar e nutricional é um instrumento de 

disseminação de saberes em nutrição e que promove hábitos alimentares 

saudáveis. É fundamental que essas práticas busquem abordagens teórico-

práticas, bem como, fortaleçam o diálogo com os indivíduos e grupos. No 

ambiente hospitalar, podem contribuir para melhoria do prognóstico e adesão 

ao tratamento dietoterápico de pacientes oncológicos. 

Objetivos: Relatar a atividade educativa desenvolvida no setor de 

Quimioterapia de um Hospital público de Blumenau-SC. 

Metodologia: Relato de experiência proveniente da vivência do Estágio na área 

de Alimentação Coletiva vinculado a Universidade Regional de Blumenau no 

mês de junho de 2020. Foi criado um ambiente temático de festa junina no 

setor de Quimioterapia do Hospital, no qual, ofereceu-se alimentos típicos e 

culturais deste tema. Além disso, foi entregue um folder informativo sobre os 

benefícios do consumo de milho, alimento este muito utilizado nas preparações 

juninas.   



Resultados: Participaram das atividades cerca de 40 pacientes oncológicos, 

que mostraram-se receptivos e envolvidos com a ação. Foram preparados 6 

alimentos característicos das festas juninas tradicionais brasileiras, são eles: 

pipoca, maçã do amor, canjica, bolo de milho, milho amanteigado e quentão 

sem álcool. Estas ações contribuíram para descontração e prazer ao se 

alimentar, visto que, grande parte dos pacientes oncológicos por conta do 

tratamento quimioterápico não sentem vontade de se alimentar.  

Conclusão: As atividades de educação nutricional possibilitaram o acesso à 

informação nutricional, assim como, incentivaram e estimularam os pacientes a 

consumirem alimentos regionais e culturais. 
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A Empresa Júnior do curso de Nutrição (EmpNut), vinculada à Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), foi criada em 2003 e realiza serviços na área de 

nutrição coletiva, os quais auxiliam empresários, pequenos produtores e 

empreendedores do ramo alimentício para a otimização do serviço prestado e 

para enquadramento ao atendimento à legislação vigente. Atualmente, possui 

15 membros, 4 conselheiros consultivos e 1 professora orientadora. O objetivo 

deste trabalho foi relatar a experiência dos estudantes do curso de Nutrição na 

EmpNut, abordar sobre a execução de projetos e apresentar os resultados 

obtidos no ano de 2020. Trata-se de um relato de experiência dos estudantes 

de nutrição na participação da EmpNut, descrição sobre a execução de 

projetos e apresentação dos resultados do ano de 2020. Para a execução dos 

projetos o cliente entra em contato com a empresa ou são contactados a partir 

de uma seleção feita por meio de pesquisas nas redes sociais para a coleta de 



leeds; após o primeiro contato agenda-se uma reunião para apresentação da 

demanda e para alinhar o serviço, posteriormente retorna-se com a proposta, 

uma vez acordado, os dados do cliente são encaminhados para a empresa 

para a confecção do contrato e, quando assinado, os membros  solicitam as 

informações necessárias para a realização do serviço. Para os estudantes 

envolvidos na empresa, foi possível perceber um desenvolvimento de liderança 

com aprendizado sobre as atividades empresariais, desde as administrativas 

até as específicas da profissão de um nutricionista. A execução de projetos 

impactou uma parcela interessante de empreendedores, gerando ações que 

contribuíram para o desenvolvimento dos negócios dos clientes atendidos. No 

de 2020, foram realizados 92 projetos, alcançando a meta anual estabelecida 

em consenso com todos os membros, de acordo com a realidade da empresa e 

do mercado em questão. Assim, a EmpNut é de suma importância para os 

graduandos em nutrição, uma vez que, por meio da realização de projetos, é 

possível uma vivência empresarial com experiência real do mercado e do 

trabalho em equipe, possibilitando-os experimentar  as dificuldades, aprender a 

lidar e a superar cada uma delas, seja na vida profissional como na 

interpessoal. 
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O preparo de refeições pelas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) gera 

a produção de grande quantidade de resíduos, sendo de extrema importância 

discussões acerca da sustentabilidade nesse ambiente. Nessa perspectiva, o 

aproveitamento integral dos alimentos seria uma estratégia para reduzir a 

geração de resíduo orgânico. Objetivou-se desenvolver preparações com o 

aproveitamento integral de alimentos visando redução do desperdício e custos 

de produção. Para isso, desenvolveu-se receitas adaptadas para o cardápio de 

uma UAN comercial, levando em conta as partes de alimentos mais 

desperdiçadas na unidade. Após a realização de pré-testes, as receitas 

definitivas foram avaliadas sensorialmente pelas manipuladoras de alimentos, 

avaliando-se os atributos de sabor, olfato, textura, aparência e impressão 

global, empregando uma escala hedônica variando de “desgostei muito” a 

“gostei muito”. Calculou-se a Ficha Técnica de Preparo (FTP), custo e valor 

nutricional por meio de fórmulas específicas. Ao todo, quatro receitas foram 

preparadas: Doce de Casca de Banana, Suco da Casca da Manga, Casca de 

Laranja Cristalizada e Bolinho de Casca de Batata Inglesa, cuja pontuação da 

análise sensorial, considerando a média das notas de todos os atributos, foi de 



9,25; 9,25; 9,31 e 9,0, respectivamente. O custo das preparações 

desenvolvidas por 100g variou de R$ 0,21 a R$ 1,12. Os Doces da Casca da 

Banana e da Casca da Laranja apresentaram elevados teores de carboidratos 

(75,8g/ 100g e 119,2g/100g, respectivamente), o que não necessariamente 

indica um desbalanço nutricional por se tratar de uma sobremesa, cujo 

consumo é pontual. O Bolinho de Casca de Batata Inglesa destacou-se pelo 

alto teor de fibra (23,8g/100g). O Suco de Manga apresentou conteúdo de 

fibras superior ao encontrado no suco de manga convencional conforme a 

TBCA (0,82g/100g e 0,68g/100g, respectivamente) e menor conteúdo de 

lipídeos (0,05g/100g e 0,10g/100g, respectivamente). Foi possível observar que 

as preparações apresentaram valor nutricional adequado e boa aceitabilidade, 

sendo receitas viáveis para inclusão no cardápio da UAN. Além disso, são 

preparações que se destacam pela facilidade de preparo, baixo custo e ainda 

proporcionam a utilização de partes dos alimentos que eram habitualmente 

descartadas, reduzindo o desperdício e contribuindo para a produção 

sustentável de refeições. 
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Introdução 

A emergência sanitária trazida pela COVID-19 levou à necessidade de 

adaptação das Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), exigindo do 

nutricionista rapidez na tomada de decisões e protagonismo na busca de 

informações para ajustar o processo produtivo. 

Objetivo 

Apresentar os impactos da pandemia de SARS CoV-2 sobre o trabalho de 

nutricionistas que atuam em UAN participantes do Estudo Nutri-Brasil 2020. 

Métodos 

Pesquisa transversal de abrangência nacional realizada com 1.015 

nutricionistas, entre 17 de julho a 17 de outubro de 2020. Os dados laborais 



foram coletados por meio de questionário estruturado na plataforma 

Formulários Google® e analisados de forma descritiva no software SPSS v.20. 

O projeto foi aprovado pela CONEP (CAAE nº32281220.9.0000.5153). 

Resultados 

Um total de 168 nutricionistas (16,6%) atuavam em alimentação coletiva, 

destes 44,1% trabalhavam há menos de 5 anos no segmento. Em relação ao à 

Unidades, 38,6% eram de pequeno porte e em relação ao tipo de clientes, 

40,5% atendia coletividades institucionais públicas. A produção de refeições foi 

suspensa em 36,9% das UAN e reduzida em 37,5%. A elaboração de novos 

documentos foi relatada por 43,5% dos nutricionistas, destacando-se: plano de 

contingência, procedimentos operacionais padronizados de higienização e  

segurança para colaboradores, informativos, cartilhas, treinamentos; guia para 

padronização de refeições em marmitas, protocolo sanitário de reabertura, 

além de diretrizes para o uso do refeitório e atualização de Manuais de Boas 

Práticas. Considerando as relações no ambiente de trabalho, a existência de 

conflitos interpessoais foi informada por 60% dos participantes, situação que 

exige atenção do gestor na busca da resolução dos conflitos para evitar 

prejuízo na qualidade e eficiência do serviço. Mudanças positivas foram 

relatadas por 35,1% dos nutricionistas: valorização do processo de 

higienização pelo colaborador e pelo cliente, otimização dos custos, 

simplificação da operação e produção cadenciada, visando a redução de 

desperdício e, nos estabelecimentos comerciais, a implantação do take out e 

delivery. 

Conclusão 

Apesar da tendência de redução da produção, queda do faturamento e 

resolução de conflitos devido à COVID-19, os nutricionistas identificaram 

pontos de aprimoramento do processo produtivo e do controle  

higienicossanitário nas UAN. 
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Estratégias de Educação Alimentar e Nutricional, que envolvam autorreflexão, 

podem contribuir para o enfrentamento de apelos para o consumo alimentar, 

usuais em ambientes promotores da obesidade. Os Mapas Corporais 

Narrados, método visual baseado no mapeamento corporal de experiências 

individuais, favorecem maneiras inovadoras de compreender fenômenos 

humanos e sociais. Este trabalho teve por objetivo analisar os significados das 

representações gráficas dos Mapas Corporais narrados, aplicados em 

mulheres adultas participantes de uma intervenção educativa para a 

consciência alimentar. Trata-se de um estudo qualitativo, de corte transversal, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (09850919.6.0000.5440). 

Participaram 13 mulheres, de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. Os Mapas 

Corporais narrados foram aplicados em grupo, porém construídos 

individualmente, e promoveram a síntese das vivências na intervenção, a partir 



dos temas – desejo e prazer alimentares e sinais corporais de fome e 

saciedade – integrando essas categorias às experiências alimentares. A 

abordagem analítica empregada foi a análise de conteúdo, na modalidade 

temática, sob a perspectiva de Braun & Clarke. Os temas originados das 

representações foram: (1) Relação com a alimentação direcionada pelos 

sentidos e órgãos: foram representados a visão, olfato e paladar, e o cérebro, 

estômago, e intestino; (2) Tipos de alimentos que despertam o desejo e prazer 

alimentares: marcados por alimentos de alta densidade calórica e baixa 

qualidade nutricional; (3) Estímulos desencadeadores do desejo e prazer 

alimentares: memória afetiva despertada com os sentidos e qualidades 

sensoriais da visão e olfato, e a presença de alimentos altamente palatáveis 

em situações comemorativas, sugerindo a disponibilidade como um fator 

estimulante para o consumo desses alimentos; (4) Facilitadores e barreiras aos 

sinais de fome e saciedade: valorização da percepção dos sinais mencionados, 

a partir do interesse e atenção à estes sinais, e capacidade que um alimento 

altamente palatável exerce ao superar as sinalizações internas da saciedade, 

direcionando um consumo movido pelo desejo e que se sobrepõe às 

necessidades fisiológicas. Este estudo foi efetivo ao acessar os significados 

das expressões construídas nos Mapas, proporcionando melhor compreensão 

sobre a relação com a alimentação no contexto das práticas alimentares 

contemporâneas. 
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O Brasil apresenta grande diversidade de frutos nativos. Contudo, poucas 

espécies estão disponíveis no mercado e isso pode estar relacionado, 

principalmente, com a falta de conhecimento da população sobre esses frutos. 

Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar quais os fatores associados ao 

(não) consumo de frutos nativos brasileiros. Foi elaborado um questionário 

online de autopreenchimento utilizando a plataforma Google Forms, contendo 

questões sobre o conhecimento, consumo e intenção de compras de seis frutos 

nativos, sendo um de cada bioma: butiá, cupuaçu, umbu, araticum, cambuci e 

laranjinha-de-pacu. O questionário foi compartilhado pelas redes sociais para 

brasileiros maiores de 18 anos e residentes nas cinco regiões do Brasil (Norte, 

Nordeste, Sudeste, Centro Oeste e Sul). Foram obtidas 457 respostas, sendo a 

maioria dos participantes do sexo feminino (77,9%), com idade entre 20 e 39 

anos (67,1%) e pós-graduados (42,89%). O cupuaçu foi o fruto mais conhecido 

(86,43%), seguido pelo araticum (59,74%). Os demais frutos eram 

desconhecidos por mais da metade dos participantes, sendo a laranjinha-de-

pacu a menos conhecida (89,2%). Entretanto, mais de 80% dos participantes 

demonstraram interesse em experimentar todos os frutos, demonstrando alta 



aceitação baseado nos aspectos visuais dos frutos apresentados. Foi 

observado que o principal motivo para o não consumo dos frutos é a 

dificuldade de encontrar nos estabelecimentos onde se realiza as compras dos 

alimentos. A exceção foi em relação ao cupuaçu, encontrado por 33,47% dos 

participantes nos mercados, porém na forma de polpa. Dessa maneira, 

destaca-se a importância do cultivo e incentivo ao consumo desses frutos, pois 

podem contribuir para diversificar a alimentação, apresentarem custos mais 

baixos por se tratar de produto regional, além de fomentar a economia local. 
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O veganismo é um estilo de vida no qual se recusa o consumo de qualquer 

produto cuja produção ou distribuição resultem em dano, sofrimento e 

exploração de animais. Sendo assim, o objetivo foi elaborar fichas técnicas de 

preparo e fazer registro fotográficos. Trata-se de um estudo experimental 

desenvolvido no Laboratório de Técnica Dietética e Tecnologia dos Alimentos 

da Faculdade Santa Rita – FaSaR, no qual foram elaboradas doze preparações 

de pequenas e grandes refeições para uma população adulta vegana, foram 

quantificados os macro e micronutrientes cálcio, ferro e zinco, fotografadas as 

preparações e elaboradas as fichas técnicas de preparo de cada uma delas. 

Diante disso, foram elaboradas duas opções para cada uma das refeições. 

Sendo assim, para o café da manhã as opções foram: Bolo de milho, Leite de 

aveia e maçã; Pão, manteiga, Leite de coco e laranja; para o lanche da manhã: 

Cookie; Creme de abacate com banana; para o almoço: Nhoque, Salada de 

grão de bico e Suco de laranja; Arroz, Bife de grão de bico, Salada de folhas e 



Suco de abacaxi com hortelã; para o lanche da tarde: Vitamina de mamão e 

Pão de queijo; Suco verde e coxinha de vegetais; para o jantar: Escondidinho 

de mandioca, Canapé de abobrinha e Suco de acerola; Panqueca, Tabule e 

Suco de manga; para o lanche da noite: Smoothie de manga; Iogurte de 

morango. Assim, a partir do cálculo das informações nutricionais presentes nas 

fichas técnicas de preparo foi possível fazer uma comparação do que foi obtido 

de micronutrientes nas pequenas e grandes refeições com o que é preconizado 

pelas DRI, constatando-se então que para o cálcio e zinco não foi possível 

atingir esses valores, com exceção a EAR do zinco para mulheres na opção 2, 

já em relação ao ferro não foi possível atingir a RDA para mulheres. Logo, o 

registro fotográfico e a ficha técnica de preparo se tornam ferramentas de 

consulta que auxiliam esse público a obter uma alimentação saudável e 

equilibrada, havendo a necessidade do acompanhamento de um nutricionista 

para adequar melhor a alimentação dos veganos. 
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A culinária é uma prática emancipatória de promoção à alimentação adequada 

e saudável, que visa o cuidado consigo e com o outro, as habilidades desta 

prática são apontadas como fator determinante para a saúde. O objetivo deste 

trabalho foi analisar a frequência de consumo dos alimentos segundo o nível de 

habilidades culinárias.O presente estudo foi do tipo transversal, de natureza 

quantitativa e de caráter descritivo. A população de estudo foi composta por 

estudantes, professores e funcionários de um Centro de Educação de Jovens e 

Adultos. A coleta de dados foi realizada na forma de entrevista voluntária com 

aplicação do questionário de habilidades culinárias Brazilian Portuguese 

Cooking Skills and Healthy Eating Questionnaire. A análise estatística foi 

elaborada pelo software R, versão 4.0.4 utilizando o teste Qui-Quadrado. Para 

todos os testes, adotou-se um nível de significância um valor de p inferior a 

0,05.O estudo foi composto por 102 participantes, a maioria mulheres (63,7%), 



solteiros (51,0 %), ativos fisicamente (54,9%), com excesso de peso (54,9%) e 

com ensino médio incompleto/completo (66,7%). A idade e renda familiar 

obtiveram uma mediana de 35 anos e R$2.500, respectivamente. Na avaliação 

da frequência de consumo dos alimentos segundo o nível de habilidade 

culinária (HC), os indivíduos que têm maior consumo de leguminosas 

(p=0,0004), frutas (p=0,0175), queijos (p=0,0229), bolos (p=0,0029), sorvete 

(p=0,0319), manteiga ou margarina (p=0,0464) apresentaram maior HC. Os 

resultados evidenciaram que os indivíduos com maior nível de HC consomem 

tanto alimentos com menor quanto com maior nível de processamento. Sugere-

se que o consumo destes alimentos podem estar relacionados à tradição de 

cozinhar mais do que à preocupação com a alimentação saudável. Faz-se 

necessário políticas e ações de Educação Alimentar e Nutricional que 

estimulem e assegurem o consumo de alimentos saudáveis e promovam o 

incremento das habilidades culinárias, principalmente entre a população mais 

jovem. 
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Nos serviços de alimentação, embora sejam feitos treinamentos com 

manipuladores de alimentos, muitas vezes há negligência em relação às boas 

práticas. Por isso, é importante identificar fatores que influenciam as suas 

atividades. O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção de manipuladores 

de alimentos de um restaurante em relação a fatores de barreira e motivações 

relacionados à produção de alimentos seguros. O estudo foi realizado com 

colaboradores do restaurante de uma instituição de ensino pública de Ouro 

Preto (Minas Gerais). Além de questões sobre informações sociodemográficas, 

foi utilizado um questionário adaptado de Strohbehn et al. (2014) composto por: 

práticas de produção de alimentos com sete afirmativas, cujas respostas foram 

dadas utilizando uma escala Likert de 1 (Nunca) a 5 (Sempre); fatores de 

barreira (16 afirmativas) e motivadores (27 afirmativas) para a produção de 

alimentos seguros, ambos com uma escala de respostas de 1 (não importante) 

a 5 (muito importante). A média 4,0 foi usada para classificar a frequência de 

práticas como adequada e fatores de barreira e motivadores como importantes. 



O teste de correlação de Spearman foi utilizado para avaliar a associação entre 

as variáveis. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto (no 15042819.7.0000.5150). Participaram 

do estudo 34 colaboradores, sendo 70% mulheres, 41% tinham entre 26 e 49 

anos, 53% tinham ensino médio completo e 64% eram auxiliares de cozinha. 

Apenas as práticas “lavo minhas mãos” e “mantenho as áreas de trabalho 

limpas” alcançaram médias acima de 4. As barreiras identificadas como 

importantes foram: organização, ritmo de trabalho, falta de tempo, ausência de 

conhecimentos, falta de produtos e esquecimento. Dos 27 itens de motivação, 

24 foram considerados importantes, sendo que os itens “o local de trabalho 

possui políticas e procedimentos de segurança com os alimentos” e “manter 

clientes satisfeitos” tiveram médias mais altas. Não houve correlação entre a 

frequência das práticas, barreiras e motivações. Pode-se concluir que existem 

fatores de barreira e motivações que podem influenciar a produção de 

alimentos de forma segura. Por isso, além dos treinamentos, são necessárias 

outras estratégias para garantir a segurança dos alimentos. 
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Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são unidades responsáveis pelo 

processo produtivo de refeições para uma coletividade. O estudo foi conduzido 

em uma UAN estabelecida no interior de São Paulo. A implementação das 

ferramentas de qualidade foi realizada em algumas estapas principais: (1) 

Check list e adequações dos pontos Críticos de Controle abrangendo desde 

instalações até equipamentos, (2) Elaboração de um manual de Boas Práticas 

de Fabricação de acordo com as especificações da UAN, (3) Treinamento e/ou 

requalificação de todos os colaboradores. Produtos de origem animal que 

representam o maior custo de matérias primas foi considerado na análise 

econômica para cinco indicadores propostos para cada dia de amostragem 

anotado em planilhas durante 127 dias antes e 116 dias depois: (1) Índice de 

Perda de Sobra Limpa (IPsob), (2) Índice de Perda de Resto Ingesta (IPres), 

(3) Índice de Perdas Totais (IPtot), (4) Custo Unitário da Refeição (Cref) e (5) 

Custo Unitário da Refeição considerando apenas os produtos de origem animal 

(Craf). O objetivo deste estudo foi implementar as ferramentas de qualidade 

dentro de uma unidade de alimentação e nutrição e avaliar economicamente 



antes e após estas implementações com ênfase em produtos de origem 

animal. O custo da implementação das ferramentas de qualidade foi de R$ 

32.000, aumentando a conformidade nos aspectos higiênicos e sanitários de 

69,8% para 89,6%. A implementação do sistema de BPF reduziu as sobras 

limpas em 27,5 gramas/comensal, em 13 gramas as perdas em restos ingesta 

e 41g/comensal de perdas totais. Os custos das matérias primas por refeições 

reduziram de R$2,80 para R$2,16 (23%), representando uma economia de 

R$0,64 por refeição completa e o custo em produtos de origem animal de 

R$1,55 para R$1,22 (22%), o que representa uma economia de R$0,33 por 

refeição. Anualmente seria economizado um total de R$65.280,00 nas 

refeições completas, sendo que os produtos de origem animal, representaria 

R$ 6.363 deste valor. Diante do exposto, a implementação das ferramentas de 

qualidade é acessível e vantajosa economicamente para que as empresas 

melhorem seus processos e serviços, atingindo competitividade no mercado. 
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Introdução 

A discussão sobre a relevância da inserção do empreendedorismo na grade 

curricular tem se ampliado como estratégia para estimular os discentes a 

identificarem oportunidades de trabalho e renda. A percepção da importância 

desse debate não se deu de forma homogênea entre as diferentes áreas do 

conhecimento. Ela foi mais apropriada pelas ciências exatas e tecnológicas em 

comparação com as ciências biológicas e da saúde. Independentemente da 

área, observa-se como grande desafio das instituições de ensino superior a 

realização da conexão teoria/prática a partir das demandas sociais e 

econômicas com o intuito de formar profissionais que atuem como agentes de 

transformação. 

Objetivo 

Analisar o interesse e as experiências empreendedoras de discentes e 

egressos de um curso de Nutrição. 

Metodologia 



Tratou-se de um estudo transversal, com abordagem qualiquantitativa com 

discentes e egressos do Curso de Nutrição de uma Universidade pública, com 

idade igual ou superior a 18 anos. O projeto foi aprovado pelo CEP (CAAE nº 

23845919.7.0000.5153) e realizado por meio de questionário autoaplicável via 

plataforma Google Docs.  

Resultados 

A pesquisa contou a participação de 57 respondentes, com idade mediana de 

23 anos (19-33), sendo 82,5% do sexo feminino. Observou-se que 73% já 

tiveram alguma experiência empreendedora, tal qual trabalhar em uma 

empresa ou ter um familiar/amigo que já abriu um negócio. O interesse em 

empreender no campo de formação foi relatado por 70%, com destaque para 

as áreas de Produção de Refeições/Alimentos, Clínica, Educação e 

Tecnologia. Entretanto, a participação na Empresa Júnior (EJ) do curso é baixa 

(43,8%), bem como a matrícula em disciplinas sobre empreendedorismo e, ou 

áreas afins  (14%).  

Conclusão 

Evidencia-se um potencial empreendedor entre os discentes e egressos do 

curso de Nutrição. Apesar da experiência pregressa e da oferta, em algum 

nível, de ambientes que compõem o ecossistema empreendedor (EJ e 

disciplinas) na Universidade, há  pouca conexão entre o desejo e a 

instrumentalização do mesmo neste público. Faz-se necessários estudos que 

busquem compreender os entraves desse processo. 
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Introdução: A escolha alimentar pode ser interpretada por um conjunto de 

decisões conscientes e inconscientes que são tomadas no momento da 

aquisição ou compra, de consumo ou em algum momento entre os dois. As 

escolhas alimentares, as quantidades ingeridas e a frequência das refeições 

dependem de vários fatores inerentes ao indivíduo, o qual pode ser 

influenciado por elementos externos e internos, aos fatores ambientais e de 

ordem biopsicossocial. A crise epidemiológica provocada pelo novo corona 

vírus, Sars-cov-2, implementou situações diversas de estresse promovidas pelo 

impacto da pandemia na vida cotidiana das pessoas. Objetivo: Verificar o 

comportamento alimentar dos indivíduos diante da pandemia da COVID-19, 

considerando uma interrelação entre as escolhas alimentares e aspectos 

emocionais diante dessa crise epidemiológica. Metodologia: Pesquisa 



exploratória quali-quantitativa descritiva de corte transversal, realizada pelo 

método survey do tipo descritivo através de um questionário online estruturado 

com questões fechadas, mesmas perguntas e alternativas de respostas, 

marcadas em uma escala numérica do tipo Likert de 5 pontos. A população 

alvo foi composta por consumidores regulares de alimentos (n=400), 

moradores da Região Metropolitana do Recife (PE). Resultados: 87% dos 

respondentes vivenciaram isolamento social acima de 30 dias; 31% afirmaram 

não alterar suas escolhas alimentares durante o isolamento social, enquanto 

29% consideram que o comportamento alimentar foi alterado devido a fatores 

psicológicos, como ansiedade, medo e estresse, envolvendo alterações no 

ritmo de sono e na quantidade de horas dormidas (n=22%) e alterações na 

rotina diária (n=26%). O aumento de refeições intermediárias (n=27%) e do 

número de refeições por dia (n=20%), bem como das porções consumidas 

(n=15%) foram algumas das alterações de comportamento alimentar 

destacadas. Conclusão: A ansiedade é um estado de humor negativo que 

provoca sintomas corporais de tensão física e emocional, sentimento constante 

de angustia e medo, apreensão em relação ao futuro, variável conforme a 

percepção do indivíduo e o excesso de preocupação diante do momento vivido. 

Verifica-se que o comportamento alimentar dos respondentes sofreu alterações 

de acordo com o estado emocional e, diante das situações e percepções 

mobilizadas pela ocorrência da crise epidemiológica da COVID-19, creditando-

se a estes desequilíbrios emocionais alterações na frequência de consumo e 

escolhas alimentares. 
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A diversificac¸a~o da dieta constitui uma estrate´gia sustenta´vel de combate 

a`s deficie^ncias nutricionais, pois pode ser perpetuada atrave´s da 

introduc¸a~o e do esti´mulo ao consumo de vegetais. A expansão do processo 

de urbanização tem resultado no declínio da saúde ambiental das grandes 

cidades. A crescente ocupação edificada do espaço urbano e a gestão 

ineficiente dos recursos naturais têm provocado à diminuição das áreas verdes 

e disponíveis para os cultivos, comprometendo a Segurança Alimentar e 

Nutricional da população. As vantagens das coberturas verdes sa~o 

indubitavelmente numerosas e conhecidas, e va~o desde o ponto de vista 

ecolo´gico ao social. A vegetac¸a~o sobre cobertura tem influe^ncia tambe´m 

no microclima local, protegendo da radiac¸a~o solar e dos ventos, interferindo 

na temperatura e na umidade do ambiente interno, pois proporciona melhorias 

no desempenho te´rmico das edificac¸o~es em peri´odos de calor. Diante das 



evidencias, o presente estudo buscou identificar potencias espécies vegetais 

para fins alimentares, cultivadas sob substratos edificados, porém, que 

apresentassem dados agronômicos e matemáticos compatíveis com a 

viabilidade dos projetos arquitetônicos funcionais. Dezoitos espécies hortícolas 

(alface, couve, manjericão, pepino, pimentão, repolho, rúcula, tomate, feijão-

vagem, melancia, melão, cebolinha, rabanete, salsa, orégano, capuchinha, 

peixinho e amor-feito) foram utilizadas para fins de simulação gráfica, o quanto 

corresponderiam em efeitos térmicos para um projeto de 42,9 m2. Diante da 

disponibilidade dos vegetais ao longo do ano, sob oito diferentes zonas 

bioclimáticas, é possível associar as folhosas e as PANC’s, como boas fontes 

de minerais e fibra alimentar, para uma família de 4 pessoas. A espécie 

Stachys byzantina apresenta os maiores teores de proteínas, fibra alimentar, 

ferro e zinco, traduzindo em RDA, o consumo de 100g corresponderia a 

recomendação diária de 53,3% de fibras (mulheres) e 85% de ferro (homens). 

As aromáticas apresentaram um percentual interessante em relação ao valor 

estabelecido  para vitamina C, cálcio e zinco. O cultivo de alimentos no meio 

urbano ainda e´ um desafio. A adic¸a~o de vegetac¸a~o para consumo 

alimentar a superfi´cies edificadas pressupo~e um esforc¸o multidisciplinar, no 

sentido de responder tecnicamente a`s escolhas de espe´cies adaptadas aos 

diferentes climas e consequentemente, por uma fi´sica construtiva que sirva de 

suporte a` produc¸a~o alimentar. 
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Cada vez mais os consumidores buscam informações sobre os alimentos que 

consomem, e uma fonte importante para obter essas informações são os 

rótulos dos alimentos. A disponibilização de informações compreensíveis e 

verídicas sobre o conteúdo nutricional, pode contribuir para a promoção da 

saúde e redução dos riscos com doenças relacionadas à alimentação e 

nutrição. Atualmente não se encontram informações nutricionais referentes as 

preparações servidas em bares, restaurantes e lanchonetes, porém desde o 

ano de 2001, já existem legislações relacionadas à temática. Muito embora 

ainda sejam limitados os estudos sobre informativos nutricionais em 

restaurantes, bares e lanchonetes, faz-se necessário aprofundar este assunto, 

pois hoje em dia muitos consumidores apresentam alergias ou restrições 

alimentares, e inúmeras vezes não conseguem ir a serviços de alimentação 

pela falta de informações nutricionais importantes para suas particularidades. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a satisfação e a influência nas escolhas 

dos consumidores quanto à presença de informativos nutricionais em serviços 

de alimentação. Realizou-se em março de 2021 por meio de um formulário no 

Google Forms® com 14 questões, o qual divulgou-se nas redes sociais por 10 

dias, para consumidores do Rio Grande do Sul maiores de 19 anos, que 



residissem em Porto Alegre, Santa Maria e Santana do Livramento, 3 cidades 

de diferentes tamanhos e classificações. Obteve-se 87 respostas, 79,3% foram 

mulheres, e a média de idade da amostra resultou em 38,03. Os respondentes 

relataram frequentar os restaurantes e lanchonetes antes da Pandemia de 

Covid-19, e no período atual costumam pedir refeições para consumo em suas 

residências.  O estudo mostrou que os consumidores gaúchos não estão 

satisfeitos com as informações presentes nos alimentos expostos nos serviços 

de alimentação e gostariam de ter acesso a lista de ingredientes e a alertas 

sobre o excesso de sódio e açúcar. Acredita-se que a presença de informativos 

nutricionais possa contribuir com escolhas mais conscientes além de promover 

hábitos alimentares mais saudáveis. 
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Introdução: O sourdough, também chamado de fermento natural, é uma 

mistura de farinhas de cereais que é fermentada por bactérias e leveduras, que 

possibilitam que o pão tenha um melhor aspecto nutricional, sensorial e 

estrutural, em comparação a outros tipos de fermentos. Além disso, é uma boa 

alternativa de consumo para pacientes portadores de Doença Celíaca e 

Síndrome do Intestino Irritável, como também pacientes com Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus, reduzindo o risco de desenvolvimento e auxiliando 

no tratamento.  

 

Objetivo: O objetivo desse estudo foi separar e analisar artigos mais atuais 

encontrados na literatura sobre o benefício do sourdough no tratamento de 

doenças, como a Doença Celíaca, Síndrome do Intestino Irritável, Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus. 



 

 Métodos: Este artigo foi desenvolvido através de buscas em bases de dados 

como o Portal de periódicos - CAPES, Google Acadêmico e Science Direct, 

usando as seguintes palavras chaves: Sourdough; Doença Celíaca; Síndrome 

do Intestino Irritável; Hipertensão Arterial; Diabetes Mellitus. 

 

Resultados: A partir da pesquisa feita, foi possível comprovar que o sourdough 

impacta positivamente no tratamento das doenças sugeridas neste artigo, 

através da hidrólise parcial do glúten, redução do teor de sal, diminuição do 

índice glicêmico e redução de FODMAPs (oligossacarídeos, dissacarídeos, 

monossacarídeos e polióis fermentáveis) nos pães.  

 

Conclusões: Conclui-se que o processo de fermentação natural tem um ótimo 

potencial para ser utilizado pela população com as comorbidades 

apresentadas, com o objetivo de auxiliar no tratamento, trazendo muitos 

benefícios para a saúde dos pacientes. 
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Introdução: A oferta de alimentos in natura e minimamente processados, 

incluindo os alimentos regionais, nos cardápios da alimentação escolar é de 

suma importância para promoção da alimentação adequada e saudável dos 

alunos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

Objetivo: Analisar a oferta de alimentos in natura ou minimamente processados 

nos cardápios de escolas do ensino fundamental I da zona urbana e área 

indígena no município de Manaus-AM, incluindo a análise de composição 

nutricional de tais provisões.  

Metodologia: Foi realizado um estudo transversal com abordagem quantitativa 

para análise dos cardápios mensais para escolas de ensino fundamental I da 

zona urbana e área indígena da rede municipal de ensino de Manaus em 2019. 



A contagem dos gêneros alimentícios foi realizada utilizando o programa Excel. 

As análises da oferta per capita média de energia em quilocalorias, 

macronutrientes e micronutrientes foram mensuradas utilizando a TACO-

Unicamp e a TBCA-USP. Para as análises estatísticas, os valores foram 

expressos em médias e desvio padrão, sendo aplicados o teste t de Student 

com correção de Welch e a ANOVA com correção de Bonferroni, adotando-se 

o nível de significância menor ou igual 5% para avaliação dos resultados. 

Resultados: No cardápio da zona urbana foram ofertados 64 itens, 

compreendendo 47 alimentos in natura ou minimamente processados, 

contemplando 15 alimentos regionais. Na análise do cardápio da área indígena, 

verificou-se a oferta de 59 itens, com 44 alimentos in natura ou minimante 

processados, incluindo 14 alimentos regionais. A oferta de magnésio no 

cardápio para área indígena (9,62 mg±1,73) foi maior em comparação com o 

cardápio da zona urbana (4,20 mg±0,87). Na análise comparativa entre a oferta 

per capita média de alimentos in natura ou minimamente processados em 

relação aos alimentos processados e alimentos ultraprocessados, não foram 

verificadas diferenças significantes nas quantidades de energia, 

macronutrientes e micronutrientes.  

Conclusão: Apesar da grande frequência de oferta de alimentos in natura ou 

minimamente processados, as quantidades per capita médias de energia, 

macronutrientes e micronutrientes para tais alimentos foram semelhantes aos 

valores registrados para os demais alimentos presentes nos cardápios de 

escolas do ensino fundamental I na zona urbana e área indígena em Manaus. 
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Introdução: A alimentação vegetariana é apropriada em todas as fases da vida, 

inclusive na infância, podendo se apresentar como demanda em ambientes 

coletivos como os Centros de Educação Infantil (CEI). Aliado a isso, tal prática 

é considerada saudável e sustentável, o que privilegia a oferta de preparações 

sem carne em cardápios de unidades alimentação e nutrição (UAN) 

institucionais. Objetivo: Identificar oferta de preparações vegetarianas, adesão 

à campanha Segunda Sem Carne (SSC) e número de adeptos à prática em 

CEI. Métodos: Foram avaliados cinco CEI privados do município de Vitória-ES. 

Utilizou-se questionário online respondido por representante do CEI, após 

registro de consentimento, contendo questões de caracterização da UAN, 

número de adeptos ao vegetarianismo, disponibilidade de preparações 

vegetarianas no cardápio, e adesão à campanha Segunda Sem Carne (SSC). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da UFES (CAAE: 14084019.2.0000.5060, parecer nº 4.080.214). Os dados 

foram analisados de forma descritiva no Microsoft Excel. Resultados: O total de 

refeições produzidas (almoço e jantar) variou de 40 a 315, com média de 

168,2+129,1. A oferta de preparações vegetarianas foi mencionada por um dos 



CEI (20%), na frequência de 2 a 3 vezes na semana. Tal CEI apresentava um 

aluno vegetariano, correspondendo à 1,2% dos matriculados. Quanto à 

campanha SSC, 20% (n=1) dos respondentes relataram não aderir e não 

possuir interesse em implementar, enquanto 40% (n=2) desconhecia 

totalmente a campanha, e o restante (40%, n=2) relatou conhecer a campanha, 

porém não ter implementado. Conclusão: A oferta de preparações vegetarianas 

e adesão à campanha SSC não foram comuns nos CEI avaliados.  Apesar do 

número de adeptos à prática ser reduzido, ressalta-se a importância da 

diversidade dos cardápios em CEI visando a promoção de hábitos saudáveis 

na infância. 
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Introdução: A infância é um momento crucial para o desenvolvimento de 

hábitos alimentares saudáveis, por meio da ingestão repetida e variada de 

alimentos a criança exercita o seu paladar, aprende a gostar e associar 

determinados sabores com sensações prazerosas. As crianças precisam ser 

orientadas quanto a importância de uma alimentação adequada. Neste sentido, 

a creche surge como um ambiente propício à Educação Alimentar e Nutricional, 

uma vez que, os hábitos alimentares adquiridos na infância tendem a manter-

se também na vida adulta. Objetivo: Orientar quanto à importância de uma 

alimentação saudável, proporcionando uma maior interação das crianças com 

seus familiares, buscando estimular uma mudança de hábitos alimentares em 

todo o contexto familiar e promover saúde. Métodos: Trata-se de um relato de 

experiência que descreve o desenvolvimento de um projeto de intervenção 

nutricional denominado “Brincando e Aprendendo com os Alimentos”, realizado 

com crianças do 4° e 5° período em uma creche. Devido a pandemia da 

COVID-19, as atividades de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), foram 

realizadas de forma remota, sendo realizadas diversas atividades através de 

plataformas online, como o Youtube. Resultados: Foram editados 29 vídeos no 



total até o momento, sendo 10 sobre preparações culinárias saudáveis, 06 com 

preparações culinárias sem glúten, 09 com preparações sem lactose e 04 

vídeos abordando dicas e orientações. Do total de vídeos produzidos, 26 foram 

produzidos pelas próprias alunas do projeto e 03 por uma criança. Conclusão: 

Participar do projeto proporcionou uma oportunidade de integração entre os 

conteúdos práticos e teóricos aprendidos em sala de aula com a prática das 

atividades desenvolvidas durante o projeto com as crianças de forma remota, 

tornando a formação universitária mais completa. 
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Adultos jovens constituem importante grupo de consumidores e podem estar 

em risco para Doenças de Origem Alimentar devido a comportamentos 

inadequados durante consumo e preparo dos alimentos. Estudantes 

universitários da área da saúde têm papel importante na educação e promoção 

em saúde durante e após a conclusão do curso. Deste modo, objetivou-se 

avaliar práticas e conhecimentos sobre segurança dos alimentos entre 

estudantes universitários de cursos da área da saúde. Conduziu-se estudo 

transversal e descritivo com estudantes de cursos de graduação da área da 

saúde de uma universidade pública localizado em Vitória, Espírito Santo. Foi 

aplicado questionário online com questões sobre perfil sociodemográfico, 

práticas e conhecimentos sobre o tema segurança dos alimentos. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise descritiva. A pesquisa foi aprovada por 

comitê de ética em pesquisa sob parecer n.4.154.419. Houve participação de 

255 estudantes sendo a maioria residente na Região Metropolitana da Grande 



Vitória (83,1%, n=212),  do sexo feminino (81,6%, n=208), solteiro (n= 89,9%, 

n=229) e com idade entre 18 a 34 anos (79,6%,  n=203). Dos participantes, 

54,9% (n=140) afirmaram que não eram responsáveis pela compra de 

alimentos. Entre aqueles que faziam compras dos alimentos, 53,3% (n=130) 

relataram que produtos refrigerados eram escolhidos ao final da compra. 

Quanto ao uso de adornos, 48,6% (n=124) dos estudantes informaram que os 

responsáveis pelo preparo das refeições retiram os adornos antes de iniciar a 

manipulação dos alimentos. Quanto à higienização de mãos, 84% (n=214) 

relatou utilizar água e sabonete líquido para executar o procedimento e que 

este é realizado antes de preparar ou consumir alimentos. Quanto à prática de 

levar alimentos/refeições para consumo na universidade, 37,12% (n=95) 

afirmaram que levam e mantém em bolsa isotérmica e 34,09% (n=31) 

relataram manter o recipiente com alimento na mochila/bolsa ou em armário 

em temperatura ambiente. Com relação aos conhecimentos sobre segurança 

de alimentos, a maioria (71,4%, n=182) respondeu que a faixa de temperatura 

que favorece crescimento microbiano é 25 a 40ºC. Sobre armazenamento de 

alimentos, 78,4% (n=200) afirmaram que alimentos crus e prontos devem ser 

armazenados separadamente na geladeira. Os estudantes apresentaram 

práticas inadequadas mas a maioria apresentou conhecimento sobre 

segurança dos alimentos. 
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Introdução: o Programa Academia da Saúde (PAS) é um ponto de atenção do 

Sistema Único de Saúde que objetiva promover a saúde dos indivíduos e da 

comunidade, como favorecer um ambiente alimentar saudável. Contudo, a 

associação entre a vulnerabilidade do território, condição de Insegurança 

Alimentar dos domicílios e ambiente alimentar é pouco estudada. Objetivo: 

verificar a associação entre o acesso a estabelecimentos comerciais de frutas e 

hortaliças (FH) e a prevalência de Insegurança Alimentar (IA) nos domicílios de 

participantes do PAS de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil segundo o Índice 

de Vulnerabilidade à Saúde (IVS). Métodos: estudo Ecológico com 18 unidades 

PAS, selecionadas aleatoriamente por amostragem de conglomerado simples. 

As unidades do PAS foram classificadas segundo IVS Médio ou Elevado/Muito 

Elevado. Avaliaram-se domicílios contidos em buffers com raios de 1.600 

metros a partir das unidades amostradas, e os estabelecimentos comerciais de 

FH contidos em um buffer de 500 metros ao redor dos domicílios selecionados. 



Foram calculadas a densidade absoluta total de estabelecimentos e por 

tipologia, e a prevalência de IA (leve, moderada e grave) segundo a Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). Para descrever a prevalência de IA 

e o número de estabelecimentos que comercializam FH, total e por tipo, 

segundo o IVS foi utilizado o teste estatístico de Qui-quadrado de Pearson; e 

elaborados mapas de pontos. Resultados: das 18 unidades do PAS avaliadas, 

44,9% foram classificadas como IVS Elevado/Muito Elevado, sendo analisados 

2.698 domicílios e 335 estabelecimentos. Destes domicílios, 29,4% estavam 

em situação de IA sendo a prevalência maior nas unidades do PAS com IVS 

Elevado/Muito Elevado. Tendência semelhante foi observada na análise do 

ambiente alimentar, sendo observada menor prevalência de sacolões, feiras-

livres, mercados e supermercados de grande cadeia no entorno das unidades 

do PAS com IVS Elevado/Muito Elevado; e maior prevalência de mercados 

locais (30,9% vs. 12,2; p<0,001). Conclusão: O ambiente alimentar e a 

prevalência de IA de domicílios se associou à maior vulnerabilidade do território 

do PAS. Tais resultados denotam a importância das políticas públicas de 

abastecimento de alimentos na cidade focar na distribuição mais equânime das 

iniciativas públicas, como as feiras-livres no entorno do PAS. 
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Através da publicidade é possível atingir o comportamento de um determinado 

nicho de pessoas, de acordo com seus hábitos, pois o marketing através de 

meios midiáticos, induz ao consumidor o seu comportamento e ao quanto ele 

necessita daquele produto. Diversas são as formas de abordagem, através do 

uso da publicidade em se tratando de alimentos, independente do tipo de mídia 

utilizada. Assim, tendo em vista o quanto a relação alimentação e nutrição é 

fortemente influenciada, buscou-se realizar o levantamento das propagandas 

veiculadas na revista Veja, através de seu acervo, entre os anos de 1990 a 

1999. Ao todo foram encontradas 1034 propagandas de alimentos e bebidas, 

distribuídas em 508 edições, sendo dessas 58% relativo a bebidas alcoólicas, 

direcionadas especialmente para o público masculino. A publicidade de 

alimentos e bebidas não alcoólicas no período foi majoritariamente direcionada 

à alimentos industrializados, os quais geralmente apresentam alto teor de 

gordura, açúcar e sódio. A propaganda de refrigerantes (67%) apresentou 

elevada frequência no acervo da revista Veja, classificados como 

ultraprocessados, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, por 

possuem alto teor de açúcar e aditivos químicos. Na década de 90 foi possível 



perceber, que a presença de óleos e gorduras (n=62) teve em parte destaque 

para a publicidade de margarina (41,9%), seguido pelo óleo vegetal (24,2%), o 

azeite (17,7%) e a maionese (16,1%). As propagandas de margarina da época, 

por exemplo, estavam relacionadas a felicidade de uma família reunida, o que 

engloba diversos valores simbólicos. Foram encontrados dados, voltados a 

publicidade de alimentos com alegação diet ou light (n=52), principalmente no 

ano de 1997 (21,2%), destacando os adoçantes, iogurtes e refrigerantes. As 

propagandas eram voltadas ao público majoritário da revista, ou seja,  adultos 

de alto a médio poder aquisitivo, por alimentos classificados como 

ultraprocessados e, que faziam alusão ao bem-estar segundo a simbologia 

ofertada. É perceptível, que os alimentos industrializados começaram a ter uma 

forte influência a partir dos anos 90 no Brasil. 
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Introdução: Os Restaurantes Universitários (RUs) são espaços promotores da 

segurança alimentar e nutricional que compõem a assistência estudantil e 

contribuem no melhor aproveitamento acadêmico. Assim, a alimentação 

oferecida aos alunos deve ser avaliada periodicamente visando variedade, 

equilíbrio, respeito aos hábitos alimentares e estímulo a práticas saudáveis. 

Objetivo: Avaliar qualitativamente cardápios ofertados em RUs de uma região 

brasileira. Métodos: Foram realizadas consultas em sites das 11 universidades 

federais da região Sul do Brasil para verificar a disponibilização de cardápios 

do RU referente a um mês de 2019 ou 2020. Quando indisponíveis, foi enviado 

um e-mail ao respectivo setor de nutrição para solicitá-lo. Após esse processo, 

foram avaliados cardápios de cinco universidades (45,4%), identificando 

presença e variedade de saladas e de preparações vegetarianas. Aplicou-se, 

ainda, o método Avaliação Qualitativa de Preparações do Cardápio (AQPC) 

para identificar os aspectos nutricionais e sensoriais das refeições ofertadas. 

Os dados foram armazenados e analisados no Microsoft Excel por meio da 

estatística descritiva. Resultados:  O número médio de dias de cardápio foi de 

25,4±4,1, os quais apresentaram de 2 a 4 opções de saladas (2,7±0,7) e de 1 a 



2 opções de preparações vegetarianas (1,4±0,5). Quanto ao AQPC, identificou-

se que o percentual de ocorrência nos cardápios de folhosos e frutas foi de 

95,3±10,3 e 68,7±16,8, respectivamente. O percentual de frituras, doces, doces 

e frituras, cores iguais e excesso de alimentos sulfurosos correspondeu a 

4,6±3,1, 43,8±24,3, 1,0±2,3, 39,1±14,6, 47,7±13,5, nessa ordem. Conclusão: 

Embora os cardápios universitários contemplem saladas e preparações 

vegetarianas, há variação no número de opções disponibilizadas. Os atributos 

positivos (presença de folhosos e frutas) apareceram com frequência nos 

cardápios. Entretanto, os negativos como os doces e excesso de alimentos 

sulfurosos apresentaram variação na oferta, enfatizando a necessidade de 

adequação no planejamento aliada à execução de ações de educação 

alimentar e nutricional com a comunidade universitária. 
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INTRODUÇÃO: A avaliação da qualidade das refeições auxilia na percepção 

quanto a adesão as recomendações nutricionais pela população e identifica 

grupos prioritários que necessitam de intervenção. 

OBJETIVO: Avaliar a qualidade do jantar nas macrorregiões brasileiras. 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal com dados da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística em 2017/2018. A amostra, representativa, foi composta por 

adolescentes, adultos e idosos residentes nas macrorregiões do Brasil. A 

qualidade da refeição foi avaliada pelo Main Meal Quality Index, avaliando 

dados de consumo alimentar individual. Para a análise dos dados utilizou-se o 

software Stata (versão 13), por meio do módulo “Survey”. 



RESULTADOS: O jantar apresentou um aporte energético médio de 528,70 

kcal. A Região Nordeste apresentou maior média no score MMQI (média= 

51,82 [IC95%= 51,41; 52,22]), em ingestão de carboidrato (média= 6,02 

[IC95%= 5,91; 6,13]) e de gorduras totais (média= 6,76 [IC95%= 6,66; 6,86] 

que as demais regiões. Quanto a ingestão de frutas, a Região Norte (média= 

1,02 [IC95%= 0,76; 1,28] apresentou a maior média. A Região Sul apresentou 

a maior média em razão proteína animal/ proteína total (média= 4,96 [IC95%= 

4,75; 5,17] e menor média em bebidas açucaradas e sobremesas (média= 9,07 

[IC95%= 8,96; 9,18]. Para a densidade energética e fibras totais, as menores 

médias, respectivamente, foram na Região Centro-Oeste (média= 2,81 

[IC95%= 2,55; 3,06] e Região Nordeste (média= 2,29 [IC95%= 2,15; 2,44]. Não 

houve diferença significativa quanto aos demais componentes. 

CONCLUSÃO: A qualidade do jantar nas macrorregiões brasileiras está aquém 

do recomendado. 
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O cambuci (Campomanesia phaea) é um fruto nativo da Mata Atlântica 

brasileira, com prevalência nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, e com grande potencial para ser explorado. Além de destacar pelos 

aspectos sensoriais, é rico em vitamina C e apresenta elevados teores de 

compostos antioxidantes, conferindo benefícios a saúde. Neste contexto, o 

objetivo desta pesquisa foi avaliar o conhecimento e consumo da população 

brasileira sobre o cambuci. Foi elaborado um questionário online de 

autopreenchimento, Screener de consumo alimentar, utilizando a plataforma 

Google Forms. O questionário foi compartilhado em redes sociais entre 

brasileiros, maiores de 18 anos e residentes nas regiões Sudeste e Centro-

Oeste do país. Foram obtidas 354 respostas, sendo 66,6 % dos participantes 

com idade entre 20 e 39 anos, 78,5% do sexo feminino e 36,4% com renda 

média de 2 a 5 salários-mínimos. Conforme esperado, o cambuci foi mais 

conhecido na região Sudeste, sendo que 31,2% já ouviram falar sobre o fruto e 

22,5% já experimentaram. Em contrapartida, 66,2% dos participantes do 

Centro-Oeste nunca ouviram falar sobre o cambuci e apenas 8,2% dos 



participantes dessa região conhecem o fruto. Quanto ao consumo, 24,07% 

relataram consumir puro/in natura e com 53,8% de frequência anual de 

consumo em ambas as regiões. Apesar do baixo consumo, foi demonstrado 

por 86,3% dos respondentes o interesse em experimentar, seja in natura 

(77,6%) ou em forma de suco (64,09%) Nesse sentido, observa-se que o 

cambuci é um fruto regional ainda pouco conhecido, mesmo pela população 

local. Outrossim, faz-se necessário a valorização regional desse fruto e a 

divulgação dos diversos efeitos benéficos a alimentação, saúde e 

sustentabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

O curso de graduação em Nutrição da Faculdade de Nutrição (FANUT) da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), integra em seu currículo a 

disciplina de Técnica Dietética (TD) que aborda o estudo dos procedimentos 

técnicos e alterações físico-químicas relacionados ao preparo de alimentos. A 

disciplina conta com uma carga horária de 48 horas/aula práticas em 

laboratório.  

Entretanto, em 2021, em decorrência da COVID-19 as aulas presenciais foram 

suspensas e passaram a ser realizadas de forma online através das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).  

OBJETIVO 



Relatar a experiência, pela perspectiva do professor, monitor e aluno, da 

disciplina Técnica Dietética da FANUT, ministrada de forma remota. 

METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de 

experiência, que surgiu a partir da realização da disciplina de TD da FANUT da 

UFMT, campus Cuiabá no período de 22 de março a 22 de maio de 2021, de 

forma remota. 

O conteúdo teórico foi ministrado por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). As aulas práticas foram realizadas pelos alunos a 

domicílio, orientados a elaborar uma preparação em conformidade com o tema 

abordado na aula teórica, cumprindo as normas de Boas Práticas de 

Fabricação, registrar por foto ou vídeo e publicados em um perfil privado de 

uma rede social para posterior avaliação, bem como calcular a Ficha Técnica 

de Preparação (FTP). 

 A monitoria foi disponibilizada via WhatsApp e AVA para sanar dúvidas 

referentes às aulas práticas. 

RESULTADOS 

Notou-se que com o decorrer das aulas foi possível sanar as dúvidas dos 

discentes. Entretanto, a maior dificuldade encontrada foi no momento da 

execução das preparações, que poderiam ser evitadas com orientações na 

hora do preparo.  

Por outro lado, o ensino remoto trouxe a possibilidade de maior interação entre 

os alunos, com o professor e as monitoras. Outro aspecto positivo foi a 

publicação de fotos e/ou vídeos dos pratos, possibilitando a troca de 

conhecimento. 

CONCLUSÃO 

Concluiu-se que foi possível ministrar a disciplina de Técnica Dietética de forma 

remota, todavia, apenas em ocasiões excepcionais, pois é uma matéria que 

exige interação docente-discente para melhor compreensão e desenvolvimento 

das habilidades exigidas. 
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O gerenciamento de riscos ocupacionais deve ser realizado em empresas de 

qualquer setor, incluindo os serviços de alimentação, para evitar acidentes no 

trabalho e doenças ocupacionais. O presente estudo visou avaliar riscos físicos 

e ergonômicos em um restaurante comercial do município de Vila Velha-ES. 

Foram avaliadas a temperatura e iluminação utilizando-se, respectivamente, 

um medidor de stress térmico e um luxímetro. A temperatura e iluminação 

foram aferidas na área de produção das refeições em triplicata em três horários 

distintos (no início da produção das refeições, no meio do horário de produção 

e no início da distribuição), em três dias não consecutivos. A avaliação da 

iluminação foi realizada em 4 bancadas: B1- bancada de apoio à cocção; B2- 

bancada de pré-preparo de vegetais; B3: bancada de pré-preparo de carnes; e 

B4: bancada de apoio geral. A avaliação da temperatura foi realizada apenas 

em B1. Os valores encontrados foram comparados aos limites de tolerância 

para exposição máxima ao calor de acordo com a Norma Regulamentadora 15 

e aos níveis de iluminação recomendados por Silva Filho (1996). Para avaliar 

risco ergonômico, foi feita a medição da altura das bancadas utilizando uma 

trena. A média de temperatura (28,2±1,9 IBUTG) encontrava-se acima do limite 



de tolerância (até 26,7 IBUTG) preconizado para o trabalho contínuo e 

atividade moderada, como é o caso daquele realizado em restaurantes. A 

iluminação também encontrava-se abaixo do nível recomendado (400 lux) em 

todas as bancadas avaliadas: 155,3±14,2 lux em B1; 91,3±3,2 lux em B2; 

324,5±13,0 lux em B3; e 216,6±7,6 lux em B4. Nas bancadas, verificou-se que 

havia apenas o desempenho de atividades na postura em pé. As bancadas B1, 

B2 e B3 apresentavam 86,5cm e, a B4, 89cm de altura. Considerando que os 

colaboradores desempenham trabalho leve nas bancadas, a altura era 

adequada para mulheres (85-90cm) e inadequada para homens (90-95cm) 

para o trabalho na posição em pé. Diante do exposto, foi possível observar 

desconforto térmico e iluminação abaixo do recomendado na área de cocção, 

representando riscos à saúde dos trabalhadores. Essa avaliação em 

restaurantes comerciais permite propor melhorias das condições de trabalho, 

para garantir o bem estar dos trabalhadores. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO 

COLETIVA 

 

 

SATISFAÇÃO DE ESTUDANTES VEGETARIANOS COM SERVIÇOS 

OFERECIDOS EM UM RESTAURANTE INSTITUCIONAL 

 

 

Joyce Sousa Aquino Brito (joycesousa.ab@hotmail.com) 

Lucélia Da Cunha Castro (lucelia.castro16@gmail.com) 

Suely Carvalho Santiago Barreto (csantiago.suely@ufpi.edu.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: Ao realizar as refeições fora do domicílio, o consumidor espera 

encontrar razões que influenciem positivamente sua decisão de consumi-las. 

Por outro lado, o serviço de alimentação necessita conhecer os anseios dos 

comensais, independentemente do comportamento alimentar adotado. 

Contudo, pouco se conhece acerca da satisfação de vegetarianos com os 

restaurantes de coletividades. Objetivo: Analisar a satisfação de estudantes 

vegetarianos em relação aos serviços de um restaurante institucional, no 

Nordeste brasileiro. Métodos: Estudo de caráter transversal, descritivo e 

quantitativo. A amostra foi composta por estudantes vegetarianos (n=58), 

maiores de 18 anos, de uma universidade pública, usuários regulares de um 

restaurante institucional (frequência = a três dias por semana). Utilizou-se 

questionário próprio com opções de respostas padronizadas: satisfatório, 

regular, insatisfatório. Inicialmente, os estudantes responderam sobre 

cardápios, considerando sabor, variedade, qualidade, quantidade, 

apresentação e temperatura. Em seguida, responderam questões sobre 

higienização do ambiente, mesas, bandejas e talheres, bem como sobre a 

atuação dos funcionários. Os dados foram organizados e analisados no 



programa Microsoft Excel, versão 2013, sendo aplicada estatística descritiva.  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Humana e aprovado 

(nº de parecer 2.734.063). Os participantes assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Participaram 67,2% de 

estudantes do sexo feminino. A maioria dos estudantes classificou os seguintes 

atributos como “satisfatório”: temperatura (81,0%), quantidade (75,9%), 

apresentação (56,9%), qualidade (63,8%), sabor (51,7%). Entretanto, a 

variedade foi classificada como “insatisfatório” (50,0%). Quanto aos resultados 

sobre a higiene do ambiente (63,8%), mesas/balcão (41,4%) consideraram 

“satisfatório”; entretanto, para higiene de bandejas/talheres 34,5% estavam 

insatisfeitos. Na avaliação da atitude dos funcionários no serviço, 72,4% 

consideraram “satisfatório”. Conclusão: De maneira geral, os serviços foram 

avaliados de forma positiva pelos estudantes, entretanto, a variedade de 

preparações, assim como higiene de bandejas/talheres é um aspecto que 

requer atenção. As informações acerca da satisfação dos comensais poderão 

nortear as tomadas de decisões. 
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Introdução: O vegetarianismo é um padrão alimentar que vem crescendo nas 

diversas populações, inclusive entre os universitários, sendo necessário 

acompanhar as mudanças e identificar os seus possíveis desdobramentos na 

área de alimentação coletiva. Objetivo: Comparar as tendências da prática 

vegetariana entre universitários. Métodos: Estudo com base em dados 

secundários de 2 pesquisas transversais realizadas nos anos de 2016 e 2019 

em um restaurante universitário de Vitória-ES. Após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, os clientes foram entrevistados e aqueles 

que se autodeclararam vegetarianos responderam um questionário sobre 

características sociodemográficas e prática alimentar. As informações foram 

armazenadas em um banco de dados único, identificando-se os anos da 

pesquisa como M1 (momento 1) e M2 (momento 2). As análises foram 

realizadas no software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 



versão 20.0, de forma descritiva e analítica (teste do qui-quadrado, 

Kolmogorov-Smirnov e Mann-Whitney), com nível de significância de p<0,05. 

Os projetos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde/Universidade Federal do Espírito 

Santo (CAAE: 50915115.0.0000.5060 e parecer nº 1.330.504/202015; CAAE: 

14084019.2.0000.5060 e parecer nº 3.445.226/2019, respectivamente). 

Resultados: Foram identificados 196 vegetarianos no M1 e 276 no M2, 

indicando aumento de 40% (n=80). Houve predominância do sexo feminino 

(M1: 61,7% e M2: 67,8%) e de estudantes (M1: 95,4% e M2: 96,0%), sem 

diferença estatística (p=0,16 e p=0,74, respectivamente). As medianas de 

idade foram de 22 anos, nos dois momentos, e do tempo de prática 

vegetariana foi de 30 meses em M1 e 24 meses em M2, sem diferença 

estatística (p=0,18 e p=0,56, respectivamente). Houve associação do M2 com a 

busca de orientação profissional voltada à pratica vegetariana (M1= 34,7% e 

M2= 45,3%, sendo p<0,001). Conclusão: O vegetarianismo apresentou 

tendência crescente entre os universitários, com características 

sociodemográficas e tempo de prática similares, porém com aumento na busca 

por suporte profissional. 
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) busca oferecer 

alimentação de qualidade, além de contribuir para a aprendizagem e formação 

de hábitos saudáveis. O PNAE estabelece recomendações sobre a oferta de 

energia, macronutrientes e alguns micronutrientes conforme a etapa e 

modalidade de ensino. Porém, é preciso investigar se os cardápios planejados 

para as escolas são adequados a essas recomendações. Este estudo teve 

como objetivo avaliar o teor de macronutrientes e valor energético do cardápio 

das escolas municipais de Ouro Preto/Minas Gerais. Foi analisado o cardápio 

do ano de 2019, contendo 20 dias de planejamento de uma refeição diária para 

estudantes de 6 a 15 anos. Os dados para a análise foram obtidos por meio 

das fichas técnicas de preparação e utilizando-se a Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos-TACO e a Tabela Brasileira de Composição dos 

Alimentos -TBCA. Para comparação dos dados entre as duas tabelas foi 

utilizado o teste de Mann-Whitney. Em seguida, o teor de macronutrientes e 

valor energético foram comparados aos valores de referência do PNAE 



(Resolução CD/FNDE no 26/2013) utilizando-se o teste de Wilcoxon. Os dados 

foram apresentados como mediana (mínimo-máximo). Além disso, o cardápio 

de cada dia foi considerado adequado quando atendia entre 80% e 120% da 

recomendação. Não houve diferença significativa na comparação dos dados 

obtidos pelas tabelas (TACO e TBCA, respectivamente): carboidratos [48,1g 

(14,2-82,3); 54,5g (13,9-70,3)], proteínas [12,5g (8,5-16,8); 13g (9,3-17,3)], 

lipídeos [5,1g (2,3-9,0); 5,5 (2,1-9,5)] e valor energético [317Kcal (134,0-427,0); 

325,0Kcal (136,0-375,0)]. A quantidade de proteínas do cardápio estava acima 

e a de lipídeos estava abaixo do recomendado pelo PNAE para alunos de 6 a 

10 anos (p<0,01). Apenas 25% e 40% dos dias avaliados estavam adequados 

para proteínas e lipídeos, respectivamente. Para estudantes de 11 a 15 anos, 

energia, lipídeos e carboidratos estavam abaixo da recomendação (p<0,01). 

Apenas 15% dos dias de cardápio avaliados estavam adequados para energia, 

10% para lipídeos, 30% para carboidratos. Pode-se concluir que o cardápio 

apresentava inadequações quanto aos macronutrientes para as duas faixas 

etárias e quanto ao valor energético para alunos entre 11 e 15 anos. Desta 

forma, sugere-se alterações na elaboração dos cardápios, adequando-se os 

macronutrientes. 
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Introdução:A exigência pela oferta de refeições seguras,  do ponto de vista 

higiênico-sanitário, tem sido uma das principais pautas dentro do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os escolares se apresentam como 

um grupo vulnerável tendo em vista que etapas inadequadas de produção de 

refeições em Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares (UANE) podem 

ser responsáveis por veicular doenças de origem alimentar, que surgem em 

função das não conformidades em relação à adoção das Boas Práticas (BP) 

(OLIVEIRA et al, 2014). Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma 

revisão integrativa das principais fragilidades relacionadas às BP em UANE 

brasileiras. Métodos: Realizou-se um levantamento de artigos publicados entre 

os anos de 2016 e 2021 nas  bases de dados - Directory of Open Access 

Journals, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Web of Science - utilizando os descritores Alimentação Escolar, 

Escolas, Boas Práticas, Lista de Verificação, Manipulação. Os critérios de 



exclusão foram: escolas não integrantes do PNAE e não situadas no Brasil. Um 

total de 124 artigos foram identificados e, após leitura de seus resumos e 

aplicados os critérios de exclusão, 13 foram considerados elegíveis. As não 

conformidades identificadas nos estudos foram reunidas e apresentadas em 

blocos temáticos (BT), segundo categorização proposta por Stedefeldt et al. 

(2013) e Soares et. al. (2018). Resultados: As inconformidades mais 

prevalentes foram nos BT edificações e equipamentos de temperatura 

controlada (13 estudos), seguida do BT manipulador (11 estudos) e do BT 

processos e produção (9 estudos). A higiene ambiental e o recebimento foram 

os BT com maior conformidade dentre os artigos avaliados. Conclusão: Os 

resultados apontam para inconformidades relacionadas à adoção de BP em 

UANE brasileiras em diferentes BT. Tais achados indicam a necessidade de 

investimentos públicos tanto para a adequação da estrutura física das UANE e 

aquisição/manutenção de equipamentos nas mesmas quanto para a 

necessidade de formação das merendeiras para execução das atividades em 

conformidade com as legislações sanitárias e em convergência com os 

objetivos e diretrizes do PNAE. 
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A unidade de alimentação e nutrição (UAN) é um conjunto de atividades com 

serviço organizado, voltada para proporcionar refeições balanceadas e 

saudáveis, seguindo as normas dietéticas e higiênicas. Tem como finalidade 

atender as necessidades nutricionais dos pacientes, mas também que seja 

viável economicamente para a instituição. Para o atingimento de seus 

objetivos, é necessária uma adequação financeira e o estoque é um dos 

elementos-chave de controle. Diante disso, o uso de ferramentas de controle 

de estoque se torna essencial para a gestão de custos da UAN.  

Objetivo: Analisar os custos de uma UAN hospitalar por meio de instrumentos 

de controle de estoque.  

Matérias e métodos: Trata-se de um estudo quantitativo realizado em uma UAN 

hospitalar do Estado do Rio de Janeiro. Foram utilizados os dados do controle 

de estoque (inventários inicial e final) e relatório de compras e transferências 

de entrada e saída, para a apuração do custo contábil do período de janeiro a 

dezembro de 2020. Os dados foram imputados em planilha de excel para 



apuração do CMV (alimentar, descartáveis e limpeza) e comparados com a 

meta definida pela empresa.  

Resultados: O CMV % médio do período apurado foi de 67,07%, superando a 

meta de 55% prevista pela empresa. As parcelas dos custos alimentar, 

descartáveis e limpeza foram de 83,54%, 14,21 % e 2,25%, respectivamente, 

com destaque para a inadequação dos descartáveis em relação à literatura, 

fato relacionado à pandemia de COVID-19. Esse período foi marcado por 

aumento dos preços em geral, além da dificuldade de abastecimento pelos 

fornecedores e aumento do uso de saneantes e descartáveis. Houve também 

oscilação no faturamento da UAN, fator que contribuiu para o não atingimento 

da meta.  

Considerações finais: As ferramentas de controle de estoque permitem uma 

gestão de custos mais precisa e adequada. O nutricionista precisa ter o 

domínio dessas informações para um planejamento efetivo e/ou uma 

readequação de ações, pois resultados negativos podem interferir na qualidade 

da refeição servida e na garantia da segurança alimentar e nutricional da 

população assistida. 
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Introdução: Os Bancos de Leite Humano possibilitam aos recém-nascidos que, 

por algum motivo não podem receber o leite diretamente da mãe, receberem o 

leite humano doado. O leite humano possui uma composição adequada aos 

recém-nascidos, no entanto, importantes nutrientes podem ser degradados 

com o processo de pasteurização lenta, o qual é utilizado rotineiramente pelos 

bancos de leite humano. Dentre eles, destaca-se os lipídeos, pois sabe-se que 

a incidência da luz devido à utilização de frasco transparente para o envase do 

leite, entre outros fatores, pode induzir reações de oxidação que irão 

comprometer sua qualidade. Objetivo: Verificar a influência da utilização de 

frasco de vidro âmbar sobre o perfil lipídico do leite humano doado. 

Metodologia: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto, sob o número de CAAE 

71251517.9.0000.5150, e contou com a doação de leite humano de 10 



doadoras cadastradas no Banco de Leite Humano da Santa Casa de 

Misericórdia de Ouro Preto. As doadoras coletaram em seu domicílio 40 mL de 

leite humano os quais foram distribuídos igualmente em dois frascos, sendo 

que um âmbar e o outro transparente (controle). As amostras de leite humano 

foram congeladas a -18 ºC por 4 dias. Após esse período, os leites foram 

descongelados e pasteurizados (à 62,5 ºC por 30 minutos), seguido de 

resfriamento em banho de gelo até que atingisse uma temperatura inferior a 5 

ºC. Foi feita a extração dos lipídios pelo método butirométrico de Gerber e, 

após esterificação utilizando trifluoreto de boro, foram determinadas as 

porcentagens de 11 ácidos graxos (caprílico, cáprico, láurico, mirístico, 

pentadecanóico, palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, linoleico e linolênico) 

por cromatografia gasosa. Resultados: Foi observado que a presença de luz 

não interferiu significativamente na estabilidade dos ácidos graxos avaliados no 

frasco âmbar quando comparado com o mesmo processamento em frasco 

transparente, após as etapas de extração, manuseio, degelo e pasteurização. 

Conclusão: Acredita-se que os resultados encontrados se devem ao curto 

período de exposição à luz do leite humano durante as etapas de coleta, 

degelo, pasteurização e armazenamento. 
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O vegetarianismo vem crescendo no país nos últimos anos, 14% da população 

brasileira se declara vegetariana. Nota-se que, surgem novas tendências no 

mercado e maior preocupação da sociedade em relação a uma alimentação 

mais saudável e sustentável. Os objetivos desse trabalho foram discutir e 

contribuir com a alimentação de vegetarianos do município de Ouro Preto, 

Minas Gerais. Realizou-se encontros virtuais semanais, entre outubro e 

novembro de 2020, para discussão da alimentação vegetariana, contando com 

19 participantes. Uma pesquisa sobre o consumo de alimentos foi conduzida, 

utilizando-se um questionário semi-estruturado via Google Docs. A maioria 

(68,4%) se denominou ovolactovegetariano, 10% vegano e os demais se 

dividiram em transição para veganismo, ovolactovegetarianismo por alguns 

dias, consumo apenas de peixe e não vegetariano. Entre os cereais mais 

consumidos estão os flocos de milho, arroz e o milho (100%), aveia e linhaça 

(80%), chia, granola, trigo e quinoa (60%). Aqueles que não tinham o hábito de 



consumir quinoa e chia, disseram que gostariam de inserir à alimentação. A 

oleaginosa consumida por todos é a castanha do Pará, seguida da castanha de 

caju (80%). Feijão, grão de bico e amendoim foram citados por todos. Não foi 

constatado consumo das demais leguminosas. 40% consumiam leite e/ou 

derivados, como queijos, creme de leite e requeijão. Quanto às alternativas 

vegetais só utilizavam leite de coco. Foram instruídos sobre outros substitutos, 

como tofu, leite de castanhas, de soja, de aveia, de inhame, entre outros. 

Notamos que as frutas comuns são maçã, banana, manga, laranja e mamão. 

As hortaliças se resumem a alface (100%), couve (80%), espinafre, repolho e 

brócolis (60%). Os legumes mais presentes foram cenoura e batata (100%), 

mandioca (80%), inhame, abobrinha e beterraba (60%). Após discussões sobre 

as dificuldades para o preparo foi elaborado um E-book contendo 22 receitas, 

com as respectivas fichas técnicas, subdivididas em: substituição da proteína 

animal, pratos do dia a dia, ricas nutricionalmente, “gastronômicas”, festivas e 

de panificação. Concluímos que a alimentação do público vegetariano é 

monótona sendo importante estimulá-los a preparar e diversificar sua 

alimentação. 
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Introdução: A dieta é um dos principais moduladores da composição da 

microbiota intestinal, influenciando diretamente os processos biológicos do 

hospedeiro, integridade epitelial e homeostase intestinal. O sorgo é um cereal 

promissor por possuir fibras alimentares e compostos bioativos, com a 

capacidade de modular a composição da microbiota intestinal. Objetivo: Avaliar 

o efeito da farinha de sorgo no microbioma intestinal de ratos Wistar 

alimentados com dieta rica em gordura saturada e frutose. Metodologia: 30 

ratos machos Wistar divididos em dois grupos, alimentados com dieta padrão 

AIN-93M (n=10) e dieta rica em gordura saturada e frutose (HFHF: 30% de 

gordura de porco e 20% de frutose) (n=20) durante 7 semanas. Após, os 

animais do grupo HFHF foram randomizados em 2 grupos (n=10) e receberam 

dieta HFHF (n=10) e dieta HFHF+farinha de sorgo (19,5%; n=10) durante 10 



semanas. Amostras de fezes foram recolhidas durante três dias consecutivos 

(9ª semana) e utilizadas para extração do DNA e sequenciamento do gene 

rRNA 16S pela plataforma Illumina MiSeq. Dados não paramétricos foram 

submetidos ao teste de Kruskal-Wallis, com correção pela False Discovery 

Rate (FDR), e teste de Dunn para comparações múltiplas (p<0,05). Resultados: 

A a-diversidade não foi alterada pelo consumo de farinha de sorgo. A ß-

diversidade avaliada pela análise de coordenadas principais e índice de 

Jaccard não diferiram no agrupamento das amostras (p>0,05). O grupo de 

sorgo apresentou maior abundância relativa de Firmicutes, maior razão 

Firmicutes/Bacteroidetes (p<0,05) e menor abundância de Bacteroidetes em 

relação ao grupo HFHF (p<0,05). Apesar disso, o grupo sorgo mostrou 

potencial promissor em modular o microbioma pois aumentou (p<0,05) a 

abundância dos gêneros Roseburia e Lachnospiraceae_NK4A136_group 

comparado ao grupo HFHF. Estes gêneros compões microrganismos 

produtores de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), principalmente butirato, e 

possuem alto potencial probiótico e de restauração da microbiota intestinal 

saudável. Conclusão: O consumo de farinha de sorgo apresentou potencial 

para modular a microbiota intestinal e abundância de bactérias produtoras de 

AGCC em ratos alimentados com dieta HFHF. Entretanto, não houve diferença 

no agrupamento das amostras, sugerindo mais estudos para esclarecer os 

efeitos da farinha de sorgo associada à dieta HFHF na microbiota intestinal in 

vivo. 
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A desnutrição energético-proteica é caracterizada pela existência de um 

desequilíbrio entre o fornecimento de nutrientes e a demanda corporal para o 

funcionamento adequado do organismo. A desnutrição imposta em fases 

iniciais da vida pode afetar o desenvolvimento do cérebro, provocando 

alterações morfológicas, neuroquímicas, neurofisiológicas e funcionais, que 

modulam a atividade neural subjacente as respostas comportamentais, como 

as estruturas límbicas: hipocampo e amígdala. A desnutrição influencia 

alterações no sistema de neurotransmissão GABAérgico, o qual está 

relacionado com a ativação de mecanismos de desinibição comportamental, 

como modelos de ansiedade. Adicionalmente, a desnutrição proteica promove 

alterações cardiovasculares que podem ser reparadas pela ação da ivabradina,  

uma droga capaz de inibir a corrente funny (If) pelo bloqueio dos canais 



ativados por hiperpolarização e modulados por nucleotídeos cíclicos (HCN), os 

quais também estão presentes no sistema nervoso central. A partir da relação 

entre os canais HCN, neurotransmissão Gabaérgica e alterações cerebrais e 

comportamentais, hipotetizamos que a ivabradina possa apresentar efeitos 

positivos sobre o comportamento. Portanto, o objetivo do estudo foi avaliar a 

influência da desnutrição proteica pós-desmame e os efeitos da Ivabradina 

sobre as alterações comportamentais em ratos Fischer. Os animais foram 

submetidos a um protocolo nutricional, em que parte deles, foram submetidos a 

restrição proteica por 35 dias e posteriormente submetidos aos testes 

comportamentais Labirinto em T Elevado (LTE), Campo Aberto (CA) e 

Transição Claro/Escuro (CE), para avaliar o comportamento do tipo pânico e 

ansiedade. De acordo com os resultados, não foi possível observar efeitos do 

tratamento crônico com ivabradina sobre o comportamento do tipo pânico e 

ansiedade em animais sob influência da desnutrição. É de grande relevância a 

realização de mais estudos acerca da utilização da Ivabradina nos distúrbios 

comportamentais do tipo pânico e ansiedade no cenário de desnutrição, uma 

vez que este medicamento é capaz de tratar os distúrbios cardiovasculares 

decorrentes da desnutrição e possivelmente promover efeitos benéficos no 

desenvolvimento mental. 
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Os ácidos graxos ômega 3 (?3) tem sido alvo de estudos, devido aos seus 

efeitos metabólicos. Diversos estudos demonstraram ação anti-inflamatória do 

?3, bem como sua ação e influencia no sistema imune. Entre os diversos 

mecanismos propostos, a via de sinalização dependente do receptor GPR120 

mostrou-se a mais importante. O GPR120, quando ativo, atenua o processo 

inflamatório através da inibição do NFkB, o que reduz a expressão de genes 

inflamatórios. Trabalhos do nosso grupo demonstraram presença do GPR120 

em diversos tecidos dentre eles: hipotálamo, fígado, aorta e tecido adiposo. 

Além disso, o GPR120 foi descrito em células especificas do sistema imune, 

como células de Kupffer e macro´fagos infiltrados na parede endotelial. Assim, 

hipotetizamos que o GPR120 seja mais do que um receptor nutricional, 

exercendo controle sobre o sistema imune. Portanto, o objetivo desse estudo 

foi avaliar a expressão do GPR120 diante de diferentes graus inflamatórios, 

tanto induzidos por dieta hiperlipi´dica, mimetizando inflamação de baixo grau, 



quanto por protocolos de septicemia, mimetizando inflamação de alto grau. 

Para isso, utilizamos animais C57BL/6J, machos, com 6 semanas de idade, 

que foram submetidos ao quadro inflamatório através do protocolo de consumo 

de dieta hiperlipídica (3 ou 60 dias) e do protocolo de septicemia por perfuração 

do ceco (24 ou 48 h) e administração de lipopolissacáride (LPS), na dose de 10 

mg/Kg – 24 ou 48 h). O tecido adiposo foi coletado e analisado através de RT-

qPCR. Verificou-se que a perfuração do ceco aumentou a expressão de RNA 

mensageiro de Tnfa após 48 h, assim como a administração de LPS aumentou 

após 24 h. Não foi observado diferença nas outras intervenções. Além disso, o 

conteúdo de RNA mensageiro de Il1ß mostrou-se aumentada nos grupos de 

perfuração do ceco e LPS em 24 e 48 h. Por outro lado, o conteúdo de 

GPR120 (Ffar4) reduziu nos procotolos de perfuração em 24 e 48 h e LPS em 

24 h. Através dos resultados obtidos, conclui-se que o tônus inflamatório n 

presença das citocinas Tnfa e Il1ß possivelmente interfere na expressão do 

GPR120. 
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ntrodução: A restrição calórica visa a redução na ingestão calórica diária sem 

que haja redução desproporcional de macro (proteína, carboidrato e lipídio) ou 

micronutrientes (vitaminas e minerais) e fibras, dessa forma, fornecendo todos 

os componentes essenciais para o desenvolvimento e manutenção corporal, no 

entanto, em quantidade insuficiente. Quando implementada no início da vida, a 

restrição calórica pode ocasionar uma série de alterações na vida adulta.  

Neste sentido, surge a necessidade de avaliar os efeitos do da restrição 

calórica em ratas Wistar no período de lactação e em seus filhotes após o 

desmame. Objetivo: Avaliar os efeitos da restrição calórica (RPC) durante a 

lactação, utilizando o aparato de Campo Aberto, para estimar a atividade 

locomotora / exploratória dos animais bem como a ansiedade de filhotes 

machos e fêmeas ratas Wistar na pós-lactação (53 dias). Metodologia: Foram 



utilizadas 16 ninhadas, sendo cada uma compostas por uma rata-mãe e 8 

filhotes (6 machos-M e 2 fêmeas-F), que a partir do primeiro dia pós-natal, 

foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos (n=8 ninhadas): Controle (C) 

– as mães receberam ração padrão e Restrição Proteico-Calórica (RPC) – as 

mães receberam 50% da ração padrão consumida pelas ratas C. A oferta de 

água foi ad libitum. No dia 50º dia de experimento os grupos foram submetidos 

ao teste do Campo Aberto e avaliado a latência de primeira saída, frequência 

de entradas e tempo gasto no centro, frequência de quadrados periféricos e 

total (periférico + centro) atravessados e rearing. Os dados foram submetidos a 

Análise de Variância (ANOVA), seguida do teste de Newman-Keuls, quando 

necessário, considerando o valor de p = 0,05. Resultados: Os animais RPC 

apresentaram menor frequência de entradas e tempo gasto no centro e 

frequência de rearing. As fêmeas apresentaram maior frequência de entradas e 

tempo de permanência no centro, de frequência de quadrados periféricos e 

total de quadrados atravessados e de rearing e, menor latência para sair do 

centro. Conclusão: Os animais RPC mostraram maior nível de ansiedade, 

enquanto as fêmeas foram menos ansiosas quando submetidos ao aparato do 

Campo Aberto 
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Introdução: Durante a fase de lactação, a prole passa por intensos processos 

de crescimento e desenvolvimento metabólico, o que requer um aporte 

energético nutricionalmente adequado, uma vez que a ingestão materna de 

dietas pobres em calorias e proteínas podem ocasionar efeitos nocivos aos 

filhotes. Objetivo: Investigar os efeitos da restrição proteico-calórica nas mães e 

filhotes de ratos Wistar durante a lactação. Métodos: Foram utilizadas 16 

ninhadas, sendo cada uma compostas por uma rata-mãe e 8 filhotes (6 machos 

e 2 fêmeas), que a partir do primeiro dia pós-natal, foram divididas igualmente 

em dois grupos: Controle (C) – as mães receberam ração padrão e água ad 

libitum (n=8 ninhadas) e Restrição Proteico-Calórica (RPC) – as mães 

receberam 50% da ração padrão consumida pelas ratas C e água ad libitum 

(n=8 ninhadas). O consumo alimentar foi monitorado diariamente, enquanto o 

peso corporal de mães e filhotes foram monitorados semanalmente. Após o 



desmame, os animais foram anestesiados para a avaliação do Comprimento 

Naso-Anal (CNA) e eutanasiados para pesagem da gordura abdominal 

materna. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), seguida 

do teste de Newman-Keuls, quando apropriado (p<0,05). Resultados: As mães 

do grupo RPC apresentaram menor ingestão alimentar (ração, calorias e água), 

o que configurou o menor Coeficiente de Eficiência Alimentar, Coeficiente de 

Eficiência Energética e o reduzido acúmulo de gordura abdominal. Resultou 

também no menor ganho de peso e IMC. Os animais não apresentaram 

diferença significativa quanto ao peso inicial, no entanto a partir do 7° dia, o 

peso do grupo RPC apresentou redução quando comparado ao grupo C, 

indicando o efeito de dieta. As mães não apresentaram diferença significativa 

quanto ao CNA. Assim como as mães, os filhotes do grupo RPC apresentaram 

menor peso e IMC. O CNA da prole do grupo RPC encontrou-se reduzido 

quando comparada a prole do grupo C. Conclusão: A restrição proteico-calórica 

promoveu a redução do peso das mães e dos filhotes e retardou o crescimento 

destes últimos. O modelo induziu desnutrição aos animais. 
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O chá é uma bebida agradável, popular, socialmente aceita, econômica e 

segura, consumida todos os dias por centenas de milhões de pessoas em 

todos os continentes. O chá também fornece uma fonte alimentar de 

compostos biologicamente ativos que ajudam a prevenir uma ampla variedade 

de doenças. É a fonte mais rica de uma classe de antioxidantes chamados 

flavonóides e contém muitos outros compostos benéficos, como vitaminas e 

flúor. Um crescente corpo de evidências sugere que o consumo moderado de 

chá pode proteger contra várias formas de câncer, doenças cardiovasculares, 

formação de cálculos renais, infecções bacterianas e cáries dentárias. O 

objetivo da série de post foi trazer conhecimento baseado em fatos e fontes 

confiáveis acerca dos chás de Camellia sinensis (verde, preto, branco, 

amarelo, vermelho), Camellia sinensis var assamica, Hibiscus sabdariffa L., 

Mentha spicata, Matricaria chamomilla L., Baccharis trimera, Iles 



paraguariensis, Chimarrão, Pimpinella anisum, Foeniculum vulgare, Eucalyptus 

globulus Labill., Illicium verum Hook.f., I. anisatum L. e Melissa officinalis. 

Objetivou-se também conscientizar sobre o potencial de toxicidade e 

desmistificar a utilização dessa bebida para fins milagrosos. A metodologia 

utilizada foi a elaboração no site Canva de cinco (5) conteúdos seriados 

informativos, pesquisados e estudados pelos petianos, em literatura 

especializada para posterior postagem no Instagram do PET Nutrição entre 

outubro e dezembro de 2020. Ao final da série de post foi analisado os Insights 

disponibilizados pelo próprio Instagram. Os seguintes resultados foram 

alcançados: 179 curtidas, 10 compartilhamentos, 1911 impressões, 1567 

contas alcançadas, 4 comentários, e, por fim, o conteúdo foi salvo por 31 

pessoas. Entende-se, portanto, que o objetivo de fornecer conhecimento 

baseado em evidências, por meio de posts informativos sobre os benefícios 

nutricionais e consumo de chás, foi alcançado. É relevante destacar que o 

Instagram foi uma ferramenta de suma importância para divulgar e analisar o 

projeto, devido ao fato de ter propiciado o alcance, que é o número total de 

vezes que a publicação foi exibida aos usuários dentro de um determinado 

período de tempo. Assim, as publicações permitiram o acesso ao 

conhecimento para os seguidores da página, sendo eficaz ao promover 

credibilidade, fácil acesso e interatividade. 
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Introdução: A obesidade é acompanhada de estresse oxidativo, estando 

associada ao desenvolvimento de doenças crônicas. O armazenamento 

excessivo de gordura no tecido adiposo altera o metabolismo mitocondrial dos 

adipócitos, promovendo excessiva produção de espécies reativas do oxigênio 

(ERO). ERO são moléculas reativas e o estresse oxidativo advém de um 

desequilíbrio destas com defesas antioxidantes. Tratamento eficaz contra o 

estresse oxidativo, como a identificação de compostos naturais capazes de 

aumentar o poder antioxidante do organismo, tem grande interesse. Objetivo: 

Avaliar a atividade antioxidante de fitoterápicos obtidos das espécies Curcubita 

moschata (AB e CM), Juniperus chinensis (JC), Solanum tuberosum (P e POT), 

Peucedanum ostruthium (PO), Pinellia ternata Breit. (PT e T), Rubus chingii Hu 

(R), Rubus coreanus (BR) e Viola mandshurica (VM). Método: A atividade 

antioxidante foi avaliada por métodos baseados na transferência de elétrons, 

teor de substâncias redutoras do reagente Folin-Ciocalteau, FRAP (Ferric 

Reducing Antioxidant Power) e captura do radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-

hidrazil), e por método baseado na doação de íons hidrogênio (H+), ORAC 

(Oxygen radical absorbance capacity) Resultados: A amostra com maior 



capacidade redutora total foi a PT (97,90 mg EAG/g amostra), seguida da R 

(83,03 mg EAG/g amostra), VM (60,64 mg EAG/g amostra), T (53,67 mg EAG/g 

amostra) e BR (51,35 mg EAG/g amostra). Estas amostras também 

apresentaram a maior atividade antioxidante pelo método FRAP e por captura 

do radical DPPH (percentual de atividade de eliminação de radicais - %FRS), 

na seguinte ordem para ambos (valores de FRAP E DPPH, respectivamente): 

PT (482,18 µM TE/g amostra; 92,4%), seguida pela BR (311,25 µM TE/g 

amostra; 87,36%), R (307,10 µM TE/g amostra; 82%), T (293,17 µM TE/g 

amostra; 78,89%) e VM (260,20 µM TE/g amostra; 75,95%). Pelo método 

ORAC, as amostras com maior valor foram a R (1126,41 µM TE/g amostra), BR 

(794,68 µM TE/g amostra) e VM (511,27 µM TE/g amostra). Conclusões: Todas 

as amostras possuem atividade antioxidante, com especial atenção as 

amostras PT, T, R, BR e VM. Sugere-se que PT e T possuam como 

mecanismo antioxidante preferencial a transferência de elétrons, enquanto R, 

BR e VM possuam atuação antioxidante pôr transferência de elétrons e doação 

de íons de H+. 
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Introdução: O estilo de vida da população pode estar associado ao 

desenvolvimento de um quadro de inflamação sistêmica crônica de baixo grau, 

sendo este um dos fatores principais para o aparecimento de muitas doenças 

metabólicas. O consumo de alimentos ricos em compostos bioativos pode 

contribuir positivamente para o controle dessa inflamação. Um fruto da região 

amazônica que é rico nesses compostos é o guaraná (Paullinia cupana).  

Objetivos: Avaliar a atividade anti-inflamatória in vitro do guaraná em pó. Como 

objetivos específicos foram traçados, determinar o teor de fenólicos totais no 

extrato aquoso do guaraná em pó; realizar a ensaio de viabilidade celular 

desse extrato em células de macrófagos RAW 264.7 e determinar a produção 

do mediador inflamatório óxido nítrico (ON) no sobrenadante das células RAW 

264.7. Métodos: A análise do teor de fenólicos totais foi realizada pelo método 

colorimétrico do reagente de Folin-Ciocalteau. O teste de viabilidade celular foi 

realizado utilizando o método MTT (brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il) -2,5-



difeniltetrazólio) e a concentração de ON foi determinada por comparação com 

uma curva padrão de nitrito de sódio (5 a 320 µM), no sobrenadante das 

células RAW 264.7 após indução da inflamação com lipolissacarídeo (LPS) e 

ao tratamento com o extrato aquoso de guaraná em pó em diferentes 

concentrações. Resultados: O guaraná em pó apresenta um teor de fenólicos 

totais de 1766,67 ± 126,87 mg EAG/100g. Todas as concentrações do extrato 

aquoso utilizadas nas células promoveram um resultado = 80% de viabilidade 

celular. Com relação à concentração de ON, foi encontrado que o extrato do 

guaraná nas concentrações 1,0mg/ml e 1,5mg/ml promoveram uma redução 

significativa desse mediador inflamatório quando comparado com a produção 

pelas células inflamadas estimuladas por LPS. Conclusão: O guaraná em pó 

apresenta uma alta quantidade de fenólicos totais. Células tratadas com seu 

extrato não apresentam interferência no crescimento e quando estimuladas à 

inflamação o tratamento reduz a produção do mediador inflamatório ON. 

Podendo sugerir uma possível resposta anti-inflamatória in vitro do guaraná em 

pó. 
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Introdução: A palmeira de macaúba produz frutos que são fontes emergentes 

para produção de óleos de alta qualidade a partir da polpa e da amêndoa. 

Porém, a farinha da amêndoa parcialmente desengordurada, rica em proteína, 

é subutilizada por falta de conhecimento de seu potencial nutricional. Assim, a 

hipótese é de que a farinha da amêndoa parcialmente desengordurada, 

coproduto obtido da extração do óleo da amêndoa de macaúba, pode ser uma 

fonte proteica de boa qualidade.  

 

Objetivo: Avaliar a qualidade proteica in vivo da farinha da amêndoa de 

macaúba parcialmente desengordurada. 

 

Metodologia: A farinha da amêndoa de macaúba foi parcialmente 

desengordurada para a avaliação da sua qualidade proteica em ratos Wistar. 



Os animais foram divididos em quatro grupos (n=8/grupo), sendo eles: 

aproteico, controle (caseína), mistura de 30% da farinha parcialmente 

desengordurada de amêndoa de macaúba com 70% de caseína, e mistura de 

50% da farinha parcialmente desengordurada de amêndoa de macaúba com 

50% de caseína. Após 29 dias os animais foram eutanasiados. Foi avaliado o 

coeficiente de eficiência proteica (PER), a razão proteica liquida (NPR) e a 

digestibilidade verdadeira (DV). Os dados foram submetidos à ANOVA e teste 

pos hoc de Newman-Keuls (p<0,05). 

 

Resultados: As dietas contendo as concentrações de 11,23% e 18,72% de 

farinha da amêndoa de macaúba parcialmente desengordurada e 8% e 5,74% 

de caseína, respectivamente, que corresponde a 30% (M30) e 50% (M50) da 

proteína da dieta, foram bem consumidas pelos ratos. Os grupos alimentados 

com caseína, M30 e M50, tiveram respectivamente valores de PER de 

2,99±0,15, 2,82±0,11, 2,64±0,14; NPR 3,45±0,15, 3,28±0,11, 3,10±2,88 e DV 

de 89%±1,94, 94,35±3,36, 85,40±2,88 e ganho de peso 144±7.43, 139,6±7,04 

e 130,9±9,13, promoveram o crescimento, ganho de peso e manutenção dos 

animais, além de apresentar boa digestibilidade proteica.  

 

Conclusão: A farinha da amêndoa parcialmente desengordurada, coproduto no 

processo de extração de óleo da amêndoa de macaúba, pode representar uma 

fonte sustentável e promissora de proteína para ser associada à dieta humana. 
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Introdução  

O controle glicêmico próximo aos níveis normais é um dos principais objetivos 

da intervenção nutricional em pacientes pré-diabéticos e diabéticos. O 

consumo de alimentos com menor impacto glicêmico podem auxiliar na 

redução do desenvolvimento de complicações do diabetes. Neste contexto, a 

adição de sorgo a dieta é uma alternativa viável que pode favorecer a resposta 

glicêmica em humanos, auxiliando a manter os níveis constantes da glicemia. 

Objetivo  

Avaliar o impacto do consumo de biscoito elaborado com farinha de sorgo na 

resposta glicêmica de indivíduos saudáveis 

Métodos 



Os biscoitos contendo farinha integral de sorgo (FS) genótipo BRS 506, com 

pericarpo cinza e com tanino (Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas - MG, 

Brasil) e farinha de arroz nas proporções, em gramas, 50:50 (FS50) foram 

elaborados para o teste. Biscoito com 100% farinha de arroz foram 

considerados controle (FA).O impacto do consumo dos biscoitos na glicêmico 

pós-prandial foi avaliado por meio da medição da glicemia capilar digital (até 

120 min.),em um estudo tipo crossover, envolvendo indivíduos 

normoglicêmicos, após o consumo de 25g de carboidrato disponível 

provenientes do FS50 ou  FA.O presente trabalho foi aprovado pelo comitê de 

Ética e Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Espírito Santo (CAAE: 91748418.3.0000.5060). 

Resultados  

Dez indivíduos (4 homens e 6 mulheres) com idade média de 26,50 ± 5,50 

anos, com glicemia de jejum de 88,73 ± 5,34mmol/L, IMC de 20,74 ± 1,74/m2 e 

21,96 ± 6,58% de gordura corporal participaram do estudo. Não houve 

diferença no aumento da glicemia após a ingestão da solução de glicose em 

todos os tempos avaliados, assim como não houve diferença significativa entre 

a área abaixo da curva(17090±1242 FA x 16690±1502FS50). 

Conclusão 

Na análise da resposta glicêmica apesar de a farinha de sorgo apresentar 

características nutricionais satisfatórias a proporção utilizada nesta análise não 

foi suficiente para impactar a glicemia dos participantes. 
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A atrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune caracterizada por 

inflamação sinovial crônica. O processo de destruição da articulação observado 

na AR ocorre a partir de uma perda da tolerância imune, ativando vias 

intracelulares que desencadeiam a inflamação. O consumo de alimentos ricos 

em compostos bioativos, com efeitos funcionais, vem apresentando efeitos 

benéficos no controle dos sintomas em humanos e modelos experimentais de 

AR, como diminuição do edema de citocinas inflamatórias. O açaí (Euterpe 

oleracea Mart.), fruto rico em polifenóis, insere-se neste contexto pois 

apresenta alta capacidade antioxidante e propriedades anti-inflamatórias. 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da dieta 2% de açaí 

sobre o perfil inflamatório de camundongos portadores de AR induzida por 

antígeno, por meio da quantificação de IL-10. Camundongos C57BL/6 fêmeas 

foram divididos em cinco grupos experimentais: controle (C), artrite (AR) e açaí 

tratamento (AÇT) receberam dieta padrão AIN-93M e açaí(AÇ) e açaí 

prevenção (AÇP) receberam uma dieta com 2% de açaí, ao longo de 2 

semanas. Após este período, foi realizada uma imunização na base da cauda 



dos animais dos grupos AR, AÇP e AÇT, com emulsão composta por 

mBSA+CFA+Mycobactrium tuberculosis. Neste momento, o grupo AÇT passou 

a receber dieta com 2% de açaí. Novamente, após duas semanas, os mesmos 

animais receberam um desafio intra-articular contendo mBSA. Os animais 

foram eutanasiados após 24h desse desafio. Homogenatos dos tecidos 

periarticulares, do linfonodo mesentérico e linfonodo inguinal foram usados 

para o teste de ELISA sanduiche para IL-10. Na na articulação dos animais, 

houve um aumento significativo de IL-10, apontando assim, o efeito anti-

inflamatório do açaí. Nos linfonodos mesentéricos e inguinais dos animais, o 

consumo de açaí, não demonstrou um aumento na produção de IL-10. O 

sistema imune é muito complexo e integrativo, dessa forma, é necessário a 

realização de mais estudos que melhor esclareçam as vias de atuação do açaí 

no possível efeito anti-inflamatório na AR experimental, possibilitando sua 

utilização como estratégia dietética preventiva e/ou terapêutica para a doença 
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Introdução: O cigarro eletrônico é um sistema eletrônico de vaporização de 

nicotina, criado para substituir o uso do cigarro convencional. Os efeitos do uso 

a longo prazo do cigarro eletrônico são desconhecidos, entretanto estudos 

mostram que a inalação dos componentes químicos presentes nesses 

dispositivos promovem resposta inflamatória e exacerbação da asma.  O 

licopeno, composto pertencente à família dos carotenoides com propriedades 

antioxidantes pode ser utilizado para minimizar ou prevenir os efeitos causados 

pela utilização do cigarro eletrônico. Objetivos: Avaliar os efeitos do licopeno 

encapsulado entre nano partículas de hidróxido duplo lamelares (Licop-HDL) 

em modelo experimental de exposição a curto prazo ao vapor de cigarro 

eletrônico, Metodologia: Para isso foram utilizados 60 camundongos C57BL/6, 

machos com idade entre 7 e 9 semanas divididos em 6 grupos: controle (CG), 

veículo (GV), cigarro eletrônico (GCE), cigarro eletrônico + licopeno 10mg/Kg 



(GCEL10), 25mg/Kg (GCEL25) e 50mg/Kg (GCEL50). Os animais dos grupos 

GV, GCE, GCEL10, GCEL25 e GCEL50 receberam 50µL de solução salina ou 

solução contendo as nano partículas de licopeno por instilação intranasal, 12 

horas antes da primeira exposição. Os animais dos grupos GCE, GCEL10, 

GCEL25 e GCEL50 foram expostos ao vapor de cigarro eletrônico três vezes 

por dia durante 5 dias. 24 horas após a última exposição os animais foram 

eutanasiados e foram coletados o pulmão, lavado broncoalveolar e sangue 

para a realização das análises posteriore. Resultados: Ao término dos 

experimentos os animais não apresentavam diferenças de massa corporal, 

peso absoluto, relativo e densidade do pulmão. O grupo GCE apresentou 

menor contagem de plaquetas quando comparado com o CG. A contagem de 

leucócitos do lavado broncoalveolar foi maior em todos os grupos expostos ao 

cigarro eletrônico em comparação com GC e GV. Em relação a contagem 

diferencial, GCE, GCEL10, GCEL25 e GCEL50 apresentaram maior contagem 

de macrófagos quando comparados com GC e GV; entretanto, GCEL50 

apresentou menor número de células comparado com GCE. Conclusão: A 

exposição ao cigarro eletrônico a curto prazo promoveu alteração dos 

parâmetros hematológicos e recrutamento de células para as vias aéreas. Além 

disso administração do Licop-HDL via intranasal promoveu o recrutamento de 

células inflamatórias para as vias aéreas. 
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A curcumina, um composto bioativo presente na raiz da planta Curcuma longa, 

apresenta propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, sendo proposta 

como mitigadora de quadros patológicos pós-inflamação exacerbada. Com o 

propósito de solucionar algumas limitações em seu uso e aprimorar seus 

efeitos, foi desenvolvida a Teracurmina, uma formulação de nanopartículas 

coloidais capaz de aumentar significativamente a biodisponibilidade deste 

composto. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi 

e acomete cerca de 7 milhões de pessoas no mundo. Estima-se que a mesma 

seja responsável pela morte de aproximadamente 10.000 pessoas anualmente. 

Essa doença induz intensa resposta inflamatória em mamíferos, ocasionando 

disfunções em órgãos como o coração, cólon, tecidos musculares, dentre 

outros. Neste estudo experimental, avaliamos os efeitos da teracurmina sobre a 



resposta inflamatória e parasitológica em 32 camundongos Swiss machos 

infectados pela cepa Colombiana do T. cruzi. Os animais foram tratados com 

30 mg/kg de teracurmina, via gavagem, por 30 dias. A parasitemia foi realizada 

diariamente. No 30º dia pós-infecção, os animais foram eutanasiados e 

fragmentos do coração, baço, fígado, tecido adiposo epididimal e 

gastrocnêmio, além de 1ml de sangue foram coletados para dosagens de IFN-

?, TNF, IL-6, IL- 10, IL-15, CCL2 e CK, e para avaliação morfométrica e 

histopatológica. Resultados preliminares apontaram que os animais infectados 

e tratados com teracurmina apresentaram uma redução significativa no número 

de parasitos circulantes no sangue, e ainda, um aumento do tecido adiposo 

epididimal. A concentração de TNF foi elevada quando associada ao T. cruzi. 

No entanto, no grupo infectado e tratado com a teracurmina, foi observada uma 

redução significativa na concentração desta citocina no macerado do coração 

no dia da necropsia dos animais. Com o restante das análises pendentes, 

espera-se que a teracurmina, além de atuar no controle parasitário, seja capaz 

de reduzir os danos cardíacos e musculares esqueléticos pós-infecção. 
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Introdução: O exercício de força resistido é um treinamento contra resistência, 

com o uso de pesos, potência, força, resistência que induz hipertrofia muscular. 

A oferta proteica adequada e de boa qualidade, bem como uma alimentação 

equilibrada são necessárias para atender as necessidades nutricionais de 

praticantes de atividade física, melhorando desempenho físico e a resposta do 

organismo ao exercício, além de estimular a hipertrofia muscular.  

 

Objetivo: Investigar o efeito do consumo de uma barra rica em proteínas (20% 

do aporte proteico) no desempenho físico e hipertrofia muscular de ratos Wistar 

treinados. 



 

Metodologia: Ratos Wistar (n=9/grupo) machos adultos jovens que consumiram 

uma barra alimentícia rica em proteínas, foram submetidos ou não ao exercício 

de força resistido. Os animais foram divididos em grupos experimentais: 

sedentário + dieta padrão (SED), sedentário + dieta-padrão com 20% do aporte 

proteico proveniente da barra (SEDP), treinado + dieta padrão (TRE) e treinado 

+ dieta-padrão com 20% do aporte proteico proveniente da barra (TREP). O 

treinamento ocorreu 5x/semana, durante 8 semanas. Avaliou-se medidas de 

desempenho físico utilizando testes de carga máxima (TCM) a cada duas 

semanas e de hipertrofia muscular por meio de análises histológicas. Para os 

testes de carga máxima, foi considerada a relação carga carregada/peso dos 

animais. Projeto foi aprovado pela Comissão de Ética do Uso de Animais-UFV 

(Processo número (89/2018). As análises estatísticas foram submetidas ao 

teste T de Student e a ANOVA seguida do post-hoc Newman-Keuls (a=5%). 

 

Resultados: O consumo da barra melhorou o desempenho físico do grupo 

TREP comparado ao grupo TRE a partir do 2º teste de carga, de acordo com 

os TCM. Quanto às análises histológicas, o consumo da barra resultou no 

aumento da proporção de miócitos, tipo celular relacionado à síntese muscular, 

e não foram observadas diferenças para infiltrados inflamatórios, área de 

secção transversa das fibras musculares e matriz extracelular entre os grupos 

experimentais. 

 

Conclusão: O consumo da barra rica em proteínas melhorou o desempenho 

físico e aumentou miócitos, tipo celular relacionado à hipertrofia muscular, em 

ratos Wistar submetidos a exercícios resistidos. 
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O conhecimento científico tem demonstrado a importância da alimentação na 

saúde. Os alimentos não são vistos apenas como fonte energética, mas 

também como sendo capazes de prevenir o aparecimento e/ou agravamento 

de doenças metabólicas. Por isso, os estudos que buscam o conhecimento da 

composição nutricional e da presença de compostos bioativos nos alimentos 

são de grande relevância. Um fruto que tem sido amplamente consumido no 

mundo inteiro é o açaí (Euterpe oleraceae Martius), e os estudos que 

caracterizam esse fruto na sua forma in natura são escassos na literatura. O 

presente trabalho tem como objetivo realizar a caracterização do açaí in natura, 

através da determinação da composição nutricional e da atividade antioxidante 

in vitro. O açaí médio in natura foi adquirido em Belém-PA, onde foi colhido 

maduro, colocado de remolho, batido, congelado e enviado para a UFOP-MG. 

Para a análise da composição nutricional, foi realizada a composição 

centesimal, pela determinação de Umidade (método de secagem direta), 

Lipídios Totais (método de Soxhlet), Proteína (método de Kjeldahl), Resíduo 



Mineral Fixo (método de incineração em forno do tipo mufla), Fibra Alimentar 

(método enzimático-gravimétrico) e Carboidrato (método da diferença). Para a 

análise da atividade antioxidante, foi realizada a quantificação de Polifenóis 

Totais (método do reagente de Folin Ciocalteu) e os Métodos dos radicais livres 

DPPH• e ABTS•+. Com relação à composição centesimal, o açaí in natura 

apresenta alto teor de umidade (87,57±0,24/100g), 0,87±0,10g/100g de 

proteína, 6,79±0,11g/100g de lipídeos totais e o valor de carboidrato 

encontrado foi 0,04g/100g de açaí. O açaí foi considerado um fruto fonte de 

fibra alimentar, com 4,42g/100g de açaí de fibra alimentar total. A quantidade 

de polifenóis totais encontrada foi 218,53±9,8mg GAE/100g de açaí, com uma 

capacidade antioxidante pelo método ABTS+• de 52,82±0,18µmol Trolox/g de 

açaí. A porcentagem de inibição do radical DPPH•  pelo açaí foi de 90%. Esse 

estudo concluiu que o açaí é um fruto com alto teor de umidade, rico em fibras 

e contribuiu para a confirmação de suas propriedades funcionais por ser fonte 

de compostos bioativos e por apresentar importante atividade antioxidante in 

vitro. 
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Por anos, pesquisas relacionadas a microrganismos probióticos mantiveram-se 

focadas, principalmente, no grupo de bactérias ácido lácticas (BAL). Entretanto, 

o uso de leveduras como probióticos têm motivado estudos constantes, isto 

porque, as únicas leveduras disponíveis comercialmente tratam-se das 

espécies de Saccharomyces boulardii e Kluyveromyces fragilis. O objetivo 

desse trabalho foi identificar leveduras isoladas de fermentos endógenos de 

QMA (Queijo Minas Artesanal) (pingo e rala), bem como avaliar o potencial 

probiótico destes microrganismos. Um total de 85 cepas de leveduras isoladas 

de amostras dos fermentos endógenos naturais (pingo e rala) de QMA da 

região do Serro-MG foram identificados pela técnica de MALDI-TOF (Matrix 

Assisted Laser Desorption Ionization Time Of Flight Mass Spectrometry), aonde 

foi possível identificar nove espécies de leveduras, sendo elas: Yarrowia 

lipolytica (50), Kodamaea ohmeri (13), Kluyveromyces lactis (13), Candida 

infanticola (1), Candida mesentérica (1), Candida catenulata (1), Candida 

intermédia (3), Trichosporon japonicum (2) e Meyerozyma guilliermondii (1). Em 

relação às propriedades probióticas, todos os isolados avaliados demonstraram 

tolerância a condição de acidez gástrica com pH 2,0 e 69 isolados suportaram 

a presença de sais biliares (0.3% oxgall). Quanto ao teste de autoagregação e 



hidrofobicidade 12 isolados demonstraram considerável capacidade de 

autoagregação (> 30%) e hidrofobicidade (> 90,0%). Estes 12 isolados 

demonstraram co-agregação com os patógenos Salmonela sp., Eschericha coli 

e Listeria monocytogenes superior a 30 % e foram então submetidos ao teste 

de antibiograma. De acordo com os resultados obtidos no antibiograma, dois 

isolados da espécie Y. lipolytica e dois da espécie K. ohmeri apresentaram 

resistência à todos antibióticos avaliados (Netilmicina, Norfloxacino, Sulfazotrin, 

Nitrofurantoina, Cefazolina e Ácido pipemídico). Nenhuma levedura apresentou 

atividade antagônica contra os patógenos avaliados. Os resultados obtidos 

neste estudo demonstraram que quatro isolados de leveduras (dois 

pertencentes a espécie Y. lipolytica e dois pertencentes a K. ohmeri) 

provenientes do processo produtivo do QMA apresentaram potencial probiótico. 

Estes resultados mostram que os fermentos utilizados na produção do QMA 

podem ser fontes interessantes de microrganismos desejáveis com potencial 

probiótico, agregando valor funcional ao produto artesanal. No entanto, estudos 

in vivo são necessários para maior caracterização destes isolados. 
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Promover modificações na composição e consistência dos alimentos tornou-se 

um fator determinante para a escolha do tipo de dieta indicado para pacientes 

disfágicos. A textura e viscosidade apresentam-se como características que 

podem representar um diferencial terapêutico na abordagem dietética. 

Determinar a viscosidade de preparações é essencial para que a deglutição 

seja segura. O objetivo desse trabalho foi avaliar a composição de 

macronutrientes de preparações pastosas nível 4 (extremamente espessado), 

preconizadas pela International Dysphagia Diet Standardisation Initiative 

(IDDSI) e determinar sua viscosidade para nortear a composição de cardápios 

com aplicação em indivíduos disfágicos. Foram reproduzidas receitas que 

compõem um cardápio para três dias, de consistência pastosa (nível 4), com a 

execução em laboratório de Técnica Dietética da Universidade Federal de 

Minas Gerais. A análise da consistência foi realizada utilizando-se a 



metodologia proposta pelo IDDSI, descrita para o Nível 4- pastoso 

extremamente espessado (Teste de Gotejamento do Garfo e Teste de 

Inclinação da Colher). A análise reológica das preparações e da composição 

centesimal de macronutrientes foram realizadas, a primeira em um Reômetro 

Brookfield e as demais utilizando os procedimentos padrão adotados pela 

Association of Analytical Chemists. As preparações desenvolvidas se 

adequaram aos critérios IDDSI nível 4. A distribuição percentual de 

macronutrientes também se mostrou adequada quando analisada a 

combinação de várias preparações propostas para compor a chamada dieta 

pastosa fracionada. Os cardápios propostos tiveram valores médios de 2402,11 

Kcal/dia e 112,12 g/Ptn/dia. No tocante à análise reológica, os resultados 

obtidos, indicam uma diferença significativa na viscosidade a partir do tipo de 

preparação. Preparações como a dos mingaus apresentaram valores = a 

3547,15 centipoises, já os purês apresentaram valores entre 4321,15 e 

5243,56 centipoises. O tipo de ingrediente utilizado e a quantidade de amido 

presente interferiram na viscosidade, sendo que preparações com maior teor 

de amido apresentaram-se significativamente mais viscosas. Preparações 

pastosas com padronização de composição, textura e consistência adequadas 

segundo o preconizado pelo IDDSI, desenvolvidas em laboratório, mostraram-

se ser estáveis para aplicação a pacientes com disfagia. A viscosidade 

apresentou-se como um bom parâmetro de classificação indicativo do tipo de 

padronização de dieta a ser ofertada nesse tipo de terapia nutricional. 
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Introdução: A nutrição no início da vida tem impacto sobre os desfechos de 

saúde e doença, incluindo a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) na vida adulta, como o câncer colorretal, que está entre  as maiores 

causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Alterações na microbiota 

intestinal associada ao aumento da permeabilidade intestinal e inflamação 

crônica são fatores relacionados ao desenvolvimento deste tipo de câncer. Por 

outro lado, o consumo de probióticos, como o kefir de leite,  tem sido reportado 

como tendo efeito anti-inflamatório e modulador da permeabilidade intestinal, 

com efeito preventivo na carcinogênese colorretal. Objetivos: analisar os efeitos 

do consumo de kefir de leite durante a lactação e a puberdade sobre o estado 

nutricional, citocinas inflamatórias e permeabilidade intestinal de ratos Wistar, 

induzidos à carcinogênese colorretal na vida adulta. Metodologia: As ratas com 

suas ninhadas foram divididas randomicamente em dois grupos: grupo CK, que 

recebeu kefir, e o grupo C, que recebeu água por gavagem durante a lactação. 



Ao desmame, as proles continuaram recebendo o mesmo tratamento materno 

até os 60 dias de idade (puberdade). O peso corporal (PC) e ingestão alimentar 

(IA) foram monitorados até a idade adulta (240 dias), quando os animais foram 

eutanasiados, sendo coletados os tecidos adiposos (adiposidade). Determinou-

se as concentrações das citocinas IL-1, IL-6, TNF-a e IFN-? e de óxido nítrico 

no cólon,          bem como a concentração de zonulina sérica. Resultados: Aos 

240 dias, o consumo de kefir aumentou pontualmente a IA, mas não alterou o 

PC e adiposidade dos ratos. Os animais CK apresentaram reduções das 

citocinas IL-1 (66,6%, p<0,0001), IL-6 (74,3%%, p<0,0001), TNF-a (82,1%%, 

p<0,0001) e IFN-? (15,5%%, p=0,0068), e de óxido nítrico (15,5%%, p<0,0001) 

em homogenato do cólon. A zonulina sérica foi 29,2% (p=0,2246) menor no 

grupo CK quando comparada aos animais controle. Conclusão: O consumo de 

kefir em períodos críticos do desenvolvimento programou para um melhor perfil 

inflamatório na vida adulta, com redução das citocinas inflamatórias, além de 

óxido nítrico. Dessa forma, o consumo de kefir parece ter um papel preventivo 

na carcinogênese colorretal, uma vez que a inflamação é fator crítico no 

processo carcinogênico. 
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Introdução: Os efeitos protetores do ?3, no que tange o bloqueio ou controle do 

processo inflamatório das vias aéreas, já são bem descritos. Porém, os efeitos 

imunológicos exercidos pelo tratamento com fontes alimentares de ?3 no 

pulmão, durante o processo obesogênico ainda não são totalmente elucidados. 

Objetivo: Avaliar os efeitos de fontes alimentares de ácidos graxos ?3 no 

pulmão de camundongos obesos. Materiais e métodos: Camundongos Swiss 

machos (n=30) foram separados em 3 grupos: Controle (CT) alimentados com 

ração comercial (16 semanas); Obeso (OB) alimentados com dieta hiperlipídica 

(31% de gordura suína) (16 semanas) e Grupo obeso tratado com óleo de 

linhaça (OB+LIN), que receberam dieta hiperlipídica por 8 semanas e, 

posteriormente, dieta hiperlipídica substituída em 1/3 da gordura suína por óleo 

de linhaça (rico em ?3 – C18:3) por 8 semanas. Após eutanásia, o tecido 



pulmonar foi coletado para análise histológica e Western Blot, o lavado 

broncoalveolar foi coletado para análises de cromatografia gasosa e citometria 

de fluxo. Resultados:  A análise histológica mostrou aumento da densidade 

alveolar no grupo OB+LIN quando comparado ao OB. A citometria de fluxo 

mostrou aumento de leucócitos totais nos animais OB comparados ao CT, e 

notório aumento no infiltrado de macrófagos, neutrófilos e linfócitos totais nos 

animais OB+LIN comparados aos OB. A obesidade induziu aumento do 

conteúdo de IL1ß e o tratamento foi capaz de reduzir, porém, foi observado 

redução do conteúdo de IL10 no grupo OB comparados ao CT.  A 

cromatografia mostrou redução no conteúdo do ácido palmitoleico (C16:1) e 

aumento do conteúdo do ácido oleico (C18:1) no grupo OB comparado ao CT. 

No grupo OB+LIN houve redução do conteúdo do ácido araquidônico (C20:4) e 

no total de ácido graxo ?6 comparado ao OB. Conclusão:  Os dados em 

conjunto mostram que o tratamento com óleo de semente de linhaça pode 

contribuir para importantes alterações na estrutura e composição lipídica, além 

de favorecer infiltração de células imunológicas ao parênquima pulmonar. 

Outras análises devem ser consideradas para melhor compreensão da 

resposta imunológica exercida pelo óleo de linhaça no pulmão durante o 

processo obesogênico. 
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Introdução:  O guaraná é um fruto nativo da região amazônica, relatos 

populares associam o seu consumo a propriedades estimulantes e medicinais. 

Atualmente, estudos avaliando as bioatividades do guaraná têm despertado 

muito interesse pela literatura científica, sobretudo o seu efeito em distúrbios 

metabólicos, como a obesidade. Uma forma de comercialização do guaraná 

que tem ganhado o mercado de outros estados no Brasil é a forma em pó. 

Objetivo: Determinar a composição centesimal, quantificar o conteúdo de 

polifenóis totais e avaliar as propriedades antioxidantes in vitro do guaraná em 

pó de uso comercial. Métodos: A composição centesimal foi determinada 

utilizando as metodologias descritas pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) para 

análise de alimentos. O teor de polifenóis totais foi determinado pelo método 

colorimétrico do reagente Folin-Ciocalteau e a capacidade antioxidante foi 

avaliada utilizando os métodos dos radicais DPPH• e ABTS•+. Resultados: Os 

resultados da análise centesimal mostram que o guaraná em pó apresenta 

7,66% de umidade, 31,25% de carboidratos, 12,67% de proteínas, 2,83% de 

lipídeos, 43,11% de fibras totais e 2,48% de cinzas. O teor de polifenóis totais 

encontrado foi de 1766,67 ±126,87 mg EAG/100 g de guaraná em pó. A 



atividade antioxidante determinada pelo método do radical DPPH• mostrou que 

o guaraná em pó possui um percentual de inibição desse radical livre sintético 

de 81% e um índice de atividade antioxidante (IAA) de 6. O resultado obtido 

para a atividade antioxidante total (AAT) pelo método do radical ABTS•+ foi de 

769 µM de trolox para 1 g de guaraná. Conclusão: Os resultados obtidos 

mostram que o guaraná em pó de uso comercial é uma boa fonte de fibras 

alimentares, principalmente as insolúveis, e que seu baixo teor de umidade é 

um ponto positivo para seu armazenamento e vida de prateleira. Além disso, o 

guaraná foi classificado com um teor médio de polifenóis totais, com IAA muito 

forte e AAT relativamente próxima a 1000 µM de trolox. Esses resultados 

sugerem que o guaraná é uma boa fonte de compostos bioativos, 

apresentando uma importante atividade antioxidante in vitro. 
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Introdução: O consumo de uma dieta hiperlipídica causa um desequilíbrio redox 

e um ambiente pró-inflamatório que pode impactar na resposta do organismo 

frente a um insulto imunológico agudo, como a sepse. 

Objetivo e Métodos: Neste estudo, objetivamos avaliar o efeito da dieta e da 

sepse no status redox e perfil inflamatório de camundongos. Para isso, 64 

camundongos fêmeas C57BL/6 de 3-4 semanas de idade foram submetidas 

durante 15 semanas a uma dieta high fat (DHF) (n=34) ou dieta controle (DC) 

(n=30). Na 14ª semana, os animais foram submetidos à indução da sepse 

através do método de ligadura e perfuração do ceco (CLP) ou a cirurgia branca 

(sham). Uma semana após a cirurgia os animais foram eutanasiados, sendo o 

soro utilizado para a dosagem de citocinas (IL-1ß; IL-6; IL-10; IL-17; TNF) e o 

fígado utilizado para análise dos marcadores de status redox (Catalase (CAT); 



superóxido dismutase (SOD), malondialdeído (MDA) e proteínas carboniladas). 

Os resultados foram analisados através do teste de variância ANOVA two-way 

e pós teste de Tukey. Todos os procedimentos experimentais foram aprovados 

pelo comitê de ética no uso de animais da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). 

Resultados: A sepse causou aumento na concentração de IL-6 e MDA (DHF-

sepse vs. DHF-sham), e reduziu a CAT (DC sham vs. DC sépticos; DHF sham 

vs. DHF sepse). A sepse teve efeito na concentração de proteínas 

carboniladas, porém não foi observado diferença entre os grupos. Não foram 

observados efeito e diferença significativa entre os grupos em relação à 

atividade da SOD. A sepse e a dieta teve efeito sobre o aumento da 

concentração de IL-1ß (DC-sepse vs. DC-sham; DHF-sham vs. DC-sham; 

DHF-sepse vs. DC-sepse); TNF (DC-sepse vs. DC-sham; DHF-sepse vs. DC-

sepse e DHF-sham) e IL-17 (não houve diferença entre os grupos). Em relação 

à IL-10, a dieta, a cirurgia bem como a interação entre essas variáveis, tiveram 

efeito sobre o aumento desta citocina (DHF-sepse vs. DC-sepse e DHF-sham). 

Conclusão: Sugerimos que o consumo prolongado de uma dieta hiperlipídica 

agrava o desequilibro redox e intensifica a “tempestade” de citocinas 

característica da sepse, possivelmente contribuindo para um desfecho 

desfavorável no grupo DHF séptico. 
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Introdução: A inflamação crônica causada pela obesidade está associada a 

alterações na microbiota intestinal. Esse processo de disbiose pode 

comprometer a saúde do hospedeiro, pois se associa a patogênese de várias 

doenças. A chia pode ser uma alternativa para prevenir ou atenuar alterações 

no microbioma, pois apresenta benefícios à saúde devido ao alto conteúdo de 

compostos bioativos, como fibra alimentar, proteína e compostos fenólicos. 

Objetivo: Avaliar o efeito da chia como parte de uma dieta padrão ou 

hiperlipídica na composição da microbiota intestinal, in vivo.  

Métodos: Ratos Wistar machos (n=8/grupo) foram divididos em quatro grupos 

experimentais e consumiram as seguintes dietas durante cinco semanas: dieta 

padrão (ST); padrão+chia (STC), hiperlipídica (HF) e hiperlipídica+chia (HFC). 

Os animais foram eutanasiados e o DNA genômico total foi extraído de 

amostras fecais.  A região hipervariável V4 do gene 16S rRNA foi sequenciado 



(Illumina MiSeq, Argonne National Laboratory) e as Unidades Taxonômicas 

Operacionais foram agrupadas com um corte de similaridade de 97%. 

Amostras não paramétricas e independentes foram submetidas a Kruskal-

Wallis e correção pela False Discovery Rate (FDR) (p<0,05).  

Resultados: O índice de a-diversidade não diferiu entre os grupos 

experimentais. A ordenação espacial dos dados (ß-diversidade) também não 

apresentou diferença nas métricas de distância entre os tratamentos. Além 

disso, em todos os grupos foram observados os filos Firmicutes e 

Bacteroidetes, mas não foi observado diferença na relação 

Firmicutes/Bacteroidetes e na abundância dos filos e gêneros avaliados após a 

correção FDR. Análise realizada antes da correção mostrou aumento na 

abundância da família Lachnospiraceae no grupo HFC comparado com o HF e 

uma tendência para maior abundância dos gêneros Muribaculaceae e 

Roseburia nos grupos que consumiram chia. 

Conclusão: O consumo de chia associada à dieta padrão e hiperlipídica não 

afetou a diversidade e abundância de bactérias intestinais, porém houve um 

potencial em modular a abundância de bactérias com características 

probióticas e de produção de ácidos graxos de cadeia curta. Mais estudos são 

necessários para esclarecer os efeitos da chia no microbioma intestinal e a 

duração do experimento pode ser um fator determinante para se observar 

estes efeitos. 

Agradecimentos: CAPES, CNPq e FAPEMIG. 
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Introdução: A chia (Salvia hispânica L.) possui alta concentração de fibra 

alimentar e compostos bioativos e alto potencial para modular a microbiota 

intestinal. Assim como a gordura saturada, a alteração hormonal causada pela 

ovariectomia pode alterar a microbiota intestinal. Ainda não se sabe o efeito do 

consumo de chia associado à dieta hiperlipídica na saúde intestinal de animais 

ovariectomizados. 

 

Objetivo: Avaliar o efeito da farinha de chia associada a uma dieta hiperlipídica 

na composição do microbioma intestinal de ratas Wistar ovariectomizadas. 

 

Métodos: Ratas recém-desmamadas (n=40), com 21 dias de idade foram 

divididas em 4 grupos e receberam as seguintes dietas: dieta padrão; dieta 



padrão + chia; dieta hiperlipídica; dieta hiperlipídica + chia. Após 18 semanas 

os animais foram eutanasiados. O conteúdo cecal foi coletado e o DNA 

genômico total foi extraído e analisado usando a plataforma Illumina MiSeq, 

Argonne National Laboratory. Dados não paramétricos foram submetidos ao 

teste de Kruskal-Wallis, com correção pela False Discovery Rate (FDR) (p < 

0,05). 

 

Resultados: O consumo de farinha de chia, associado a dieta padrão ou 

hiperlipídica, não alterou a a- e ß-diversidade. A análise das coordenadas 

principais não diferiu no agrupamento entre os grupos experimentais, sugerindo 

que as amostras individuais eram semelhantes. O sequenciamento revelou que 

os três grupos foram dominados principalmente pelos filos Firmicutes e 

Bacteroidetes, mas não houve diferença a nivel de filo e gênero após a 

correção FDR e também na relação Firmicutes/Bacteroidetes. Análise realizada 

sem correção pela FDR revelou diferença entre os grupos na abundância 

relativa do filo Bacteroidetes e no gênero Lachnospiraceae_NK4A136_group, 

que possui alto potencial probiótico. Entretanto, esta diferença foi perdida após 

a correção FDR. 

 

Conclusão: Apesar dos benefícios conhecidos da chia na melhora da função 

intestinal, não houve modulação da composição da microbiota e abundância de 

bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta nos animais 

experimentais. Estudos mais longos são necessários para melhor esclarecer os 

efeitos da alteração hormonal, consumo de dieta hiperlipídica e farinha de chia 

no microbioma intestinal. 
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Introdução: O milheto apresenta-se como um cereal promissor na alimentação 

humana por conter elevado teor de compostos bioativos, como fibra alimentar e 

proteína. A hipótese do estudo baseia-se na premissa que a germinação do 

milheto melhore sua qualidade nutricional, devido a alteração da concentração 

desses compostos, que pode favorecer a qualidade proteica. 

 

Objetivo: Avaliar o efeito das farinhas de milheto cozido germinado e 

convencional na qualidade proteica, in vivo.  

 

Métodos: Dos grãos previamente cozidos foram preparadas farinhas integrais. 

32 ratos machos (Wistar) foram distribuídos em 4 grupos (n=8) e receberam as 



seguintes dietas, por 4 semanas: 1) AIN-93G (controle positivo); 2) AIN-93G 

isenta de proteína (controle negativo); 3) AIN-93G com 75% da proteína 

proveniente de farinha de milheto convencional e 25% da caseína (MC); e 4) 

AIN-93G com 75% da proteína proveniente de farinha de milheto germinado e 

25% da caseína (MG). Foi determinado os índices de qualidade proteica. Os 

resultados foram analisados por ANOVA e post hoc de Newman-Keuls (p=5%).  

 

Resultados: O grupo MG apresentou maior coeficiente de eficiência proteica 

(2,46±0,12) e razão proteica liquida (2,92±0,13) em relação ao MC (2,23±0,13; 

2,68±0,13, respectivamente), embora a digestibilidade verdadeira tenha sido 

menor nos grupos testes em relação ao controle positivo. O escore químico 

corrigido pela digestibilidade das dietas para lisina foram 59,89% e 56,74% 

para MC e MG, respectivamente. O milheto germinado reduziu os níveis de 

glicose e ácido úrico em relação aos demais grupos. O ganho de peso, índice 

de massa corporal, índice de Lee, coeficiente de eficiência alimentar e de 

eficiência energética foram menores nos grupos MG e MC em relação ao grupo 

controle positivo, sem alterar o consumo alimentar.  

 

Conclusão: A farinha de milheto germinado apresentou melhores índices de 

qualidade proteica e reduziu a glicemia e ácido úrico. O milheto, independente 

do processamento, apresentou boa eficácia no controle das medidas 

biométricas. A germinação é uma estratégia para melhorar a qualidade 

nutricional dos grãos, podendo ser usada como uma forma de garantir o 

aproveitamento dos compostos bioativos dos produtos vegetais. 
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A composição da microbiota intestinal desempenha papel de destaque na 

fisiopatologia da obesidade e de doenças metabólicas. O uso do probiótico 

Lactococcus Lactis tem sido amplamente explorado em estudos com animais. 

Contudo, estudos em humanos ainda são escassos. O presente estudo teve 

por objetivo avaliar os efeitos da administração de L. Lactis sobre parâmetros 

metabólicos e antropométricos em obesos. Participaram 52 adultos, obesos 

com pelo menos uma alteração metabólica associada à obesidade, a saber: 

circunferência da cintura > 102 cm para homens e > 88 cm para mulheres; 

pressão arterial sistólica > 130 mmHg ou diastólica > 85 mmHg, ou em 

tratamento com droga anti-; triglicerídeos > 150 mg/dL, ou em tratamento 

medicamentoso; HDL-colesterol < 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para 

mulheres ou em tratamento medicamentoso; Glicemia > 100 mg/dL, ou em 

tratamento medicamentoso. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, 

prospectivo, triplo cego e controlado por placebo com intervenção de 12 



semanas em dois grupos: (i) placebo – 20 mg de celulose (n = 26) e (ii) 

probiótico - Lactococcus lactis (LMG 27352) a 2x10? ufc/capsula/dia, a 20 mg 

(n = 26).  Avaliou-se antropometria e composição corporal por bioimpedância 

elétrica, consumo alimentar  por recordatórios de 24 horas e análises 

bioquímicas: hemograma completo, glicose de jejum, hemoglobina glicada, 

insulina sérica, colesterol total, lipoproteína de alta densidade , lipoproteína de 

baixa densidade, lipoproteína de muita baixa densidade, triacilgliceróis (TGs) , 

aspartato aminotransferase , alanina aminotransferase , gama 

glutariltransferase e Homa-IR. Dos 52 participantes, 41 foram do sexo feminino 

e 11 do masculino. Não foram encontrados efeitos significativos sobre variáveis 

antropométricas e de composição corporal. Entre os parâmetros bioquímicos 

observou-se apenas aumento nos TGs no grupo suplementado (134,5±104,4 

mg/dL para 164,1±83,9 mg/dL; p=0,010). Para o valor energético houve 

semelhança nos dois momentos estudados (p=0,0464), já o consumo de 

carboidratos aumentou em ambos os grupos em relação ao tempo (66,8±44,6 

g/dia para 165,3±80,9 no grupo suplementado e de 88,4±56,9g/dia para 

142,4±75,2 g/dia no grupo placebo; p=0,048). Conclui-se que a suplementação 

de Lactococcus lactis isolada e sem controle dietético não apresenta efeitos 

sobre parâmetros bioquímicos, antropométricos e composição corporal em 

indivíduos obesos. 
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Nos últimos anos nosso grupo de pesquisa vem estudando a polpa de açaí. O 

interesse por esse fruto se deve principalmente à sua composição nutricional e 

fitoquímica e pelo seu papel econômico para a região produtora. Já 

demonstramos seu potencial efeito antioxidante e no metabolismo de lipídeos. 

A composição química do açaí o indica com alto potencial para modular a 

microbiota intestinal e, consequentemente, a produção de ácidos graxos de 

cadeia curta (AGCC) tanto pela presença de polifenóis, como pela presença de 

fibras alimentares. Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi investigar 

se a suplementação dietética com polpa de açaí (2%) poderia promover uma 

alteração no percentual de produção de AGCC no conteúdo cecal de ratas 

após os períodos de gestação e lactação. Para o estudo foram utilizadas 16 

ratas, espécie Rattus norvegicus, linhagem Fischer, com 90 dias de idade. 



Estas foram divididas em dois grupos experimentais de acordo com a dieta 

recebida: grupo controle que recebeu a dieta padrão AIN-93G e grupo açaí que 

recebeu dieta padrão suplementada com polpa de açaí à 2%. Após duas 

semanas recebendo suas respectivas dietas experimentais, foi realizado o 

acasalamento das ratas. Durante os períodos de gestação e lactação, sendo 

21 dias para cada período, os animais receberam água e sua respectiva dieta 

ad libitum. Foi coletado o conteúdo cecal das ratas onde foi avaliada a 

concentração de AGCC (ácido acético, ácido propiônico e ácido butírico), 

utilizando-se a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência. A 

suplementação com polpa de açaí a dieta padrão não levou a alteração do 

percentual de produção desses AGCC no conteúdo cecal das ratas após os 

períodos de gestação e lactação. Alguns fatores podem justificar o resultado 

encontrado, como o modelo de gestação e lactação, a dose da polpa oferecida 

e a ausência de um quadro patológico. Entretanto, o presente estudo foi de 

grande importância por ser iniciador em estudos envolvendo a polpa de açaí e 

a modulação da microbiota intestinal, além de criar espaço para novos estudos 

utilizando outras doses da polpa de açaí a fim de avaliar o efeito desse fruto na 

produção de AGCC. 
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Introdução: O consumo de uma dieta desbalanceada pode ocasionar excesso 

de gordura corporal, o que leva ao desenvolvimento de inflamação crônica no 

organismo e consequente estresse oxidativo, podendo atingir o tecido hepático. 

O consumo de alimentos com compostos bioativos, como o milho roxo faz-se 

fonte de antocianinas, que são pigmentos naturais com efeitos benéficos por 

apresentarem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.  

Objetivo: Investigar o efeito da farinha de milho roxo (Zea mays L.) no estresse 

oxidativo e no tecido hepático de camundongos alimentados com dieta 

hiperlipídica. 

Métodos: Camundongos C57/Bl6 (n=30) foram divididos em 3 grupos (n=10), 

recebendo por 8 semanas suas respectivas dietas: controle negativo (CN): 

dieta padrão; controle positivo (CP): dieta hiperlipídica (59 % lipídios); high fat 



milho (HFM): dieta hiperlipídica + farinha de milho (20% farinha, sendo fonte de 

50 % da recomendação de fibra alimentar para roedores). Ao final do 

experimento os animais foram eutanasiados e amostras de sangue e fígado 

foram coletados. No sangue foi avaliado a capacidade antioxidante total (CAT) 

do soro, e no fígado a CAT hepática e as enzimas superóxido dismutase 

(SOD), catalase e malondialdeído (MDA). Na histologia do fígado foi avaliado 

os componentes celulares: núcleo, citoplasma, gordura, inflamação e nível de 

esteatose. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) 

seguido de teste post hoc de Newman-Keuls (p < 0,05).  

Resultados: O consumo de milho roxo aumentou os níveis da enzima SOD e 

da CAT total no soro no grupo HFM comparado aos grupos NC e CP. Não foi 

observado diferença significativa entre os grupos experimentais nas enzimas 

hepáticas MDA e catalase, e na CAT hepática. Após a histologia do fígado 

observou-se aumento da inflamação e do grau de esteatose e redução do 

número de citoplasmas após a dieta high fat, porém sem alterações após o 

consumo do milho roxo nesses parâmetros. Os componentes de núcleo e 

inflamação hepática permaneceram semelhantes entre todos os grupos.  

Conclusão: O consumo do milho roxo foi eficaz para melhorar parâmetros do 

estresse oxidativo, refletindo melhor capacidade antioxidante total, porém 

manteve inalterada as mudanças morfológicas hepáticas ocasionadas pela 

dieta high fat. 
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A farinha de yacon é um produto ainda pouco explorado, porém promissor, por 

ser um alimento prebiótico. Além disso, a farinha permite aumento da vida útil 

do yacon que é muito perecível devido ao elevado teor de água. Este estudo 

teve como objetivo verificar o efeito hepatotóxico da farinha de yacon em ratos 

Wistar. A farinha do yacon foi obtida conforme Rodrigues et al. (2011) e 

utilizada no preparo das dietas experimentais para realização do ensaio 

biológico. Os animais (n=8) foram distribuídos em 6 grupos experimentais, com 

dois níveis de cálcio (100% e 75% das recomendações) e três níveis de FOS 

da farinha de yacon (0%, 4% e 8%) da seguinte maneira: G1) 100% Ca; G2) 

100% Ca + farinha de yacon (FY) com 4% FOS; G3) 100% Ca + FY com 8% 

FOS; G4) 75% Ca; G5) 75% Ca + FY com 4% FOS e G6) 75% Ca + FY com 

8% FOS. Ao final dos 28 dias de experimentação os animais foram submetidos 

à eutanásia seguindo os protocolos do comitê de ética. O soro obtido foi 

utilizado para dosagem dos seguintes parâmetros bioquímicos: proteína, 

albumina, aminotransferase de aspartate (AST) e aminotransferase de alanine 



(ALT). As análises foram realizadas em equipamento automatizado utilizando-

se “Kits” enzimáticos e colorimétricos. As dietas não afetaram o desempenho 

da função hepática (P?0,05). Os resultados para proteína (g/L) foram: G2 58,8; 

G3 56,9; G5 57,2 e G6 59,8. Para albumina (g/L) encontrou-se os seguintes 

resultados: G2 3,4; G3 3,3; G5 3,5 e G6 3,4. Em relação à AST (UI) obteve-se: 

G2 193,9; G3 181,0; G5 194,6 e G6 189,6. Para ALT (UI) foram obtidos os 

seguintes valores: G2 37,2; G3 29,7; G5 35,7 e G6 36,6. Conclui-se que a 

suplementação da farinha de yacon com 4% e 8% de FOS, em dieta com 100% 

ou 75% das recomendações de cálcio por 28 dias não afetou as variáveis 

hepáticas e, portanto, não prejudicou o fígado no desempenho de suas 

funções. Sugere-se a realização de estudos com período de tempo maior para 

investigação dos efeitos do consumo prolongado da farinha de yacon na função 

hepática. 
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Introdução: A obesidade é uma doença caracterizada pelo aumento de 

adiposidade e por uma inflamação crônica de baixo grau, que pode promover 

efeitos prejudiciais nos ossos. Ao considerar que o consumo de óleo de coco 

virgem (OCV) está associado a ações benéficas na meta inflamação, este 

estudo tem como objetivo avaliar o efeito da suplementação de OCV sobre a 

osteopenia promovida pela obesidade induzida por dieta em camundongos. 

Nós hipotetizamos que o tratamento com OCV melhora os danos no osso 

decorrentes da obesidade.  

Metodologia: Camundongos machos BALB/c foram divididos em dois grupos e 

foram alimentados com dieta controle (C) ou rica em carboidratos refinados 

(HC) por oito semanas. Em seguida, os camundongos alimentados com dieta 



HC foram reagrupados aleatoriamente em quatro grupos: (i) apenas dieta HC, 

e dieta HC suplementada com três concentrações diferentes de OCV: (ii) 1000 

mg / kg, (iii) 3000 mg / kg e (iv) 9000 mg / kg de peso corporal. A porcentagem 

de osso trabecular de vértebras e ossos longos foi determinada por 

histomorfometria. Os parâmetros do fêmur e do osso alveolar maxilar foram 

analisados ??por microtomografia computadorizada. Além disso, a expressão 

óssea alveolar dos marcadores de remodelamento ósseo Rank, Rankl e Opg 

foram analisados ??por qPCR.  

Resultados: Nossos resultados demonstraram que o consumo de dieta HC 

reduziu a porcentagem de osso trabecular na tíbia, vértebras lombares, fêmur 

distal e proximal, bem como reduziu a densidade mineral óssea (DMO) do 

fêmur e osso alveolar comparado aos camundongos que consumiram dieta 

controle. De forma interessante, a suplementação de OCV reverteu o fenótipo 

osteopênico do osso causado pelo consumo de dieta HC, aumentando a 

porcentagem de osso trabecular em vários locais ósseos, melhorando a 

microarquitetura do fêmur e aumentando a DMO alveolar. No osso alveolar, 

esses efeitos benéficos foram associados a uma redução da razão Rankl /Opg, 

ao avaliar a expressão gênica desses dois marcadores.  

Conclusão: Com base nos resultados encontrados, concluímos que a 

suplementação de OCV pode ser uma possível estratégia para atenuar os 

efeitos prejudiciais aos ossos induzidos pela obesidade. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO BÁSICA E 

EXPERIMENTAL 

 

 

EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DA HESPERIDINA EM CAMUNDONGOS 

ADULTOS SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA 

 

 

Ana Beatriz Farias De Souza (ana_biasouza@hotmail.com) 

Natália Alves De Matos (natalia.matos@gmail.com) 

Thalles De Freitas Castro (thallesfreitascastro@gmail.com) 

Sílvia Dantas Cangussú (cangussu@ufop.edu.br) 

Rodrigo Cunha Alvim De Menezes (rodrigorcam@yahoo.com.br) 

Frank Silva Bezerra (franksbezerra@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: A ventilação mecânica (VM) é uma ferramenta utilizada no cuidado 

de paciente crítico, embora seja capaz de salvar vidas, a VM pode causar ou 

agravar uma lesão pulmonar.  Nesse contexto, a hesperidina, flavonóide, com 

propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, pode ser utilizado para prevenir 

ou minimizar os danos causado pela VM. Objetivos: Avaliar os efeitos da 

administração da hesperidina em camundongos adultos submetidos à VM. 

Métodos: 25 camundongos machos da linhagem C57BL/6, com idade entre 7 e 

8 semanas foram divididos em 5 grupos (n = 5): controle (GC), ventilação 

mecânica (GVM), VM + hesperidina 10 mg/Kg (VMH10), VM + hesperidina 25 

mg/Kg (VMH25) e VM + hesperidina 50 mg/Kg (VMH50). Os animais 

receberam salina ou hesperidina e seis horas após a administração, os animais 

foram submetidos a VM por uma hora.  Ao término do protocolo experimental, 

foi realizada a eutanásia e as amostras biológicas foram coletadas para a 



realização das análises bioquímicas e histopatológicas. Resultados: A 

contagem de células no lavado broncoalvolar foi maior em GVM quando 

comparado com GC, MVH10, VMH25 e VMH50. GVM apresentou maior 

contagem de macrófagos, neutrófilos e linfócitos comparado com GC. VMH10, 

VHM25 e VMH50 apresentaram menor contagem de macrófagos comparado 

com GVM, e VMH50 apresentou uma menor contagem de neutrófilos e 

linfócitos comparado com GVM. No sangue periférico o GVM, VMH10 e VMH25 

apresentaram maior contagem de leucócitos comparado com CG. VMH50 

apresentou menor contagem de leucócitos comparado com GVM e VMH10. O 

número de linfócitos foi maior em GVM e VMH10 comparado com CG. No 

parênquima pulmonar, atividade de SOD foi menor em GVM comparado com 

GC e os grupos que receberam hesperidina apresentaram maior atividade da 

enzima comparado com GVM. A atividade de CAT e razão GSH/GSSH foi 

menor em GVM quando comparado com o controle. Os marcadores de dano 

oxidativo, TBARS e proteína carbonilada, foram maiores em GVM comparado 

com GC. VMH25 e VMH50 apresentaram menores níveis dos marcadores 

quando comparado com GVM. Conclusão: A ventilação mecânica promoveu a 

inflamação e o dano oxidativo e a administração de hesperidina foi capaz de 

minimizar os danos causados pela VM. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO BÁSICA E 

EXPERIMENTAL 

 

 

EFEITOS DA FIBRA SOLÚVEL PECTINA NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS 

CUTÂNEAS INFECTADAS POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA EM 

CAMUNDONGOS DIABÉTICOS 

 

 

Marina Barcelos De Miranda (marinabarcelosm@hotmail.com) 

Vitória Simões De Brito Pinto (viiksimoes@hotmail.com) 

Laura Aparecida Lopes Andrade (lauralopes2702@gmail.com) 

Flaviano Dos Santos Martins (flaviano@icb.ufmg.br) 

Luciola S Barcelos (luciolasbarcelos@gmail.com) 

 

 

 

 

 

O Diabetes e as infecções bacterianas influenciam a dinâmica da cicatrização, 

resultando em feridas crônicas. Nosso grupo tem avaliado o uso de fibras 

solúveis como estimuladores da cicatrização por suas ações sobre o 

microbioma e o sistema imune. O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos de 

uma alimentação rica em fibras solúveis no fechamento de feridas cutâneas no 

modelo experimental de ferida diabética infectada por Pseudomonas 

aeruginosa. Utilizamos camundongos C57BL6, sem (Controle - C) e com 

pectina (Pectina - P) adicionada à ração, divididos nos grupos: saudável (SC e 

SP); diabético (DC e DP) e diabético com ferida infectada (DIC e DIP). Foi 

realizada indução do diabetes por estreptozotocina, que foi confirmada pela 

presença de glicosúria e pelo teste intraperitoneal de tolerância à glicose. As 

dietas experimentais foram ofertadas por duas semanas. Na sequência, as 

feridas foram confeccionadas, infectadas com P. aeruginosa e ocluídas. 



Coletou-se dados de peso, glicemia, área das feridas e ingestão ao longo do 

período experimental. Após 14 dias da confecção das feridas, os grupos foram 

eutanasiados. A pectina apresentou efeito protetivo quanto a mortalidade. O 

grupo diabético sem infecção que recebeu pectina (DP) teve sobrevida superior 

ao seu grupo controle (DC). A pectina ainda acelerou o fechamento das feridas 

no contexto saudável, diabético e diabético com infecção. Peso, ingestão, 

leucócitos totais, proteínas totais, albumina e creatinina não foram 

influenciados pela dieta rica em fibras no período avaliado. No dia da 

eutanásia, verificou-se alta carga de P. aeruginosa nas feridas infectadas (DIC 

e DIP) e ainda assim o grupo tratado com pectina (DIP) foi capaz de realizar o 

fechamento das feridas, diferentemente do controle (DIC). Diante dos nossos 

resultados, concluímos que uma dieta enriquecida com fibras solúveis é capaz 

de acelerar o fechamento de feridas saudáveis, diabéticas e diabéticas com 

infecção, além de apresentar efeitos protetivos por aumentar a sobrevivência 

dos animais no contexto da diabetes. 
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Introdução: A baixa produção de hormônios ovarianos tem impacto negativo, 

enquanto a prática de atividade física influencia positivamente a saúde das 

mulheres. Objetivo: Avaliar os efeitos do Treinamento Intervalar de Alta 

Intensidade (TIAL) em ratas Wistar ovarectomizadas. Métodos: Foram 

utilizadas 32 ratas com 12 semanas de idade distribuídas em 4 grupos: 

Controle Sedentário (CS) – as fêmeas receberam ração padrão e água ad 

libitum (n=8); Controle Treinado (CT) - as fêmeas receberam ração padrão e 

água ad libitum e foram submetidas ao TIAL (n=8); Ovarectomizado Sedentário 

(OS) - as fêmeas, submetidas a cirurgia de ovarectomia bilateral, receberam 

ração padrão e água ad libitum (n=8); Ovarectomizado Treinado (OT) - as 

fêmeas, submetidas a cirurgia de ovarectomia bilateral, receberam ração 

padrão e água ad libitum e foram submetidas ao TIAL (n=8). Após a remoção 

cirúrgica dos ovários, as ratas permaneceram em repouso por 7 dias antes do 



início da prática de atividade física que era realizada em esteira para roedores 

durante 5 dias na semana por 9 semanas. O consumo de ração, água e peso 

dos animais foram mensurados. Após 9 semanas de treinamento, os animais 

foram eutanasiados, mediu-se o Comprimento Naso-Anal (CNA), e retirou-se 

os órgãos e a gordura abdominal para pesagem. Com estes dados foram 

calculados o ganho de peso, consumo de calorias, Coeficiente de Eficácia 

Alimentar (CEA) e Energética (CEE). Resultados: As ratas O apresentaram 

maior consumo de ração, calorias, CEA, CEE, peso corporal e ganho de peso e 

peso do útero e menor peso da gordura abdominal e % de gordura avaliada 

pelo DEXA do que as fêmeas que permaneceram com os ovários; as ratas 

treinadas apresentaram menor peso do coração, rins e suprarrenais do que as 

sedentárias; as OS maior peso do fígado do que as CS, do coração do que as 

OT, peso dos rins do que as CS, CT e OT; as CT maior gordura abdominal do 

que as CS, OS e OT. Conclusão: A remoção cirúrgica dos ovários (hormônios) 

teve maior impacto na avaliação nutricional das ratas fêmeas do que o 

treinamento intervalar de alta intensidade (TIAL). 
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Introdução: As taxas de sobrepeso e obesidade vem apresentando resultados 

de elevação no mundo inteiro. Dietas hipercalóricas em modelos animais são 

utilizadas para avaliar a obesidade e suas consequências, através do consumo 

de alimentos ricos em açúcares, gorduras saturadas ou do tipo trans. Objetivo: 

Avaliar os efeitos nutricionais a curto prazo de dois tipos de dietas 

hipercalóricas, a dieta de cafeteria simples e a rotativa. Metodologia: Foram 

utilizados ratos Wistar machos (n = 36) com aproximadamente 90 dias de 

idade, distribuídos em três grupos: Controle (C) – receberam dieta padrão 

(ração Nuvilab®) (n = 12); Cafeteria Simples (CAF-S) – receberam dieta padrão 

acrescida de chocolate, amendoim e biscoito (n = 12); Cafeteria Rotativa (CAF-

R) – receberam uma lista de alimentos hipercalóricos, que foram trocados a 

cada dois dias (n = 12 machos).  As dietas citadas foram ofertadas durante 

duas semanas e os animais permaneceram individualmente em caixas com 



água ad libitum. Foram avaliados: ingestão energética; ingestão de 

macronutrientes (proteínas, lipídios e carboidratos); teste de comportamento 

alimentar; composição corporal; estado redox e níveis de citocinas no sangue. 

Aprovado pela CEUA/UFVJM: 003/2021. Resultados: A ingestão proteica dos 

grupos CAF-S e CAF-R foi menor que o grupo C. A ingestão de gorduras foi 

maior nos grupos CAF-S e CAF-R em relação ao grupo C. A ingestão de 

carboidratos foi maior nos grupos CAF-R e C em relação ao grupo CAF-S. Em 

relação à composição corporal, o grupo CAF-R apresentou maior quantidade 

de gordura corporal em relação ao grupo CAF-S, que por sua vez, foi maior 

que o grupo C. No teste de comportamento alimentar, o grupo CAF-S 

demonstrou maior ingestão energética em relação ao grupo C. Na análise do 

estado redox, os grupos CAF-S e CAF-R demonstraram maiores 

concentrações de FRAP no sangue em relação ao grupo C; enquanto que, nos 

níveis de TBARS, CAF-S apresentou maiores níveis comparado ao grupo C. 

Na análise de citocinas, os níveis de INF-? e TNF-a foram maiores nos grupos 

CAF-S e CAF-R comparados ao grupo C. Conclusão: As dietas de cafeteria, 

simples e rotativa, demonstraram alterações nutricionais típicas do início de 

desenvolvimento de obesidade. 
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Introdução: Dietas ricas em gordura saturada e frutose de adição apresentam 

características pró-inflamatórias e contribuem para superprodução de 

triglicerídeos hepáticos. Isso pode levar a deposição de gordura nos tecidos, 

aumento da resposta inflamatória por meio da ativação de vias como fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-a) e fator nuclear kappa B (NF-?B) e indução de 

esteatose hepática. Alguns cereais integrais podem reduzir esses marcadores 

e o milheto se destaca por conter fibra alimentar, ácidos graxos e compostos 

bioativos que podem modular essas alterações metabólicas. Objetivo: 

Investigar os efeitos da farinha de milheto germinado na adiposidade, 

inflamação e esteatose hepática em ratos Wistar alimentados com dieta rica 

em gordura saturada e frutose (HFHF). Metodologia: O experimento foi dividido 

em duas fases. Na fase I o grupo controle recebeu dieta AIN-93M (n = 10) e o 



grupo HFHF (n = 20) recebeu dieta rica em gordura saturada (31%) e frutose 

(20%), por oito semanas para induzir as alterações metabólicas. Na fase II, 

intervenção, o grupo controle manteve a dieta AIN-93M (n = 10) e o grupo 

HFHF foi dividido em dois grupos: o grupo HFHF (n = 10) e o grupo milheto 

germinado (HFHF com farinha de milheto germinado substituindo 43,6% de 

fibra alimentar, 100% de amido, 36% de proteína e 39% de óleo na dieta 

experimental, n = 10), por 10 semanas. O consumo alimentar e o peso foram 

mensurados semanalmente. Após a 18a semana de experimento os animais 

foram eutanasiados por punção cardíaca e foram coletados o sangue, tecido 

adiposo e fígado, que ficaram armazenados até a realização das análises. 

Resultados: A farinha de milheto germinada reduziu a adiposidade, os níveis de 

TNF-a, p65-NF-?B, infiltrado inflamatório, deposição de colágeno no fígado, 

reverteu a esteatose para grau I (23,7%) comparado ao grupo HFHF (30,2%, 

grau II) e aumentou IL-10 e proteína PPARa. Conclusão: A farinha de milheto 

germinada foi capaz de reduzir a adiposidade, a inflamação e a esteatose 

hepática, demonstrando apresentar efeitos biológicos funcionais na modulação 

das alterações metabólicas em ratos alimentados com dieta rica em gordura 

saturada e frutose. 
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Introdução: O consumo de dietas rica em gordura e frutose (HFHF) promove 

aumento nos ácidos graxos livres (AGL) circulantes no tecido adiposo, 

muscular e hepático, bem como aumento nos depósitos de gordura no fígado, 

resultando em esteatose hepática. Nesse sentido o sorgo se destaca por 

possuir compostos bioativos que podem auxiliar na prevenção da obesidade e 

esteatoses hepática reduzindo os agravos gerado pela dieta. Objetivo: Avaliar o 

efeito da farinha de sorgo no consumo alimentar, ganho de peso e 

histomorfometria do tecido hepático de ratos Wistar alimentados com dieta 

HFHF. Metodologia: Estudo experimental realizado com 30 ratos Wistar 

machos dividido em duas fases. A fase I, indução das alterações metabólicas, 

com dois grupos experimentais: AIN93-M (controle normal: n=10) e HFHF 



(controle HFHF: n=20), contendo 30% de banha de porco e 20% de frutose, 

durante 7 semanas. Na fase II, os animais do grupo HFHF foram randomizados 

em dois grupos (n=10): HFHF (n=10) e HFHF + farinha de sorgo (19,5%; 

n=10), durante 10 semanas. Foi mensurado semanalmente o consumo 

alimentar, assim como o ganho de peso, ao final desse período. Os animais 

foram eutanasiados por punção cardíaca e o tecido hepático foi coletado e 

armazenado até a realização das análises. Resultados: O consumo alimentar 

do grupo HFHF e sorgo foi menor (p<0,05) que a do grupo AIN-93M. No 

entanto, a ingestão calórica e o ganho de peso não diferiram entre os grupos 

experimentais. No tecido hepático a farinha de sorgo aumentou a porcentagem 

de citoplasma em relação aos grupos controle. A porcentagem de gordura no 

fígado do grupo AIN93-M foi de 12,28% (esteatose hepática grau 1). O grupo 

HFHF aumentou o percentual de gordura no fígado para 28,66% (esteatose 

hepática grau 2) e consumo de sorgo pelo grupo HFHF reverteu a esteatose 

hepática para o grau 1, com percentual de 11,28%. A farinha de sorgo também 

reduziu o infiltrado inflamatório, colágeno tipo I, II e total em comparação com o 

grupo HFHF. Conclusão: A farinha de sorgo integral BRS apresentou potencial 

como alimento funcional reduzindo a esteatose e lipogênese hepática em ratos 

Wistar alimentados com dieta HFHF. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO BÁSICA E 

EXPERIMENTAL 

 

 

IMPACTO DA TERMOSSONICAÇÃO SOBRE O TEOR DE HEXANAL EM 

LEITE HUMANO DOADO ARMAZENADO CONGELADO POR 60 DIAS 

 

 

Janaina Aparecida Vieira Nogueira (janaina_avnogueira@outlook.com) 

Maria Cristina Passos (crispassos@ufop.edu.br) 

Letícia Hellen Gonçalves Mayrink (leticia.mayrink@aluno.ufop.edu.br) 

Camila Carvalho Menezes Salierno (camilamenezes@ufop.edu.br) 

Ananda Lima Sanson (ananda.sanson@aluno.ufop.edu.br) 

Adriana Caroline Resende Santos (adriana.resende@aluno.ufop.edu.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: O leite humano (LH) é um alimento completo, contém todos os 

nutrientes, além de fatores protetores e substâncias bioativas que garantem 

plena saúde, crescimento e desenvolvimento do lactente. No entanto, estes 

compostos podem ser influenciados pelo tratamento térmico convencional e 

posterior armazenamento congelado empregados pelos Bancos de Leite 

Humano. A exposição do LH a diversos fatores pode levar a oxidação dos 

lipídios presentes no mesmo, e assim, temos a formação de produtos de 

degradação lipídica primários, os hidroperóxidos, e secundários, o hexanal, que 

é um aldeído importante como indicativo da oxidação lipídica do LH pode ser 

danoso para a saúde dos lactentes. Objetivo: avaliar o efeito da 

termossonicação do LH seguido do armazenamento a -18 ºC por 0, 15, 30 e 60 

dias sobre sua estabilidade lipídica verificada por meio da determinação do teor 

de hexanal. Metodologia: as amostras de LH foram processadas por 



pasteurização lenta (62,5 ºC por 30 minutos) e termossonicação (banho 

ultrassônico com potência de 110 W, frequência de 40 kHz a 60 ºC por 4 

minutos). O LH cru também foi utilizado como controle. O teor do composto de 

degradação lipídica, hexanal, foi determinado por cromatografia gasosa. 

Resultados: Com os processamentos empregados, identificou-se uma redução 

média de 70% do hexanal após a pasteurização e a termossonicação do LH, 

não havendo diferença significativa entre os dois tratamentos. Após o 

processamento do LH, observou-se que o hexanal apresentou aumento 

durante o armazenamento até 30 dias (0,87 µL/mL de LH), independente do 

processamento, seguido de declínio com 60 dias. Conclusão: A 

termossonicação do LH demonstrou ser um método semelhante à 

pasteurização lenta na preservação da estabilidade lipídica. O teor de hexanal 

encontrado após ambos os processamentos foi menor em relação a amostra 

não processada. Durante o armazenamento congelado do LH, tanto as 

amostras pasteurizadas quanto termossonicadas demonstraram efeito negativo 

na preservação da estabilidade lipídica, com aumento do composto de 

degradação lipídica hexanal. Entretanto mais estudos precisam ser conduzidos 

para se encontrar parâmetros de termossonicação que garantam tanto a 

qualidade microbiológica quanto a melhor preservação dos nutrientes. 
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Introdução: A exposição a uma dieta saudável e equilibrada durante a lactação 

é essencial para o desenvolvimento adequado da prole. Neste período a 

demanda nutricional é grande e qualquer alteração na nutrição materna será 

capaz de interferir na produção do leite. Objetivo: Avaliar os efeitos do jejum 

intermitente materno durante a lactação na avaliação nutricional dos filhotes de 

ratos Wistar. Métodos: Foram utilizadas 16 ninhadas, compostas por 1 rata 

mãe e 8 filhotes (6 machos e 2 fêmeas), distribuídas aleatoriamente em 2 

grupos: Controle (C) – mães receberam durante toda a lactação ração 

comercial e água ad libitum (n=8 ninhadas); Jejum Intermitente (JI) – mães 

receberam ração comercial ad libitum nas primeiras 24 horas após o parto e 

ficaram sem acesso ao alimento pelas próximas 24 horas, alternando entre 

oferta e restrição de dieta a cada 24 horas durante toda lactação e água ad 

libitum (n=8 ninhadas). Após 21 dias os animais foram eutanasiados para 



retirada da gordura abdominal. Foram avaliados o peso corporal, comprimento 

naso-anal (CNA) e o índice de massa corporal (IMC) das mães e 2 filhotes 

machos, a ingestão de ração, de calorias e de água, CEA, CEE e gordura 

abdominal materna. O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética para Uso 

de Animais (CEUA/UFVJM protocolo 055/2019). Os dados foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA), seguida do teste de Newman-Keuls, quando 

apropriado (p<0,05). Resultados: As mães não apresentaram diferenças no 

peso corporal no dia 0 e CNA, porém as mães do grupo JI apresentaram menor 

peso com 21 dias, ganho de peso total, quantidade de gordura abdominal 

absoluta e relativa, ingestão de ração, calorias e água, CEA e CEE do que as 

do grupo C. Os filhotes do grupo JI apresentaram menor peso, CNA e IMC aos 

21 dias do que os filhotes do grupo C. Conclusão: O jejum intermitente durante 

a lactação prejudicou as mães, bem como o desenvolvimento e crescimento 

dos filhotes nos primeiros 21 dias de vida. 
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Introdução: A amamentação exclusiva, até o sexto mês de vida é de suma 

importância, já que o leite é rico em nutrientes, previne a morte infantil precoce 

e promove saúde física, mental e psíquica da mãe e da criança. Desta forma, 

intervenções alimentares maternas realizadas durante o período de 

amamentação podem influênciar o desenvolvimento comportamental dos filhos. 

Objetivo: Avaliar os efeitos do jejum intermitente  aplicado durante a lactação 

no desempenho comportamental dos filhotes de ratas Wistar ao final da 

adolescência, no labirinto em cruz elevado (LCE). Métodologia: O experimento 

foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (Protocolo 055/19). 

Utilizou-se 16 ninhadas de ratos da linhagem Wistar, compostas por 1 rata-mãe 

e 8 filhotes (6 machos e 2 fêmeas), distribuídas aleatoriamente em 2 grupos: 

Controle (CTRL) – as mães receberam durante todo o período de lactação 

ração comercial e água ad libitum (n = 8 ninhadas);Jejum intermitente (JI) – as 



mães receberam ração comercial ad libitum nas primeiras 24 horas após o 

parto e ficaram sem acesso ao alimento pelas próximas 24 horas, alternando 

os períodos de oferta e restrição de dieta a cada 24 horas durante toda a 

lactação e água ad libitum (n = 8 ninhadas). Após o desmame 2 filhotes 

machos e 2 fêmeas de cada grupo receberam ração comercial e água ad 

libitum e foram testados aos 49° dias de vida no LCE, que avalia ansiedade. Os 

dados foram submetidos a uma análise de variância seguida do teste de 

Newman Keuls (p < 0,05).  Resultados: Todos os animais (machos e fêmeas) 

submetidos ao JI durante a lactação, apresentaram maior percentual de 

entradas (%EA) e  tempo de permanência (%TA) nos braços abertos, 

frequência de idas a ponta dos braços abertos e de head dipping desprotegido 

do que os CTRL. As fêmeas apresentaram maior %EA e %TA, frequência de 

falsas entradas nos braços abertos, head dipping protegido, desprotegido e 

total e tempo no centro; os machos mostraram maior latência de primeira 

entrada nos braços abertos. Conclusão: Os animais  do grupo JI e as fêmeas 

demonstraram menor ansiedade. 
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Introdução: Aterosclerose é uma das principais patologias associadas ao 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares (DCV). É caracterizada pela 

deposição de lipídios, infiltração e proliferação celular na camada íntima das 

artérias, os quais podem reduzir a flexibilidade das artérias e obstruir a 

circulação sanguínea, conduzindo às complicações das DCV. A semente de 

chia (Salvia hispanica L.) é rica fonte de proteínas (18,9%) que, após digestão 

gastrointestinal, podem gerar peptídeos bioativos com benefícios em funções 

fisiológicas específicas, incluindo antioxidantes e anti-inflamatórias.  

Objetivo:  Investigar os mecanismos de ação da proteína total digerida da 

semente de chia (Salvia hispanica L.) contra a aterosclerose em macrófagos 

RAW 264.7.  

Métodos: Sementes de chia foram trituradas, removeu-se a mucilagem e os 

lipídeos e a extração da proteína total ocorreu por precipitação alcalina, 

seguida por digestão gastrointestinal simulada com pepsina e pancreatina, 

obtendo-se a proteína total digerida de semente de chia (DTP). Células de 



macrófagos (RAW 267.4) incubadas por 24 h em meio de cultura tipo DMEM 

suplementado com 1% de antibióticos e 10% de soro fetal bovino (SFB), 

seguido de mais 24 horas em meio de cultura sem SFB. Então, as células 

foram tratadas com lipoproteína de baixa densidade oxidada (ox-LDL, 80 µg / 

mL) e DTP (1mg/ml) ou controle farmacológico (sinvastatina, 0,1 µM) por 48 h. 

O meio de crescimento e o lizado celular foram utilizados para verificar a 

secreção e expressão proteica de marcadores ateroscleróticos, utilizando 

ELISA e Western-blot, respectivamente. Células espumosas foram avaliadas 

por Oil-Red-O. Os experimentos foram realizados em duplicata e avaliados por 

ANOVA e post-hoc de Tukey (p=0,05).  

Resultados: A DTP reduziu a expressão de iCAM (-86,4%), LOX-1 (-37,3%), 

iNOS (-67,0%) e NF-?B (-57,5%), além de ter reduzido a secreção de óxido 

nítrico (-43,4%), prostaglandinas (-41,9%), TNF-a (-43,3%), MCP-1 (-47,6 %) e 

IL-6 (-50,5%) e formação de células espumosas (-41,9%). Destaca-se que 

todos estes resultados foram mais expressivos que o controle farmacológico 

sinvastatina.  

Conclusão: A DTP da semente de chia reduziu os marcadores relacionados ao 

processo de aterosclerose em macrófagos. Esses resultados são inovadores, 

colaborando no maior entendimento dos mecanismos de ação das proteínas da 

chia contra a aterosclerose e as DCV. 
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Introdução: Os triacilgliceróis (TAGs) são as principais formas de lipídios 

dietéticos, no entanto, pouco se sabe sobre a importância biológica e 

nutricional da estereoespecifidade das composições dos TAGs. TAGs ocorrem 

naturalmente como também podem ser fabricados a partir de óleos vegetais 

e/ou gorduras animais, pelo processo de interesterificação. O processo de 

interesterificação é o mais utilizado atualmente como alternativa tecnológica à 

hidrogenação parcial para a modificação de óleos. Neste contexto, torna-se 

importante a avaliação do papel da gordura interesterificada e seus possíveis 

metabólitos no metabolismo. Metodologia: Camundongos machos Swiss 

(CEUA: 3853-1) foram distribuídos aleatoriamente em 4 grupos experimentais: 

óleo de palma (PO), óleo de palma interesterificado (IPO), hiperlipídico (POHF) 

e hiperlipídico interesterificado (IPOHF), os quais receberam a dieta 

experimental por 3 dias ou 1 semana. Para análises in vitro, a linhagem de 



neurônios hipotalâmicos mHypoA-2/28 foi tratada com DMSO, palmitato (Palm) 

e 2-palmitoil glicerol (2-PG) nas concentrações de 50 ou 100 µM, durante 4, 8 

ou 16 horas. Marcadores inflamatórios foram avaliados por RT-qPCR. Após 

estímulo com insulina foi avaliada a fosforilação de AKT e ERK 1/2. Resultados 

e discussões: A interesterificação química promoveu aumento da quantidade 

de ácidos graxos saturados em sn-2 quando comparado ao óleo de palma não 

modificado. Após 16 e 8 horas de tratamento com Palm e 2-PG em células 

mHypoA 2/29 é observada tendência na redução da fosforilação de AKT e ERK 

1/2 e amento da expressão de IKK e IL-6 após 16 horas de tratamento. 

Análises por lipidômica evidenciou o aumento da incorporação de ácido 

palmítico em células mHypoA 2/28 tratadas com Palm e 2-PG. Em 

camundongos, dados preliminares mostram que após 3 dias e 1 semana de 

consumo da dieta HF foi capaz de aumentar a glicemia de jejum.  Conclusão: O 

tratamento das células mHypoA 2/28 com 2-PG resulta em inflamação e 

promove resistência à insulina. Estes resultados parciais mostram que a 

alteração do posicionamento dos ácidos graxos nos triacilglicerois e o seu 

consumo em uma dieta normocalórica e normolipídica (10% do valor energético 

total) é o suficiente para alterar parâmetros metabólicos em animais 

experimentais. 

Agradecimentos: FAPESP (#2016/24768-3 e #2019/26538-3), CAPES e 

CNPQ. 
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INTRODUÇÃO: A dieta, sobretudo em períodos críticos do desenvolvimento, 

como a lactação e a puberdade, pode desencadear modificações fisiológicas e 

metabólicas de forma permanente, e predispor a obesidade/sobrepeso. A 

superalimentação por redução de ninhada tem sido utilizada para mimetizar o 

cenário atual de obesidade e determinar o papel da nutrição neonatal na 

capacidade inflamatória do tecido adiposo e na disfunção metabólica. O câncer 

colorretal é o segundo em mortalidade no mundo. Sabe-se que a obesidade 

está relacionada ao seu desenvolvimento, uma vez que o excesso de tecido 

adiposo gera um microambiente inflamatório desencadeando ou acelerando o 

processo de carcinogênese. Em adição, estudos têm evidenciado diversas 

propriedades probióticas do kefir, atuando como agente antimutagênico, 

anticarcinogênico e anti-inflamatório. OBJETIVOS: Avaliar o efeito do consumo 

de kefir na lactação e na puberdade sobre a concentração de TNF-a e a 



susceptibilidade à carcinogênese colorretal na prole adulta de ratos Wistar 

programados pela superalimentação neonatal. METODOLOGIA: Ratas Wistar 

foram divididas randomicamente em dois grupos experimentais: Grupo kefir 

(SLK) e o grupo controle (SL), e a prole mantida em ninhada reduzida (3 

filhotes/mãe). No grupo SLK, as mães receberam kefir por gavagem durante a 

lactação e após o desmame manteve recebendo o mesmo tratamento materno 

até os 60 dias de idade. Aos 67 dias de idade foi realizada a indução do câncer 

colorretal em ambos os grupos. Aos 240 dias de vida, os animais foram 

eutanasiados dos animais, e avaliados adiposidade, contagem de tumores, 

contagem de focos de criptas aberrantes (FCA) e concentração da citocina 

TNF-a. RESULTADOS: O consumo alimentar se manteve semelhante entre os 

grupos, sem alterações relevantes na massa corporal e adiposidade dos 

animais. O grupo SLK apresentou redução significativa de TNF-a (-73,7%) no 

homogenato do cólon. Foi observado aumento no número de FCA (36,7%) e 

diminuição na contagem de tumores (-71,4%), porém sem diferença estatística 

significativa entre os grupos. CONCLUSÃO: O consumo de kefir no início da 

vida programou para um perfil anti-inflamatório, com diminuição do número de 

tumores de colón na prole adulta superalimentada no período neonatal. 
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INTRODUÇÃO: Alterações nutricionais em períodos críticos do 

desenvolvimento, como o período gestacional, a infância e a puberdade, 

podem alterar o risco para o desenvolvimento de doenças na vida adulta. Neste 

sentido, o uso de probióticos, tal como o kefir, pode estar associado a 

supressão tumoral, atividade anti-inflamatória e modulação da microbiota 

intestinal. OBJETIVOS: Avaliar o efeito do consumo de kefir durante a lactação 

e a puberdade sobre o estado nutricional, inflamatório e a carcinogênese 

colorretal da prole adulta de ratos Wistar. METODOLOGIA: Ratas lactantes e 

suas proles foram divididas em dois grupos experimentais: grupo controle (C), 

cujas mães receberam água filtrada por gavagem na lactação; grupo kefir (CK), 

cujas mães receberam kefir de leite (108 UFC/dia) por gavagem durante a 

lactação. As proles mantiveram o mesmo tratamento materno até a puberdade. 

Para a indução da carcinogênese de cólon foi utilizada a droga 1,2-



dimetilhidrazina (DHM), na dosagem de 40mg/kg de peso corporal, via 

intraperitoneal. Durante a lactação os animais foram pesados diariamente, 

seguindo após esse período, de 4 em 4 dias, assim como a avaliação da 

ingestão alimentar. Na idade adulta, o animais foram eutanasiados, o tecido 

adiposo foi coletado e pesado. O cólon, por sua vez, foi removido para 

quantificação e categorização dos focos de criptas aberrantes (FCA) e 

contagem dos tumores. A avaliação da concentração do fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-a) em homogenato de cólon foi realizada por meio de kit 

ELISA específico. RESULTADOS: Não foram observadas diferenças 

significativas na ingestão alimentar e no tecido adiposo entre os grupos. Para a 

massa corporal, ocorreu um aumento significativo a partir do dia 81 nos 

animais CK em comparação ao controle, após a indução tumoral. A 

administração de kefir durante períodos críticos impediu o desenvolvimento de 

tumores de cólon (-100%; p = 0,025) e reduziu significativamente a 

concentração de TNF-a (-82,08%; p = 0,022), um importante marcador pró-

inflamatório que implica em injuria tecidual. CONCLUSÃO: O consumo de kefir 

no início da vida foi capaz de auxiliar na manutenção da massa corporal, inibir 

o desenvolvimento de tumores de colón e reduzir as concentrações de TNF-a. 
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Introdução: O óleo de pequi (OP) é rico em ácidos graxos monoinsaturados e 

carotenoides, que têm sido apontados como moduladores da resposta imune. 

Em nossos estudos prévios (dados não publicados), o OP promoveu efeito 

imunomodulador na mucosa intestinal de camundongos saudáveis e frente a 

um desafio imunológico (colite ulcerativa induzida por dextran sulfato de sódio). 

Entretanto, este efeito ainda não foi investigado em um cenário obesogênico. 

Objetivo: Investigou-se os efeitos do OP sobre elementos da resposta imune da 

mucosa intestinal de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. 

Métodos: O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

Experimentais da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Camundongos C57BL/6 machos foram distribuídos em quatro grupos: C (dieta 

controle), CP (C + OP); HL (dieta hiperlipídica) e HLP (HL + OP). O OP foi 



ofertado em uma dose de 150 mg/dia. Foram avaliados indicadores clínicos da 

obesidade e os fenótipos de leucócitos do compartimento intraepitelial e das 

placas de peyer da mucosa do intestino delgado e dos linfonodos 

mesentéricos. Resultados: Não houve diferenças nas massas corporais entre 

os grupos C, CP e HLP, as quais foram igualmente inferiores às do grupo HL 

(p<0,05). Os grupos CP e HLP tiveram a adiposidade visceral semelhante ao 

grupo C e inferior ao HL (p<0,05). No compartimento intraepitelial, o OP elevou 

os leucócitos totais, independente da dieta e não afetou os linfócitos 

intraepiteliais em comparação à dieta hiperlipídica (p<0,05). A dieta 

hiperlipídica elevou os linfócitos T?d e não houve efeito do OP (p<0,05). Nos 

linfonodos mesentéricos, houve uma redução dos lintócitos T auxiliares no 

grupo CP em relação ao C (p<0,05). Nas placas de peyer os leucócitos totais 

aumentaram no grupo HLP comparado a HL e C (p<0,05). Conclusão: Em um 

cenário obesogênico, o OP promoveu aumento de leucócitos totais no epitélio 

intestinal. É plausível que este aumento tenha sido reflexo do aumento de 

células da imunidade inata, como os macrófagos, com melhorias na estrutura 

do epitélio intestinal e na regulação da absorção de nutrientes, protegendo os 

animais, pelo menos em parte, do acúmulo de gordura visceral e ganho de 

massa corporal. 
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Introdução: A obesidade é o resultado do excessivo consumo em relação ao 

gasto energético. A composição em macronutrientes da dieta pode afetar tanto 

a ingestão quanto o gasto. Nesse contexto, o papel dos lipídeos no balanço 

energético é controverso. Evidências apontam que ácidos graxos 

monoinsaturados (MUFA) são mais sacietógenos e termogênicos que os 

saturados ou poliinsaturados. Além disso, os MUFA podem contribuir para 

reduzir os impactos imunometabólicos da obesidade. O óleo de pequi (OP) é 

rico em MUFA e antioxidantes, apresenta potencial funcional na redução do 

risco de doenças cardiometabólicas, mas ainda não foi estudado no contexto 

do balanço energético. Objetivo: Avaliar os efeitos da ingestão do óleo de pequi 

em indicadores do balanço energético e em biomarcadores imunometabólicos 



de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. Métodos: O estudo foi 

previamente aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

Experimentais da UFVJM. Camundongos Swiss, machos foram distribuídos em 

grupos (n=9): C – dieta controle; HL – dieta hiperlipídica e HLP – HL com 1% 

das calorias lipídicas (banha de porco) substituídas por óleo de pequi. Avaliou-

se indicadores da ingestão alimentar, da adiposidade visceral e biomarcadores 

imunometabólicos. O consumo de O2, a produção CO2, o quociente 

respiratório (QR), a taxa metabólica (TM) e as taxas de oxidação de lipídeos 

(TOL) e carboidratos (TOC) foram determinados por calorimetria indireta. 

Resultados: Não houve diferenças entre os grupos HL e HLP quanto à ingestão 

alimentar, calórica e lipídica e massa corporal, sendo todos os indicadores 

igualmente superiores aos do grupo C (p<0,05). Entretanto, a adiposidade 

visceral foi menor para o grupo HLP comparado ao HL (p<0,05). As 

concentrações séricas de proteína C reativa, interleucina 12p70 e interferon 

gama foram menores para o grupo HLP comparado ao HL (p<0,05). A TM, o 

QR e a TOC foram igualmente menores para os grupos HL e HLP, sendo a 

TOL maior em comparação ao C (0<0,05). Conclusão: A ingestão do OP não 

afetou a termogênese e a ingestão alimentar, mas promoveu menor acúmulo 

de gordura visceral com melhorias no perfil pró-inflamatório. É provável que tais 

efeitos não estejam diretamente relacionados ao balanço energético. Apoio: 

Fapemig e CNPq. 
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Introdução: Diversos alimentos têm sido alvo de pesquisas científicas por 

apresentarem em sua composição química, nutrientes e compostos bioativos 

que podem atuar em parâmetros relacionados à saúde. O óleo de pequi (OP) é 

rico em nutrientes e compostos bioativos, dentre os quais destacam-se o ácido 

graxo oleico e diversos carotenoides que, isoladamente, apresentam efeitos 

imunomoduladores em sistemas biológicos, indicando um potencial funcional 

para este alimento. Objetivo: Investigar efeitos imunomoduladores do OP em 

culturas de células mononucleares do sangue periférico humano (PBMC). 

Métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Utilizou-se nos experimentos in vitro, culturas de PBMC obtidas a partir do 

sangue periférico de indivíduos entre 23 e 47 anos, hígidos e de ambos os 



sexos. Nas culturas de PBMC, o OP foi testado em concentrações que 

variaram de 1 µg/mL a 1000 µg/mL. Avaliou-se a emissão de fluorescência 

interferente em citômetro de fluxo e a viabilidade celular pelo método de 

exclusão com azul de Tripan. A proliferação de linfócitos totais e das 

subpopulações CD4 e CD8 foi avaliada pelo decaimento da fluorescência de 

células marcadas com VPD450, em culturas de 5 dias estimuladas pela 

fitohemaglutinina. A produção de interferon-? (IFN-?), interleucina (IL)-17, IL-2, 

IL-4, IL-10 e IL-6 foi avaliada pelo método Cytometric Bead Array em culturas 

de 4 h estimuladas com Miristato Acetato de Forbol – PMA e ionomicina. 

Resultados: O OP não induziu emissão de fluorescência interferente e não 

reduziu a viabilidade dos linfócitos. A concentração de 200 µg/mL de OP 

reduziu o índice de proliferação de linfócitos totais e da subpopulação CD8. A 

concentração de 400 µg/mL reduziu o índice de proliferação de linfócitos totais 

(p?<0,05). Sobre a produção de citocinas, a concentração 200 µg/mL de OP 

reduziu a IL-17, a IL-2 e a IL-4 (p?<0,05). Conclusão: O OP parece atenuar a 

resposta inflamatória em culturas de PBMC, já que reduziu a proliferação de 

células e a produção de mediadores pró-inflamatórios. 

Apoio fianaceiro: Fapemig e CNPq 
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INTRODUÇÃO: Os compostos naturais são aliados no tratamento de diversas 

patologias. A piperina extraída da pimenta preta é um composto orgânico e 

apresenta diversas funções descritas na literatura como propriedades 

antioxidante, anti-inflamatória, antipirética, gastroprotetora, podendo auxiliar na 

prevenção de várias doenças.  

OBJETIVO: Assim o objetivo deste projeto foi avaliar o potencial da piperina em 

prevenir a hepatotoxicidade induzida pelo paracetamol em camundongos 

C57BL/6. 

MÉTODO: Os animais receberam, por via oral, uma vez ao dia a piperina nas 

doses de 20 mg/kg ou 40 mg/kg durante 08 dias consecutivos. No 8º dia de 

administração da piperina, após 12 horas de intervalo, submetemos os animais 

à intoxicação pelo paracetamol (APAP), após 3 horas os animais foram 



eutanasiados. Os grupos experimentais (n=7) foram distribuídos da seguinte 

forma: controle, APAP, Piperina 20mg/kg (P20) + APAP e Piperina 40mg/kg 

(P40) + APAP. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais da Universidade Federal de Ouro Preto. 

RESULTADO: Em relação aos marcadores de dano hepático, nossos 

resultados mostram  um aumento significativo na enzima ALT no grupo APAP 

comparado aos demais grupos, sendo o grupo P40 igual aos grupos controle e 

P20. Na dosagem de AST observamos um aumento em todos os grupos 

comparados ao controle. Em relação ao índice de necrose observamos um 

aumento significativo no grupo APAP comparado aos demais grupos. Em 

relação aos marcadores de status redox, observamos que o grupo P20 e P40 

mantiveram os níveis de TBARS e proteína carbonilada iguais ao controle, já 

no grupo APAP observamos um aumento significativo em relação ao controle. 

Em relação aos grupos sulfidrilas observamos um aumento no grupo APAP e 

redução no grupo P20. Na expressão gênica observamos uma redução de 

CYP2E1 no grupo APAP comparado ao grupo controle e P20. CYP1A2 houve 

uma diminuição no grupo APAP quando comparado apenas ao grupo P20. A 

IL-1ß reduziu no grupo APAP comparado aos demais grupos. CASP-1 e 

NLRP3 reduziu no grupo APAP comparado apenas ao grupo controle.  

CONCLUSÃO: Com base nesses resultados, a piperina tem se mostrado um 

possível aliado na prevenção de danos hepáticos induzidos pela overdose de 

paracetamol. 
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Título: Óleo da polpa da macaúba (Acrocomia aculeata) reduz adiposidade e 

infiltrado inflamatório no tecido adiposo de camundongos alimentados com 

dieta hiperlipídica 

 

Palavra-chave: ácido oleico, carotenoides, óleo, obesidade. 

 

Introdução 

A obesidade é reconhecida como um dos maiores problemas de saúde pública 

e a alimentação torna-se importante estratégia para prevenção e tratamento 

dessa patologia. A macaúba (Acrocomia aculeata) é uma palmeira brasileira e 



o óleo da polpa apresenta perfil lipídico rico em ácido oleico, além de alto teor 

de carotenoides. 

Até o momento não há estudos na literatura avaliando o efeito do óleo da polpa 

da macaúba com a obesidade e inflamação, porém, pesquisas demonstram 

que o ácido oleico e carotenoides desempenham efeitos positivos nessas 

alterações metabólicas. 

 

Objetivo 

Avaliar o efeito do consumo do óleo da polpa da macaúba na histomorfometria 

e infiltrado inflamatório no tecido adiposo de camundongos alimentados com 

dieta hiperlipídica. 

 

Métodos 

Trinta camundongos black C57Bl/6 foram divididos em 3 grupos (n=10): 

controle negativo (CN; dieta AIN-93M), controle positivo (CP; dieta hiperlipídica 

– 60% lipídeos), grupo experimental macaúba (DM; dieta hiperlipídica + 4% de 

óleo da polpa da macaúba). Após 8 semanas, os animais foram eutanaziados e 

coletado tecido adiposo. Foi realizado a análise histológica do tecido adiposo 

que foi corado com eosina/hematoxilina e avaliado o número, tamanho e área 

dos adipócitos e a presença de infiltrado inflamatório. Os dados foram 

analisados pela ANOVA seguido de teste de Newman-Kews (p=0,05). O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Viçosa 

(Protocolo 09/2019). 

 

Resultados 

O óleo da polpa da macaúba reduziu o número (-30,3%), tamanho (-29,9%) e 

área (-36,6%) dos adipócitos (p<0,05). Ainda, o grupo DM apresentou menor 

infiltrado inflamatório no tecido adiposo quando comparado aos demais grupos 

(CN:0,50±0,21; CP:1,70±0,88; DM:0,03±0,01) (p<0,05). 

 

Conclusão 



O óleo da polpa de macaúba reduziu adiposidade e infiltrado inflamatório no 

tecido adiposo em camundongos alimentados com dieta rica em gordura 

saturada, mostrando que esse óleo pode ser uma estratégia alimentar no 

controle da obesidade.  
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Título: Óleo da polpa e amêndoa da macaúba (Acrocomia aculeata) reduz a 

formação de espécies reativas de oxigênio em célula HepG2. 

 

Palavra-chave: ácido oleico, carotenoides, tocoferol, óleo, ROS. 

 

Introdução 

A formação de espécies reativas de oxigênio (do inglês reactive oxygen 

species-ROS) estão relacionados com diversas doenças. A macaúba 

(Acrocomia aculeata) é uma palmeira brasileira e o óleo da polpa é rico em 



ácido oleico e carotenoides, e o óleo da amêndoa em ácido láurico, oleico e 

tocoferol. Pesquisas demonstram que os componentes presentes nesses óleos 

podem desempenhar efeitos contra a formação de ROS, gerando benefícios 

para a saúde. 

 

Objetivo 

Avaliar o efeito do óleo da polpa e amêndoa da macaúba na formação de 

espécies reativas de oxigênio em células de hepatocarcinoma humano 

(HepG2). 

 

Métodos 

A geração de ROS foi determinada com diacetato de diclorofluoresceína 

(DCFH-DA). A linhagem celular HepG2 (60.000 células/poço) foi tratada com 

duas concentrações dos óleos da polpa e da amêndoa (100 e 1000 µg/mL), 

que foram incubadas a 37º C por 1 hora. Para o controle positivo as células 

foram tratadas com H2O2 e para o controle negativo com meio de cultura. A 

intensidade da fluorescência foi medida em comprimento de onda de excitação 

de 485 nm. Os resultados foram expressos como porcentagem de intensidade 

de fluorescência em relação ao grupo controle. Os dados foram analisados 

pela ANOVA seguido de teste de Tukey (p=0,05). 

 

Resultados 

O óleo da polpa e amêndoa da macaúba, nas duas doses testadas (100 e 1000 

µg/mL) não aumentaram a formação de ROS, mantendo níveis semelhantes ao 

controle negativo. Além disso, ao testar os óleos na presença de H2O2, estes 

foram capazes de reduzir a formação de ROS em níveis menores que o grupo 

controle positivo e semelhante ao controle negativo (p<0,05). 

 

Conclusão 

O óleo da polpa e amêndoa da macaúba apresentam efeito benéfico e 

protetivo, reduzindo a formação de ROS, e desencadeando efeitos positivos 

em doenças relacionadas ao aumento de ROS. 
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Introdução: Existe um interesse crescente na utilização de componentes 

bioativos isolados de fontes vegetais ("fitoquímicos") em alimentos funcionais, 

suplementos e produtos farmacêuticos e muitos desses fitoquímicos bioativos 

reivindicam promover a saúde e o bem-estar humanos, prevenindo ou tratando 

certas doenças. Um crescente corpo de evidências pré-clínicas sugere que o 

resveratrol tem o potencial de afetar uma variedade de doenças humanas, 

pode prevenir lesões neuronais, reduzir a inflamação e promover o reparo e a 

regeneração de nervos através de diferentes mecanismos. Objetivo: Avaliar as 

evidências científicas a respeito do efeito modulador do resveratrol, sobre a 

inibição do fator nulclear de transcrição kappa beta (NF-kB), em processos 

inflamatórios cerebrais. Métodos: A revisão sistemática foi desenvolvida a partir 

de buscas nos bancos de dados eletrônicos acerca de publicações de artigos 



originais escritos em inglês e português, nos últimos 5 anos. As buscas foram 

realizadas nas bases de dados: Pubmed; Science Direct e Web of Science, 

utilizando como descritores as palavras-chave: resveratrol, inflamação, lesão 

cerebral traduzidas em inglês com o termo “and” como operador boleano. Além 

da utilização dos descritores, a seleção dos estudos ocorreu de acordo com os 

critérios de inclusão: publicações dos últimos 5 anos no formato de artigo, 

disponibilidade do artigo em língua portuguesa ou inglesa e presença dos 

referidos descritores. Resultados: Após análise dos critérios de inclusão e 

exclusão foram selecionados 6 artigos. Os estudos relataram que em 

processos de lesão cerebral, a via TLR4 / NF-?B regula os níveis de expressão 

de citocinas inflamatórias, incluindo TNF-a e IL-1ß, que propaga a reação em 

cascata inflamatória e, eventualmente, aumenta os danos cerebrais. O 

resveratrol diminue os níveis sanguíneos de TNF-a e IL-1ß, responsáveis pela 

ativação da via do NF-?B. Conclusão: A atividade do fator nuclear de 

transcrição kappa B (NF-kB) tem sido considerada um alvo-chave para o 

controle de mecanismos da inflamação não só em lesões cerebrais, mas em 

diversas outras condições patológicas. De acordo com as evidências 

encontradas no presente estudo, o resveratrol possui potencial terapêutico para 

atenuar ou mesmo prevenir danos induzidos pela inflamação cerebral em 

diversas circunstâncias, atuando principalmente na via inflamatória relacionada 

ao NF-kB. 
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Introdução: A nutrição durante o período de lactação exerce importante papel 

na modulação dos sistemas fisiológicos do organismo em formação. Dessa 

forma, uma alimentação materna desequilibrada pode predispor futuras 

alterações comportamentais na prole. Objetivo: Investigar os efeitos da prática 

do jejum intermitente durante a lactação no perfil comportamental dos filhotes 

machos e fêmeas de ratos no final da adolescência. Métodos: Utilizou-se 16 

ninhadas de ratos da linhagem Wistar, compostas por 1 rata-mãe e 8 filhotes (6 

machos e 2 fêmeas), que formaram durante a lactação os grupos: Controle (C): 

as mães receberam ração padrão e água ad libitum (n=8 ninhadas); Jejum 

intermitente (JI): as mães receberam ração padrão ad libitum nas primeiras 24 

horas após o parto e ficaram sem acesso ao alimento pelas próximas 24 horas, 

alternando os períodos de oferta e restrição de dieta a cada 24 horas  e água 



ad libitum (n=8 ninhadas). Após o desmame 2 filhotes machos e 2 fêmeas de 

ambos os grupos foram separados em caixas individuais e receberam ração 

padrão e água ad libitum. No 50° dia pós-natal, os animais realizaram os testes 

comportamentais no campo aberto, sendo avaliado a latência de saída do 

centro, frequência de entradas e tempo gasto no centro, número de quadrados 

periféricos atravessados. Os dados foram analisados através da análise de 

variância (ANOVA), seguida do teste de Newman Keuls quando apropriado (p 

< 0,05). Resultados: As fêmeas apresentaram maior frequência de entradas e 

tempo de permanência nos quadrantes centrais, além de maior número de 

quadrados periféricos atravessados do que os machos; o grupo JI apresentou 

maior frequência nos quadrantes periféricos atravessados do que o C. Os 

machos do grupo C apresentaram maior latência para sair do centro no início 

do teste do que as fêmeas e menor do que os machos JI. Conclusão: As 

fêmeas apresentaram menores níveis de ansiedade e aumento na 

locomoção/exploração. O JI não alterou a ansiedade, porém aumentou a 

locomoção/exploração no campo aberto. 
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As experiências durante a fase inicial do desenvolvimento apresentam 

consequências importantes no desenvolvimento durante a infância, em 

decorrência dos processos de programação metabólica que ditam a saúde ao 

longo do ciclo da vida. Tanto a lactação quanto o consumo alimentar durante 

as janelas críticas do desenvolvimento afetam as respostas adaptativas que 

descrevem a ligação entre as primeiras experiências nutricionais e o 

surgimento de doenças crônicas na idade adulta. A manipulação do tamanho 

da ninhada promove a programação metabólica nos animais e seus efeitos 

sobre o estabelecimento da resistência à insulina (RI), tanto sistêmica quanto 

hepática, são controversos. Ainda, o influxo de lipídeos para o fígado neste 

modelo, resultando em esteatose hepática (EH) precisa ser melhor 

compreendido. Portanto, nosso objetivo foi avaliar o efeito da redução do 

tamanho da ninhada e da dieta pós-desmame rica em carboidratos simples 



(high-sugar diet – HSD) após 8 semanas sobre o surgimento da EH. Após o 

nascimento, ratos Wistar machos (n=37) foram distribuídos em ninhada 

reduzida (NR, n=18; 4 filhotes/mãe) e ninhada controle (NC, n=19; 8 

animais/mãe). Após o desmame (21 dias), os animais foram novamente 

divididos em 4 grupos: (i) e (iii) animais NC alimentos com dieta padrão STD 

(STD – NC; n=7) ou HSD (HSD – NC; n=8); (ii) e (iv) animais NR alimentos 

com STD (STD – NR; n=6) ou HSD (HSD – NR; n=8) por 8 semanas. Após a 

eutanásia, foram coletados o sangue, para análises glicometabólicas, e o 

fígado, para análises histológicas (p<0,05, ANOVA TWO-WAY, pós-teste 

Bonferroni). A manipulação da ninhada resultou em ganho de peso pós-

desmame e a dieta HSD provocou RI no período experimental. Em relação ao 

grau de esteatose hepática (GEH), observamos efeito da dieta pós-desmame e 

da interação (p<0,001), reduzindo a GEH discreto dos animais HSD-NR e 

eliminando o GEH moderado observado nos animais do grupo HSD NC. Dessa 

forma, os nossos resultados sugerem que a interação entre a redução da 

ninhada e HSD pós-desmame preveniu o surgimento de EH após 8 semanas 

de experimento. Futuros experimentos estão em andamento para comprovar o 

mecanismo por trás deste fenômeno. 
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Introdução: A inflamação crônica de baixo grau está diretamente associada ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) e é um evento complexo 

e multissistêmico. A semente de chia (Salvia hispanica L.) contem cerca de 

18,9% de proteínas, sendo promissora fonte de peptídeos bioativos com 

atuação anti-inflamatória. 

Objetivo:  Avaliar os efeitos anti-inflamatórios da proteína total digerida (DTP) 

da semente de chia (Salvia hispanica L.) in silico e in vitro. 

Métodos: Sementes de chia foram moídas e removeu-se a mucilagem e os 

lipídeos. A proteína foi extraída por precipitação alcalina e submetida a 

digestão gastrointestinal com pepsina e pancreatina. Células tipo macrófagos 

264.7 foram semeadas em placas de 6 poços utilizando meio DMEM com 1% 

de antibióticos e 10% de soro fetal bovino (SFB) em incubadora, a 37 °C, 5% 

CO2/95% ar. Após 24h, essas células foram tratadas com lipopolissacarideos 

(LPS, 1.0 µM) e DTP (1mg/ml) ou controle farmacológico (dexametasona, 1 

µM). Ao final, o meio de cultura e o lizado celular foram utilizados para se 



avaliar a secreção e expressão proteica de marcadores da inflamação, 

utilizando ELISA e Western-blot, respectivamente. A imunofluorescência e 

microscopia confocal de varredura a laser foram utilizadas para avaliar a 

translocação nuclear de NF-?B p65. Análises in silico foram realizadas nos 

programas AutoDock Tools e AutoDock Vina. Os experimentos foram 

realizados em duplicata e avaliados por ANOVA e post-hoc de Tukey (p=0,05).  

Resultados: A DTP reduziu a expressão e a translocação de NF-?B para o 

núcleo e, consequentemente, a expressão de p-NF-?B, iNOS, p-JNK e AP-1 

foram diminuídos. Além disso, os níveis secretados de TNF-a, MCP-1 e oxido 

nítrico e a produção de espécies reativas de oxigênio também foram reduzidos 

com tratamento com DTP. O peptídeo HYGGPPGGCR da DTP demonstrou a 

maior interação in silico com o NF-?B p65 (-7,1 kcal/mol).  

Conclusão: A DTP de semente de chia reduziu a expressão e secreção de 

marcadores da via metabólica da inflamação in vitro. Além disso, os peptídeos 

da DTP formados tiveram elevada interação in silico com NF-?B p65. Portanto, 

a DTP de chia possui potencial ação contra a inflamação crônica e as doenças 

a ela associadas, principalmente as DCV. 
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Introdução: Durante a amamentação a mãe necessita de um aporte energético 

maior devido a produção de leite, que é um alimento rico em nutrientes e 

crucial para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê nos primeiros 

meses de vida. Quando ocorre uma má alimentação materna, o volume e a 

composição do leite podem ser comprometidos, podendo gerar efeitos 

negativos para a criança. Objetivo: Avaliar os efeitos da restrição calórica 

maternal aplicada durante a lactação no desenvolvimento dos filhotes de ratas 

Wistar . Métodologia: O experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (Protocolo 055/19). Utilizou-se 16 ninhadas de ratos da 

linhagem Wistar, compostas por 1 rata-mãe e 8 filhotes (6 machos e 2 fêmeas), 

distribuídas aleatoriamente em 2 grupos: Controle (CTRL) – as mães 

receberam durante todo o período de lactação ração comercial e água ad 

libitum (n=8 ninhadas); Restrição Proteico Calórica (R) – as mães receberam 



50% da ração comercial consumida pelas ratas Controle e água ad libitum (n=8 

ninhadas). Após o desmame 2 filhotes machos e 2 fêmeas de cada grupo 

receberam ração e água ad libitum e foram quantificados o consumo de ração, 

água  e o ganho de peso semanal. Foram avaliados: peso no 21° e 53° dias de 

vida; ganho de peso total; comprimento naso-anal (CNA); índice de massa 

corporal (IMC); consumo total de ração, calorias e água; coeficiente de 

eficiência alimentar(CEA) e energética(CEE); peso dos órgãos e gordura 

abdominal.  Os dados foram submetidos a uma análise de variância seguida do 

teste de Newman Keuls (p < 0,05). Resultados: Os animais tratados com R 

durante a lactação apresentaram menor peso no 21° e 53° dias de vida; menor 

CNA, IMC, consumo de ração, calorias, água,  peso absoluto dos órgãos e 

gordura abdominal comparado ao controle; apresentaram também maior CEA e 

CEE do que o controle. As fêmeas apresentaram menor peso ao 53° dia de 

vida, menor CNA, IMC, consumo de ração, calorias, CEA, CEE, peso absoluto 

dos órgãos e gordura abdominal do que os machos. Conclusão: Os animais do 

grupo restrição proteico calórica desenvolveram desnutrição, que persistiu após 

32 dias de recuperação nutricional. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO BÁSICA E 

EXPERIMENTAL 

 

 

SILIMARINA REDUZ LIPÍDIOS HEPÁTICOS E ESTRESSE OXIDATIVO EM 

CAMUNDONGOS SUPLEMENTADOS COM FRUTOSE EM ÁGUA 

 

 

Luana Cristina Faria Carvalho (carvalholuana1@yahoo.com.br) 

Flávia Monteiro Ferreira (monteiro.flavia@yahoo.com.br) 

Daniela Caldeira Costa (dani.caldeiracosta@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Nos últimos anos alterações importantes ocorreram  nos padrões nutricionais, 

incluindo o aumento no consumo de frutose, que vem sendo associado a 

inúmeros distúrbios metabólicos, como a doença hepática gordurosa não 

alcoólica (DHGNA). Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 

da silimarina sobre o perfil lipídico e status redox hepático em camundongos 

C57BL/6 submetidos ao consumo de 30% de frutose durante 8 semanas. Para 

os ensaios in vivo, os animais foram distribuídos em 5 grupos: controle (C), 

frutose 30% 8 semanas (F8), frutose 30% + silimarina 120mg/kg/dia (FS1), 

frutose 30% + silimarina 240mg/kg/dia (FS2). Para analisarmos o perfil lipídico 

hepático avaliamos o conteúdo de triglicerídeos e colesterol no fígado. Todos 

os procedimentos experimentais foram aprovados pelo comitê de ética no uso 

de animais. Nossos resultados demonstram que o grupo F8 foi capaz de 

aumentar o conteúdo de triglicerídeos e de colesterol hepático em relação aos 

demais grupos e que os grupos FS1 e FS2 foram capazes de reduzir o 

acumulo de lipídios no fígado. Para analisarmos o estresse oxidativo avaliamos 

a atividade da superóxido dismutase (SOD), da catalase (CAT) e a 

concentração de sulfidrilas. Os resultados demonstram que o grupo F8 



aumentou a atividade da SOD em relação ao grupo C e que o tratamento FS1 

foi capaz de reduzir esta atividade. Além disso, observamos que a atividade da 

CAT reduziu no grupo F8 em relação ao grupo C e que ambos tratamentos 

foram capazes de aumentarem sua atividade. Ainda, verificamos que o grupo 

F8 reduziu a concentração de sulfidrilas em relação ao grupo C, sendo que 

ambos os tratamentos aumentaram a concentração de sulfidrilas.  Os 

resultados analisados sugerem que a silimarina possui potencial para modular 

os danos hepáticos causados pelo consumo de frutose, reduzindo o acúmulo 

de gordura ectópica hepática e minimizando o estresse oxidativo. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

A INTERVENÇÃO NUTRICIONAL COMO FORMA DE PROPORCIONAR 

MELHORA NA QUALIDADE DE SONO EM MULHERES EM TRATAMENTO 

DE CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Érica Machado Soares Silva (ericamss29@gmail.com) 

Henriqueta Vieira Van Keulen (ketakeulen@gmail.com) 

Aline Silva De Aguiar (aline.aguiar@ufjf.edu.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: O câncer de mama acomete milhões de mulheres em todo o 

mundo ao longo do ano. Vários são os efeitos colaterais vivenciados por essas 

pacientes durante e após o tratamento, dentre eles está a insônia. Apesar da 

prevalência e do impacto potencial da insônia relacionada ao câncer, esse 

distúrbio não é rotineiramente rastreado nessa população, fazendo com que o 

controle e tratamento permaneça abaixo do ideal. Acredita-se que intervenções 

nutricionais específicas podem modular positivamente as variáveis do sono. 

Objetivo: Revisar na literatura o contexto da abordagem nutricional como forma 

de 

proporcionar melhora da qualidade do sono de mulheres em tratamento de 

câncer de mama. Metodologia: Revisão integrativa sobre a intervenção 

nutricional na alimentação de mulheres em tratamento de câncer de mama 

como forma de auxiliar na melhora da qualidade do sono. Foram selecionados 

artigos que correspondiam ao objetivo proposto nesta revisão e a busca foi 

realizada no site PubMed. Resultados: A insônia afeta grande parte dos 

pacientes oncológicos durante e após o período perioperatório, principalmente 



os que apresentam câncer de mama. Além disso, sobreviventes do câncer 

relatam que conviver com a insônia pode ser mais desafiador do que o 

diagnóstico de câncer e o tratamento subsequente. Está elucidado que certos 

alimentos possuem características que colaboram 

para indução ao sono, melhorando a qualidade e o seu tempo total. O 

mecanismo para tal, gira em torno do triptofano encontrado nesses alimentos 

sendo convertido em serotonina, o precursor do hormônio promotor do sono, a 

melatonina. No entanto, novas pesquisas com intervenção dietética em 

pacientes oncológicos se faz necessário para que seja demonstrado a eficácia 

da intervenção dietética neste grupo. Conclusão: Através de evidências 

consistentes foi identificado que mulheres em tratamento de câncer de mama 

são consideravelmente acometidas pela qualidade do sono diminuída e tal 

alteração persiste ao longo do tempo, mesmo após a finalização do tratamento. 

A intervenção dietética, por meio da inclusão de certos alimentos na rotina 

alimentar, é uma estratégia com grande potencial 

para indução ao sono e consequente melhora da qualidade de vida. 
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A alopecia androgênica é uma condição dermatológica, caracterizada pela 

queda de cabelo por determinação inata, desencadeada pela ação da enzima 

5-alfa-redutase e pelo hormônio di-hidrotestosterona (DHT), que ao se ligar aos 

receptores andrógenos presentes nos cabelos, desencadeia um processo de 

diminuição da fase anágena  e  prolongamento da fase telógena, o seu efeito 

crônico leva ao quadro de calvície. O seu tratamento é caracterizado por uma 

vertente amplamente medicamentosa, com a utilização de drogas 

antiandrogênicas, porém terapias naturais como o saw palmetto podem ser 

utilizadas como forma de tratamento. O objetivo da pesquisa é estudar de 

maneira exploratória os principais achados que retratam a utilização do saw 

palmetto no tratamento da alopecia androgênica. O estudo trata-se de uma 

revisão sistemática, as buscas se realizaram por meio das bases de dados 

PUBMED, SCIENCE DIRECT e SCIELO. Foram selecionados 15 estudos, 

após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 12 artigos 

encaminharam-se para compor a pesquisa. Em (50,0%; n=6) a serenoa repens 

mostrou inibir a enzima 5 alfa redutase e bloquear aproximadamente 50% da 

ligação de DHT aos receptores nas células alvo, dificultando de forma 

competitiva a modulação dos receptores androgênicos, aumentando o 

crescimento capilar de indivíduos submetidos a ingestão oral diária de 320mg 

na forma de extrato. Já em (33,3%; n=4) O saw palmetto em comparação com 



drogas antiandrogênicas, como a finasterida e dutasterida, não apresentou 

efeitos colaterais de ordem sexual, tendo uma ação oposta, homens e 

mulheres foram beneficiados com um efeito afrodisíaco. A ação antioxidante, 

anti-inflamatória e efeito proapoptótico do saw palmetto foi apresentada em 

(16,7%; n=2)  devido a sua composição formada por fitosteróis (estigmasterol, 

campestero e sitosterol) e ácidos graxos (ácido caproico, caprílico, cáprico, 

láurico, linoleico, linolénico, mirístico, oleico, palmítico e esteárico) sendo 

considerado benéfico para a saúde capilar. Diante do exposto, percebe-se que 

terapias naturais como a serenoa repens podem ser utilizadas para o 

tratamento da calvície androgênica, contribuindo para manutenção e aumento 

da taxa de crescimentos dos fios, não apresentando efeitos colaterais latentes. 
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INTRODUÇÃO: A vitamina A pode atuar como antagonista da aterogênese, 

contribuindo para a prevenção do desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. OBJETIVO: Realizar revisão integrativa acerca da atuação 

da vitamina A no sistema imune e nas doenças cardiovasculares. MÉTODOS:  

As buscas aconteceram na base de dados PubMed com os descritores “vitamin 

A”, “cardiovascular disease”, “retinol”, “cvd”, “immune system” associados ao 

operador booleano AND. Foram incluídos estudos publicados entre 2014 e 

2021, no idioma inglês. RESULTADOS: Foram selecionados 6 artigos, 

incluindo revisões de literatura, ensaios pré-clínicos e ensaio clínico. 

DISCUSSÃO:  Evidências recentes mostram a ação sinalizadora da vitamina A-

ácido retinóico na regulação da plasticidade de células tronco hematopoiéticas 

durante a ativação mediada pelo estresse , restringindo a tradução de 

proteínas e os níveis de espécies reativas de oxigênio (CABEZAS-

WALLSCHEID et al., 2017). Distúrbios nesse processo podem ocasionar a 



monocitose, condição associada à infiltração de monócitos na parede arterial, 

que favorece o desenvolvimento das doenças cardiovasculares (AMENGUAL; 

BARRET, 2019). Evidências também apontam que a expressão do 

transportador ABCA1, que participa do efluxo do colesterol, é aumentada pelo 

ácido 9-cis retinóico, um isômero do all-trans-retinol (SHRESTHA et al., 2014), 

contribuindo para o transporte reverso do colesterol e diminuição da 

aterogênese. Além disso, o ácido retinóico também controla a diferenciação 

das Células T, modulando a imunidade adaptativa mediada por estas células 

(BONO et al., 2016) e, consequentemente, o processo inflamatório na 

aterosclerose (WITZTUM; LICHTMAN, 2014), muito embora essa sinalização, 

assim como a realizada no efluxo de colesterol e na diferenciação das células 

hematopoiéticas, exija mais pesquisas (MILLER; CORONEL; AMENGUAL, 

2020). CONCLUSÃO: A vitamina A é um nutriente capaz de modular a 

expressão e diferenciação de células, podendo contribuir para a prevenção de 

doenças cardiovasculares, embora seus mecanismos de ação não estejas 

ainda totalmente elucidados. 
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INTRODUÇÃO: O Grupo de Educação Tutorial (GET) é responsável por 

realizar atividades de extensão, como por exemplo a atividade GET Nutrição 

em Dia, visando promover um ciclo de palestras acadêmicas com atualizações 

científicas e vivência prática. Porém, devido às complexidades do período de 

pandemia de COVID-19 e os desafios para a continuidade dos projetos de 

extensão universitária, foi necessário adaptá-las para o formato remoto. 

OBJETIVO: apresentar as adaptações de uma atividade de ensino realizada 

pelo GET Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora devido à pandemia 

de COVID-19. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato 

de experiência. Em que foi utilizada a rede social do grupo, através da 

plataforma Instagram em formato de lives, onde duas integrantes do GET 

alternaram as apresentações, sendo o conteúdo transmitido como entrevista, 

em dois blocos totalizando seis lives com aproximadamente 55 minutos cada. 

O público interagiu com o palestrante, expressando sua opinião, esclarecendo 

as dúvidas através do recurso de comentários. RESULTADOS: Houve sucesso 

na participação dos alunos, podendo ser confirmado pelo número de 

visualizações online durante as lives e interações através dos comentários.  A 



internet viabilizou encontros de pessoas, mesmo distantes, possibilitando o 

acesso à profissionais de outras cidades. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A troca 

de experiências na versão online ocorreu de forma descontraída, vencendo a 

barreira da complexidade do distanciamento social. Para os integrantes do 

GET o feedback foi positivo, permitindo uma nova visão da organização de 

eventos fortalecendo o grupo continuamente após esse desafio. 
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Introdução: A obesidade está relacionada ao consumo de alimentos 

ultraprocessados e o isolamento social pode ter favorecido. O Guia Alimentar 

para a População Brasileira trouxe nova classificação desses alimentos, 

tornando-se referência nas escolhas alimentares adequadas e saudáveis e no 

combate à obesidade. Objetivo: Avaliou-se o consumo alimentar, com base na 

classificação do Guia, de indivíduos obesos residentes nos municípios da 

região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Métodos: O consumo foi 

avaliado por meio de Questionário de Frequência Alimentar (QFA), adaptado 

ao formato virtual a partir de QFA validado e ajustado pela classificação. O 

QFA foi disponibilizado no aplicativo Google Forms e o link divulgado em redes 

sociais de acesso a população-alvo. O público foi definido como indivíduos 

obesos adultos de ambos os sexos. Aprovado no CEP sob protocolo CAAE nº 

14214619.7.0000.5699. Resultados: Obteve-se 76 QFA, após aplicação dos 

critérios de exclusão e inclusão, somaram 64 QFA, com idade entre 21 a 58 

anos, 94% mulheres e com mediana de IMC 36,9 kg/m2. Verificou-se consumo 

diário de alimentos in natura e minimamente processados, com consumo de 



frutas por 18,7% e verduras e legumes por 26,6% dos participantes. O 

consumo diário de arroz e feijão foi relatado por 54,7% da amostra. A carne 

mais consumida foi de ave (25%). O tipo de gordura variou, sendo o consumo 

diário de óleo vegetal mais frequente (39,1%), seguido da manteiga (32,9%) e 

do azeite (31,3%). O consumo de sal (39,1%) e açúcar (34,4%) entre 1 ou 2 

vezes/dia e 3 ou mais vezes (sal: 32,8%/ Açúcar: 21,9%) foram as frequências 

prevalentes. Em relação aos processados, o consumo de pão francês foi 

indicado entre 1 a 4 vezes/semana por 43,8% da amostra. Dos 

ultraprocessados destaca-se consumo de 1 a 4 vezes/semana de refrigerantes 

(39,1%), preparações congeladas (36%), biscoito (29,7%) sucos 

industrializados (26,6%), embutidos (23,4%) e margarina (21,9%). Conclusão: 

Os obesos demonstraram no período de isolamento baixo consumo de 

alimentos in natura e elevado consumo de ultraprocessados, o que em parte 

pode ter contribuído para aumento da adiposidade no confinamento. 

Necessária maior divulgação e informação sobre a relação desses alimentos 

no avanço da doença. 
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INTRODUÇÃO: O distanciamento social vivenciado durante a pandemia de 

COVID pode alterar os hábitos alimentares das populações. OBJETIVO: O 

presente estudo avaliou o consumo alimentar de mulheres adultas na cidade 

de Belo Horizonte – MG, em situação de distanciamento social recomendada 

durante a pandemia de COVID-19.MÉTODOS: O estudo foi quantitativo e 

exploratório, realizado com mulheres de 19 a 50 anos. Os dados utilizados para 

estimar o consumo alimentar foram coletados durante consulta nutricional 

remota através de registro alimentar de 24 horas, que foi aplicado às pacientes 

com o objetivo de avaliar a ingestão dos micronutrientes cálcio e ferro. 

RESULTADOS:  A quantidade média de cálcio ingerida foi de 

543,11±292,63mg (54% da AI) e o ferro foi de 8,76±3,4mg (108,14% da EAR). 



Desta forma, observou-se que a ingestão média de cálcio apresentou-se 

inadequada e a de ferro esteve adequada, conforme a DRI avaliada. 

CONCLUSÃO: A conscientização sobre a ingestão adequada de 

micronutrientes é necessária a toda população por meio de orientações 

nutricionais, reduzindo assim os riscos de desenvolvimento de doenças 

relacionadas à carência de nutrientes. 
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Introdução: Segundo a RDA, a recomendação de proteínas é de 0,8 a 1,0 g/kg 

de peso por dia para indivíduos saudáveis. Vegetarianos obtêm proteínas 

através de fontes vegetais, incluindo grãos e cereais, além de ovos e laticínios 

para ovolactovegetarianos. A principal diferença entre as fontes proteicas 

vegetais e animais está na quantidade adequada de aminoácidos em um 

mesmo alimento. Assim, a literatura diz que a metionina é o principal 

aminoácido limitante presente nas leguminosas, enquanto os cereais são 

limitantes em lisina e triptofano. Desse modo, a alimentação vegetariana 

atende facilmente as necessidades proteicas de um indivíduo, desde que 

ocorra a combinação correta de alimentos, principalmente com equilíbrio entre 

cereais e leguminosas. Objetivo: Avaliar a ingestão proteica, suas principais 

fontes e as proporções desse macronutriente em indivíduos 

ovolactovegetarianos. Métodos: Pesquisa transversal com abordagem 

quantitativa, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos 

da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Os dados utilizados são de 



pacientes atendidos pelo programa Pró-Vegetariano da UFV, campus Viçosa, 

dos anos de 2017 a 2019. Foram utilizadas as médias de ingestão de proteína, 

observadas em 3 recordatórios de 24h em dias não consecutivos, e obtidas 

através de cálculos no software Dietpro. O peso dos pacientes foi aferido em 

balança digital e as fontes proteicas foram separadas pela análise de origem de 

cada alimento e/ou receitas. Resultados: Participaram do estudo 72 indivíduos 

ovolactovegetarianos. A média de consumo de proteínas em g/Kg de peso foi 

de 1,21 ± 0,42, sendo 52% de origem vegetal e 48% de origem animal. Em 

relação às proteínas vegetais, os cereais corresponderam 33,73%, 

leguminosas 38,16%, com proporção de 0.88:1 entre os mesmos. As 

oleaginosas apresentaram 0,35% e outros alimentos 27,76%. Conclusão: Os 

resultados mostram que a média de consumo de proteínas em gramas por 

quilograma de peso encontra-se um pouco acima da recomendação para 

indivíduos saudáveis, fato que contraria o mito de que dietas vegetarianas não 

atingem as recomendações proteicas. Além disso, observou-se que a maior 

parte das proteínas consumidas por ovolactovegetarianos são de origem 

vegetal, com equilíbrio entre os cereais e as leguminosas, configurando uma 

importante fonte proteica vegetal completa. 
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Para o tratamento de transtornos alimentares foram desenvolvidos diversos 

guias clínicos que abrangem as áreas da saúde, incluindo a nutrição. As 

abordagens variam conforme o país de origem, concordando e discordando 

entre si em uma variedade de pontos. O trabalho realizado teve como objetivo 

a comparação entre dois desses guias internacionais de referência, o NICE 

(Inglaterra) e o GATA (Guia Alemão para Tratamento de Transtornos 

Alimentares), estabelecendo que tipo de tratamento nutricional é proporcionado 

aos pacientes, onde eles convergem e divergem de acordo com o 

embasamento da sua literatura e época de publicação. Trata-se de uma 

revisão narrativa não sistemática da literatura, na qual foram pesquisados os 

dois protocolos, disponíveis no AWMF Online e no site NICE. O protocolo 

alemão é o que se apresenta mais atualizado, no que se refere a estratégias 

clínicas. Em pontos principais como necessidade de ganho de peso em 

pacientes com anorexia nervosa, ou estabelecimento de padrões alimentares 

para bulimia nervosa, há um consenso. No entanto é perceptível que o guia 

alemão se aprofunda muito mais nessas questões e em outras que sequer são 

citadas no NICE, como dietas veganas e a suplementação de micronutrientes. 

O destaque do NICE se dá pelo protocolo MARSIPAN para o tratamento da 

síndrome de realimentação, porém se mostra defasado em relação ao GATA 



no restante das condutas. Percebe-se também com clareza o foco da terapia 

nutricional na anorexia nervosa, havendo menos critérios na bulimia nervosa e 

no transtorno de compulsão alimentar, o que pode demonstrar a dificuldade em 

estabelecer o papel do nutricionista dentro dos transtornos alimentares. Com a 

existência de guias internacionais, é importante estabelecer pontos de 

comparação, especialmente aqueles em que há uma discordância frequente, 

como a estabilidade do peso fora do ambiente hospitalar, a fim de melhorar a 

conduta dos profissionais de nutrição e prover o tratamento e aconselhamento 

mais adequado. Essas diferenças mostram a necessidade de um maior número 

de publicações sobre o assunto, revisão frequente para melhorias nos guias 

existentes, maior investimento em testes clínicos e acompanhamento a longo 

prazo de pacientes com transtornos alimentares. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

ANÁLISE DO CONSUMO DE FOLATO, VITAMINA B12 E VITAMINA D E 

ASSOCIAÇÃO COM OS SINTOMAS DE DEPRESSÃO: INQUÉRITO COVID-

INCONFIDENTES 

 

 

Marcela Gomes Reis (marcela.reis@aluno.ufop.edu.br) 

Thaís Da Silva Sabião (thaissabiao14@gmail.com) 

Adriana Lúcia Meireles (adriana.meireles@ufop.edu.br) 

George Luiz Lins Machado Coelho (gmcoelho@ufop.edu.br) 

Júlia Cristina Cardoso Carraro (julia.carraro@ufop.edu.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: Estudos mostram que a presença de transtornos psiquiátricos 

como a depressão, estão intimamente interligados com a vitamina B12, folato, 

homocisteína e vitamina D. Baixos níveis da vitamina B12 e folato favorecem o 

aumento da homocisteína, levando à disfunção nos processos de metilação e 

redução da produção de neurotransmissores que são essenciais para a 

manutenção das funções cerebrais saudáveis. Além disso, a vitamina D 

também participa dos processos de regulação da neurotransmissão e por isso 

tem sido associada aos sintomas depressivos. Objetivo: Avaliar a associação 

da frequência de consumo de alimentos fontes de folato, vitamina B12 e o uso 

de suplementação de vitamina D com a prevalência dos sintomas de transtorno 

de depressão (TD) durante a pandemia de COVID-19. Métodos: O inquérito 

soroepidemiológico domiciliar COVID- Inconfidentes foi conduzido em dois 

munícipios, Ouro Preto e Mariana, de Minas Gerais por meio de entrevista face 

a face. Para avaliação dos sintomas de TD foi utilizada a escala PHQ-9 



(Questionário de Saúde do Paciente), validada no Brasil. Foram consideradas 

como fonte de folato (vegetais verde escuros, pães, bolos, massas) e de 

vitamina B12 (carne vermelha, frango, peixe, ovos, leite e derivados). Realizou-

se teste qui-quadrado de Pearson e regressão de Poisson bruta e ajustada por 

sexo e idade com estimativa da razão de prevalência e intervalo de confiança 

de 95% através do software STATA versão 13.0. Resultados: A amostra foi 

composta por 1693 participantes, sendo 51,1% mulheres, média de idade de 

43,4 anos (IC95% 42,0 - 44,7) e prevalência dos sintomas de TD de 15,6%. Na 

regressão de Poisson bruta, indivíduos que com consumo infrequente de 

alimentos fonte de folato apresentaram sintomas de TD 60% maior (IC95% 1,1 

– 2,4) em relação aos que consumiam frequentemente. No entanto, esse 

resultado não se manteve após ajustes por sexo e idade. Ao analisarmos 

individualmente, a associação entre a frequência de consumo de B12 e 

suplemento de Vitamina D com os sintomas de TD, não foi encontrada 

significância estatística. Conclusão: O consumo de alimentos fontes de folato, 

vitamina B12 e o uso da suplementação de vitamina D não apresentaram 

associação com presença de sintomas de TD. 
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A permanência prolongada em hospitais ocasiona inúmeras complicações ao 

paciente, sendo a Lesão por Pressão (LPP) uma das mais comuns. Essas 

lesões causam dor e desconforto, além de decorrências físicas e psicossociais, 

como infecção e sepse, incapacidade e dependência e, portanto, aumento das 

despesas médicas e mortalidade. Para isso, determinar os fatores de risco que 

levam ao desenvolvimento da LPP deve ser a primeira medida adotada para 

preveni-la. Portando, o objetivo desse trabalho foi analisar os fatores 

relacionados a ocorrência da LPP em pacientes internados em uma Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI). Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 

retrospectivo e exploratório, realizado por meio da análise de 130 prontuários 

dos pacientes internados na UTI de um hospital filantrópico em Minas Gerais, 

contendo informações sobre dados sociodemográficos (idade e sexo), dados 

clínicos (diagnostico de admissão, diagnóstico secundário, comorbidades, 

avaliação antropométrica, presença de lesão e tempo de hospitalização), 



alimentares (tipo de dieta), presença de ventilação mecânica, sedação e uso de 

noradrenalina. Os dados foram analisados com auxílio dos softwares Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. e MedCalc versão 19.3. 

Resultados: A incidência de LPP na população estudada foi de 29,2%. Entre os 

fatores considerados como de risco para a presença de LPP, o sexo, a nutrição 

suspensa/enteral/oral, uso de ventilação mecânica e sedativos, tiveram relação 

significativa com o aparecimento da lesão (p < 0,05). Além disso, uma vez que 

o tempo de internação pode influenciar nos resultados, foi feito a curva ROC e 

encontrado um critério de ponto de corte de 11 dias, fazendo com que o tempo 

de internação fosse estratificado para analisar os dois grupos (<11 dias e > 11 

dias), e, foi identificado que o IMC e diabetes apresentaram relação com a 

ocorrência da LPP. Conclusões: Pacientes internados em UTI com nutrição 

suspensa/enteral, em uso de ventilação e/ou sedativos e com maior tempo de 

internação, apresentaram maior chance da ocorrência de LPP. Quando 

consideradas as comorbidades crônicas, os indivíduos diabéticos demostraram 

maior chance de desenvolver a lesão. Ademais, neste estudo, o excesso de 

peso também foi considerado um fator de risco para a LPP. 
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Introdução: A inflamação propicia catabolismo proteico e inibição da síntese 

muscular, fatores que predispõem à sarcopenia, que pode levar a prejuízos 

quantitativos e qualitativos na massa muscular de idosos, principalmente. 

Sabe-se que a adesão a uma dieta pró-inflamatória pode estar relacionada a 

maiores prevalências de sarcopenia.  

Objetivo: Investigar a associação entre o consumo de nutrientes anti-

inflamatórios e o risco de sarcopenia em adultos e idosos hospitalizados. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado em um hospital de 

Viçosa – MG, no período de janeiro a março de 2020, incluindo adultos a partir 

de 50 anos e idosos internados. Foram coletadas informações 

sociodemográficas, de consumo alimentar e condições clínicas. Avaliou-se o 

consumo de 32 nutrientes marcadores do índice inflamatório da dieta, com 

dados do recordatório de consumo habitual. A composição química foi avaliada 



pelo software DietPro Clínico versão 6.1, usando as tabelas de composição de 

alimentos USDA (2016) e TACO 4ª ed. (2011). O risco de sarcopenia foi 

avaliado pelo questionário SARC-Calf (avalia aspectos como força, mobilidade, 

frequência de quedas e a medida do perímetro da panturrilha). A associação 

entre o consumo de nutrientes anti-inflamatórios e o risco de sarcopenia foi 

analisada pelo teste t de Student, adotando nível de significância de 5%. Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da Universidade Federal de Viçosa (nº 3755667/2019). 

Resultados: A amostra foi composta por 40 indivíduos, majoritariamente do 

sexo masculino (67,5%), com ensino fundamental incompleto (50,0%). A média 

de idade foi 62,0 anos (± 9,9). Detectou-se risco de sarcopenia em 6 pacientes 

(15%). Nos indivíduos sem sarcopenia, o consumo de folato (27,21± 6,71), 

betacaroteno (3309,84 ± 1550,93) e vitamina A (6179,31 ± 3039,98) foi maior 

quando comparado aos indivíduos com risco. O consumo de energia e dos 

demais nutrientes não apresentou associação com o risco de sarcopenia na 

amostra. 

Conclusão: Indivíduos com risco de sarcopenia apresentaram menor consumo 

de alguns nutrientes anti-inflamatórios, o que pode vir a ser um fator que 

contribui para o desenvolvimento da doença. 
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Introdução: O polimorfismo de inserção e/ou deleção do gene da ECA é um 

polimorfismo de nucleotídeo único que pode influenciar no aumento ou redução 

da pressão arterial (PA), sendo o alelo D associado ao maior risco de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Objetivo: Avaliar a influência do 

polimorfismo do gene da ECA nos níveis séricos de lipídeos, glicemia, 

antropometria e na PA sistólica (PAS) e diastólica (PAD) em adultos jovens. 

Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal com indivíduos de 19 a 30 

anos, realizado no município de Ouro Preto (MG) entre janeiro e maio de 2021. 

Aplicou-se um questionário online para obter informações sociodemográficas. 

Em seguida foi realizada coleta de sangue para avaliação bioquímica 

(colesterol total e frações, triglicérides e glicemia), avaliação antropométrica 

(peso, percentual de gordura, massa muscular, índice de massa corporal (IMC) 

e perímetro de cintura) e aferição da PA. A PA foi classificada segundo 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial - 2020. Os genótipos foram 



avaliados por meio da técnica de reação de cadeia de polimerase em tempo 

real. Foi realizada análise de variância e Kruskal Wallis, seguido de post hoc de 

Tukey, de acordo com a normalidade das variáveis. Resultados: Foram 

avaliados 86 indivíduos com idade média de 26 anos, sendo 57,8% do sexo 

feminino. Com relação ao genótipo, 20% eram homozigotos para inserção (II), 

29,4% homozigotos para deleção (DD) e 50,6% heterozigotos (ID). Dos 

avaliados, 20,73% eram classificados como pré-hipertensos e 28,05% com 

algum grau de hipertensão. O colesterol total foi maior no grupo DD quando 

comparado ao ID, e o HDL-c maior no II quando comparado ao ID. Não houve 

diferença estatisticamente significativa para glicemia, LDL-c, triglicérides, PAS, 

PAD ou variáveis antropométricas entre os genótipos. Conclusão: Embora o 

polimorfismo estudado se associe diretamente ao controle da pressão arterial, 

não houve diferença na PAS e PAD entre os genótipos, observando-se 

diferenças apenas para colesterol total e HDL-c, para os quais, o grupo II 

apresentou parâmetros mais favoráveis. 
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Introdução: O excesso de peso é de etiologia multifatorial, podendo ser 

determinado por fatores sociodemográficos, comportamentais, biológicos. 

Atualmente existem evidências da associação entre a presença de depressão e 

o excesso de peso. Considerando-se que as condições socioeconômicas estão 

associadas tanto ao excesso de peso, quanto à depressão, o conhecimento 

sobre o impacto da renda familiar na associação entre depressão e excesso de 

peso pode viabilizar a identificação dos grupos mais vulneráveis. Objetivo: 

Avaliar a associação dos sintomas de transtornos depressivos com excesso de 

peso, conforme a renda familiar durante a pandemia de COVID-19. Métodos: 

Inquérito soroepidemiológico domiciliar COVID- Inconfidentes conduzido nos 

munícipios de Ouro Preto e Mariana/Minas Gerais nos meses de outubro a 

dezembro de 2020. Para avaliação dos sintomas de transtorno depressivo (TD) 

foi utilizado o Questionário de Saúde do Paciente (PHQ-9). O índice de massa 

corporal (IMC) foi calculado com base no peso e estatura autorrelatados e os 



participantes foram categorizados como tendo ou não excesso de peso (IMC= 

25 kg/m² para adultos e IMC = 27 kg/m² para idosos). Realizou-se teste qui-

quadrado de Pearson e regressão de Poisson ajustada por sexo e idade. 

Resultados: Dos 1693 participantes, 51,1% eram do sexo feminino, com média 

de idade de 43,4 anos (IC95% 42,0 - 44,7) e prevalência dos sintomas de TD 

de 15,6%. Na regressão de Poisson bruta e ajustada por sexo e idade, não 

houve associação entre TD e excesso de peso. Ao estratificarmos pela renda 

familiar, entre aqueles com até quatro salários mínimos, observou-se que os 

que apresentavam sintomas de TD tinham 29% mais excesso de peso (IC 95% 

1,02 – 1,63). Conclusão: A presença de sintomas de TD está associada ao 

excesso de peso entre os indivíduos com renda familiar mais baixa. 
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INTRODUÇÃO: Os transtornos alimentares (TA) são considerados como 

distúrbios psiquiátricos de etiologia multifatorial e caracterizado por padrões e 

atitudes alimentares distorcidas e exageradas. Nesses quadros, é comum 

observar distorção da imagem corporal afetando principalmente mulheres, 

adolescentes e jovens. OBJETIVO: Avaliar a associação entre a percepção da 

autoimagem corporal e o risco de desenvolvimento de transtornos alimentares 

(TA) em universitárias do curso de nutrição. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 

de delineamento transversal com abordagem quantitativa, com amostra por 

conveniência composta por universitárias do sexo feminino, do curso de 

nutrição, com idade a partir de 18 anos, matriculadas em uma universidade 

pública situada no município de Cuiabá-MT. Foi utilizado o questionário Eating 

Attitudes Test (EAT-26), para avaliar os comportamentos de risco para TA. O 

instrumento Body Shape Questionnaire (BSQ) foi utilizado para avaliar a 

percepção da autoimagem corporal. Para análise estatística, foi utilizado o 

software SPSS, versão 17.0, adotando o nível de significância p<0,05. Para 



analisar as associações entre as variáveis, foi utilizado o teste de qui-quadrado.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CAAE:89489718.1.0000.8124). RESULTADOS: A amostra foi composta por 

140 universitárias. Quanto ao período cursado, 51,0% estavam entre o 1º e o 

4º semestre e 49,0% do 5º ao 10º semestre. Em relação ao instrumento EAT-

26, verificou-se que 22,9% (n=32) das universitárias apresentavam risco para 

desenvolvimento de transtorno alimentar. Quanto ao BSQ, observou-se que 

48,6% (n= 68) apresentaram algum grau de alteração na percepção corporal, 

variando de leve, moderada ou grave. Não foram encontradas diferenças entre 

o risco de TA e alteração da auto percepção da imagem corporal em relação ao 

período cursado (p>0,05).  Ao avaliar a associação entre os dois instrumentos, 

verificou-se que no grupo de estudantes que apresentaram risco para TA 

(n=32), 71,9% (n=23) apresentaram grave distorção da autoimagem corporal 

(p<0,0001). CONCLUSÃO: Os dados evidenciam relação entre a insatisfação 

com a imagem corporal e comportamentos de risco para desenvolvimento de 

transtornos alimentares em universitárias do curso de nutrição. 
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Introdução: A redução no tempo de dormir tornou-se comum na atualidade. A 

curta duração do sono pode contribuir com o excesso de peso, devido às 

alterações fisiológicas que regulam o consumo alimentar. Essa alimentação 

noturna geralmente está associada a alimentos hiper palatáveis, ricos em 

gordura saturada. Objetivo: Avaliar a associação entre a insônia, o consumo de 

gordura saturada e o excesso de peso, entre os participantes da Coorte de 

Universidades Mineiras (CUME).  Metodologia: Trata se de um estudo 

transversal, com 1893 graduados e pós graduados (565 homens/ 1328 

mulheres, idade 36,52±9,55 anos) participantes do projeto CUME. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFV e 

UFMG (n° parecer 596.741-0/2013) e os participantes leram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e indicaram concordância online antes de 

responderem o questionário. Características sociodemográficas, estilo de vida 

e dados antropométricos foram avaliados por meio de questionário virtual de 

autorrelato. Um questionário de frequência alimentar validado com 144 itens 

alimentares foi utilizado para avaliar o consumo alimentar e o perfil de ácidos 



graxos da dieta. A insônia foi autodeclarada através da pergunta: “Você sofre 

de insônia? Sim ou Não”. Considerou-se excesso de peso o IMC = 25kg/m². As 

associações foram realizadas por meio da regressão logística. Os dados foram 

apresentados em odds ratio e intervalos de confiança (IC) de 95%. As análises 

foram realizadas no software STATA ® 13.0, adotando-se um nível de 

significância de 5% (? <0,05). Resultados: Entre os indivíduos avaliados, 25,4% 

(n=481) declararam sofrer de insônia e 39% (n=739) apresentavam excesso de 

peso. Verificamos uma associação positiva e significante entre a insônia e o 

consumo de gordura saturada (OR:1,00; IC:1,01-1,09) e entre IMC (OR: 1,03; 

IC: 1,01-1,06). Tais associações foram independentes do sexo e da idade dos 

participantes. Conclusão: A insônia se associou positivamente com o consumo 

de gordura saturada e com o excesso de peso. Esses achados sugerem que a 

ingestão de gordura saturada associada ao sono insuficiente pode ser um 

mecanismo para aumentar o risco de excesso de peso. Apoio: CAPES (código 

001), CNPq e Fapemig. 
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Introdução: O acúmulo de gordura corporal, em especial na região abdominal, 

é descrito na literatura como fator chave no desenvolvimento da síndrome 

metabólica e morbidades associadas como a resistência insulina (RI). O índice 

triglicerídeos-glicose (índice TyG) tem sido sugerido como um método de baixo 

custo para avaliação da RI. No entanto, estudos avaliando sua relação com 

marcadores de adiposidade são ainda necessários.  

Objetivo: O objetivo desse trabalho foi avaliar a associação do índice TyG com 

marcadores de adiposidade em homens aparentemente saudáveis.  

Métodos: Tratou-se de uma análise transversal da linha de base de um estudo 

de intervenção nutricional com homens aparentemente saudáveis. Marcadores 

antropométricos (peso, altura, perímetros da cintura, do quadril e do pescoço) e 

de composição corporal (percentual de gordura corporal total e percentuais de 

gordura nas regiões androide e ginoide, obtidos por meio do equipamento de 

DEXA) foram coletados. O índice de massa corporal, a relação cintura-quadril e 



a relação cintura-estatura foram calculados. O índice TyG foi estimado por 

meio da fórmula Ln [triglicerídeos (mg/dl) * glicemia (mg/dl)/2]. A análise de 

regressão Linear simples e múltipla foi usada para avaliar as associações.  

Resultados: Um total de 64 homens com média de idade 27,56 anos foram 

avaliados. Observou-se uma associação positiva e estatisticamente significante 

do índice TyG com o perímetro do pescoço, com o percentual de gordura 

androide e com a relação cintura-quadril. No entanto, apenas o perímetro do 

pescoço se manteve associado ao índice TyG após ajuste pela idade. Assim, o 

aumento em 1 cm no perímetro do pescoço está associado a um aumento de 

0,08 no índice TyG, independente da idade em homens aparentemente 

saudáveis.  

Conclusão: Dos nove marcadores de adiposidade corporal avaliados no 

presente estudo, apenas o perímetro do pescoço se associou ao índice TyG 

independente da idade de homens aparentemente saudáveis. Dessa forma, 

sugere-se que a avaliação do perímetro do pescoço possa ser útil no 

rastreamento da RI. 
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Sabe-se que atualmente o acesso ao acompanhamento nutricional ainda é 

pouco, uma vez que a demanda populacional é grande e o número de 

profissionais para atender a mesma insuficiente. Nesse sentido, o projeto 

intitulado de Atendimento Ambulatorial em Nutrição tem como objetivo 

promover educação alimentar e nutricional, estimular mudança nos hábitos 

alimentares e oferecer qualidade de vida e bem-estar à pacientes portadores 

de doenças infecciosas, doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, 

câncer, entre outras. Para realizar tais objetivos durante o enfrentamento à 

pandemia da COVID-19, utilizou-se o aplicativo Google Meet para execução 

das consultas online e, a fim de promover um acolhimento efetivo, a avaliação 

nutricional dos pacientes foi realizada por métodos diretos e indiretos, para que 

assim, pudessem ser efetuados os planejamentos alimentares e 

estabelecimento de metas. Além disso, como forma de ampliar a disseminação 

do conhecimento, utilizou-se a rede social Instagram com divulgação semanal 

de diversos conteúdos informativos para o público em geral. Os resultados 

foram muito satisfatórios, principalmente no que se diz respeito à abrangência 



do projeto. Durante o decorrer de 2020 até o mês de junho de 2021 ano, o 

projeto realizou o atendimento de 37 pacientes. Importante destacar que a 

maioria destes tomou conhecimento do projeto por meio da página no 

Instagram, que apresentou 434 seguidores, localizados nas cidades de Ouro 

Preto (26,7%), Belo Horizonte (14,4%), Mariana (6,3%), Cachoeira do Campo 

(2,1%) e Conselheiro Lafaiete (2,1%) com principal faixa etária entre 18 a 34 

anos, sendo 82% destes seguidores, as mulheres. É importante destacar que 

mesmo sem atendimento presencial os pacientes evoluíram satisfatoriamente e 

apresentaram bons resultados durante todo acompanhamento. Com isso, 

conclui-se que esse modelo de atividade remota e a interação com as redes 

sociais, demonstraram ser eficientes ferramentas de abrangência de 

atendimentos a diversos públicos, sendo de fato uma ação extensionista, que 

estende o conhecimento da universidade à sociedade como um todo. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO CONSUMO DE COBRE E ZINCO DE 

PACIENTES QUEIMADOS 

 

 

Antonio Lucas Brito De Souza (NUT.LUCASBRITO@GMAIL.COM) 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO: Queimaduras são traumatismos teciduais associados a uma 

sequência de respostas fisiopatológicas locais e sistêmicas, em que se observa 

a perda dos elementos traço Cobre e Zinco por meio do exsudato inflamatório 

cutâneo. A terapia nutricional especializada, com o uso dos elementos traços 

Cobre e o Zinco em quantidades adequadas, é altamente recomendável e pode 

prevenir complicações clínicas e promover a melhora do prognóstico de 

pacientes queimados. Portanto, a avaliação do consumo alimentar é 

necessária para identificar se a oferta de nutrientes corresponde às 

necessidades nutricionais durante o trauma. OBJETIVO: Avaliar a 

probabilidade de adequação do consumo alimentar de cobre e zinco de 

pacientes queimados hospitalizados na cidade de Fortaleza, Ceará. MÉTODO: 

Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo, quantitativo, realizado entre abril 

e maio de 2017. Foi aplicado recordatório alimentar de 24 horas em três dias 

não consecutivos. O consumo declarado foi convertido em valores de 

nutrientes, e classificados de acordo com a probabilidade correspondente de 

adequação da ingestão alimentar. Certificado de Apresentação de Apreciação 

Ética nº 60526116.9.0000.5047. RESULTADO: Participaram 21 pacientes 

hospitalizados em um centro de tratamento de queimados, sendo 61,9% do 

sexo masculino e 38,1% do sexo feminino, com faixa etária de 19 a 48 anos. 

Quanto a escolaridade, houve predomínio de indivíduos com ensino 



fundamental completo (85,71%), sendo o ambiente doméstico o local de maior 

ocorrência das lesões (57,14%), com agentes de origem térmica (61,9%), e 

prevalência de lesões de terceiro grau (47,62%). Identificou-se maior 

distribuição da amostra na faixa superior a 85% de probabilidade de adequação 

da ingestão alimentar, estando nesse nível ou acima 85,71% (n=18) da 

população total para consumo adequado de cobre e 90,47% (n=19) da 

população total para o consumo adequado de zinco. Tais resultados apontam 

que a maioria dos indivíduos incluídos neste estudo consomem em níveis 

adequados por via alimentar, valores de nutrientes conforme o consumo 

dietético de referência preconizado em estudos populacionais. Conclusão: Foi 

possível identificar alta prevalência de probabilidade de adequação do 

consumo alimentar de cobre e zinco em pacientes queimados hospitalizados. 
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Introdução: A terceira idade é um grupo populacional com elevada propensão 

ao 

desenvolvimento de desnutrição e carências nutricionais. Com o aumento 

expressivo desta parcela da população faz-se necessário o estudo 

aprofundado da ingestão alimentar, uma vez que grande parte das patologias 

desta fase da vida podem ser prevenidas ou controladas através da 

alimentação.  

 

Objetivo: Avaliar a ingestão de vitaminas lipossolúveis em idosos da cidade de 

Lavras.  

 

Métodos: Foram aplicados dois recordatórios 24 horas (R24h) em homens e 

mulheres com idade igual ou superior a 60 anos frequentadores da Associação 

de 



Aposentados e Pensionistas da cidade de Lavras (AAPIL) foram realizadas as 

aferições de peso (Kg), altura (m) para posterior quantificação do IMC, segundo 

a OMS 1997.  

 

Resultados: Foram avaliados 51 indivíduos com idade média de 71 anos ± 

6,84, dos quais 50,98% apresentaram diagnóstico nutricional de sobrepeso. A 

partir da análise de recordatórios 24 horas aplicados foi possível observar a 

deficiência no consumo das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Todas as 

vitaminas apresentaram valores abaixo do Requisito Médio Estimado (EAR) e 

do valor de Ingestão adequada (AI), para aquelas vitaminas que não 

apresentam valores de EAR, segundo a Dietary Reference Intakes (DRIs).  

Através de análise média de dois recordatórios 24 horas foi identificada a 

deficiência no consumo de vitaminas lipossolúveis em relação ao estipulado 

pelas DRIs, corroborando com achados da literatura que apontam valores 

significativos de inadequação no consumo, elevando o risco do 

desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), ósseas, 

cardiovasculares e neurológicas.  

 

Conclusão: Conclui se que os idosos avaliados têm ingestão abaixo dos 

valores esperados para sexo e idade, sendo desejável uma maior adequação 

no consumo. 
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O Brasil e o mundo nos últimos dois anos têm passado por um momento talvez 

nunca antes imaginado. Em dezembro de 2019, um novo coronavírus (SARS-

CoV-2) foi identificado em Wuhan na China, responsável por causar e 

disseminar a Covid-19. Para muitos acadêmicos esse período tem sido um 

momento de incertezas e insegurança, sendo necessário se adaptar a nova 

modalidade de ensino e com isso surgem preocupações acerca do futuro de 

sua profissão, além do medo de contaminação e a própria ansiedade gerada 

pelo isolamento social. Durante a pandemia da Covid-19 as plantas medicinais 

podem ser muito úteis para os danos ocasionados pelo isolamento social, 

como depressão ansiedade e insônia.  

Considerando-se essa problemática, o presente estudo buscou avaliar a 

qualidade do sono e o conhecimento de fitoterápicos no tratamento da insônia 

em universitários durante a pandemia da Covid-19. 



Trata-se de um estudo transversal, de caráter descritivo, de base populacional, 

qualitativo e quantitativo. Desenvolvido entre estudantes universitários de 

ensino público e privado, composto por 102 participantes. Utilizou-se análise 

estatística descritiva e Inferencial (Teste não paramétrico qui-quadrado), por 

meio do programa SPSS 23.00.  

Com relação ao último mês, 57 acadêmicos avaliaram a qualidade do seu sono 

como Boa e Muito Boa e 45, como Ruim e Muito Ruim. Por meio do Índice de 

Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), verificou-se que 32,4% dos alunos 

têm sono de qualidade ruim e 38 universitários atingiram pontuações 

classificadas com a presença do distúrbio do sono. Além disso, 36 pessoas 

fizeram uso de medicamento para dormir. 

Referente ao conhecimento dos benefícios dos fitoterápicos no tratamento para 

a insônia, a maioria dos entrevistados afirmaram conhecer (56,7%), sendo 

Camomila (94%) e Lavanda (50%) os mais citados.  

Embora a maioria dos participantes classificasse a qualidade do seu sono 

como Boa ou Muito Boa, por meio do PSQI foi possível confirmar que os 

acadêmicos tiveram a qualidade do seu sono prejudicada durante a Pandemia 

da Covid-19. A partir desses resultados foi elaborado um E-book com receitas 

práticas e rápidas, considerando as propriedade desses fitoterápicos, com o 

intuito de auxiliar esta população na melhoria da qualidade do sono. 
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Introdução: Considerando os impactos do estado nutricional sobre a evolução 

clínica de pacientes hospitalizados, é fundamental o acompanhamento e 

avaliação precoce para que assim, seja possível formular uma terapia 

nutricional adequada e eficiente, visto que pacientes hospitalizados estão mais 

vulneráveis a ter alterações nutricionais, principalmente a desnutrição.  

Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a prevalência de risco 

nutricional em pacientes adultos hospitalizados na Unidade Integrada de 

Jerônimo Monteiro no período de 2016-2020. 

Metodologia: Foi realizado um estudo retrospectivo, que consistiu na avaliação 

de prontuários de pacientes internados no hospital durante os anos de 2016-

2020. Analisaram-se os dados relativos ao estado nutricional, obtidos por meio 

de um formulário de adaptação da triagem do NRS 2002, o tempo de 

internação, o diagnóstico e o desfecho clínico. Os dados foram analisados de 



forma descritiva e analítica no Software GradhPad Prism versão 9.0, utilizando 

o teste de correlação de Pearson e associação de Exato de Fisher, 

considerando-se um nível de significância de 5%.  

Resultados: A amostra foi constituída por 89 participantes, em sua maioria do 

gênero feminino (81,5%). A prevalência de risco nutricional foi de 53,9%. O 

IMC não apresentou correlação com tempo de internação, assim como o risco 

nutricional não apresentou associação com tempo de internação com os 

desfechos clínicos (alta hospitalar e reinternações) (p>0,05). 

Conclusão: Foi possível observar um elevado número de pacientes 

hospitalizados em risco nutricional. Porém, não houve associação entre 

variáveis de risco nutricional e IMC com os desfechos clínicos na amostra 

avaliada. 
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INTRODUÇÃO: Plantas Alimentícias Não-Convencionais (PANC) são plantas 

com uma ou mais partes comestíveis, usualmente pouco consumidas pela 

população. São fontes de compostos bioativos benéficos para a saúde e seu 

consumo tem sido associado à redução de fatores de risco para algumas 

comorbidades. OBJETIVO: Analisar o consumo alimentar de PANC em 

associação com os parâmetros antropométricos de estudantes de Nutrição da 

Universidade Federal de Juiz de Fora/MG. MÉTODOS: Estudo transversal 

analítico, com amostra de conveniência não probabilística de alunos do 1° ao 

10° período, de ambos os sexos, adultos, entre junho a setembro de 2019. 

Realizou-se entrevista a partir de questionário próprio contendo data de 

nascimento, questões sobre consumo das PANC e avaliação antropométrica 

com aferição de peso corporal, altura, circunferência da cintura (CC). Para 

avaliação do estado nutricional foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) 



e do risco cardiovascular a CC. A amostra foi dividida em: grupo iniciante (GI), 

alunos dos períodos 1° ao 5° (n=29) e grupo concluinte (GC), com alunos dos 

períodos 6° ao 10° (n=65). Para as análises estatísticas foram utilizados o 

Teste de Kolmogorov Smirnov e o Teste Qui-Quadrado, considerando-se p-

valor <0,05. RESULTADOS: A maioria dos estudantes, nos dois grupos, 

consumia PANC (GI=58,6%;n=17 e GC=70,8%; n=46) (p=0,247), estava 

eutrófica (GI: 86,2%; n=25 e GC: 66,2%; n=43) (p=0, 231), e não  apresentava  

risco cardiovascular  (GI=96,6%; n=28 e GC=81,5%; n=53) (p=0,142). Ao 

associar o consumo de PANC ao estado nutricional, observou-se maior 

prevalência de eutrofia entre os estudantes que consumiam PANC, em ambos 

os grupos (GI=88,2%; n=15; p=0,469 e GC=69,6%; n=32; p=0,264). Quando 

associado o consumo de PANC ao risco cardiovascular, no GI todos os 

estudantes que consumiam PANC (100%; n=17) foram classificados sem risco 

cardiovascular (p=0,226), enquanto no GC, estes atingiram 87% (n=40; 

p=0,165). Assim, tanto no GI quanto no GC, encontrou-se maior percentual de 

eutrofia e menor percentual de risco cardiovascular entre os que consumiam 

PANC. CONCLUSÃO: Sugere-se que o momento que o aluno estava 

matriculado no curso não influenciou no consumo de PANC e que a ingestão 

dessas espécies pode trazer benefícios para a saúde sendo aliadas na redução 

do risco de doenças cardiovasculares. 
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INTRODUÇÃO: O uso de álcool por PVHIV está relacionado a um pior 

prognóstico, com baixa adesão à TARV, declínio dos linfócitos T CD4+, 

aumento da carga viral e aumento da incidência de morbidades e mortalidade. 

OBJETIVO: Avaliar o consumo de álcool e seus riscos em pessoas vivendo 

com HIV em TARV. METODOLOGIA: Estudo transversal analítico, com a 

participação de 64 indivíduos adultos. Os dados coletados foram: sexo, idade, 

carga viral e dados antropométricos. Para avaliação do uso de bebidas 

alcoólicas, utilizou-se o Teste AUDIT e a prática de binge drinking, foi 

considerada conforme resposta ao item número 3 do AUDIT. As análises 

estatísticas foram realizadas no programa SPSS 23.0. RESULTADOS: Das 64 

PVHIV avaliadas, 53,11% eram do sexo feminino e 46,88% do sexo masculino, 

a média de idade foi de 41,79 (±13,75) anos. O valor médio do IMC foi de 27,62 

kg/m2 (±7,30). A maioria apresentava carga viral indetectável (75%) e 100% 

fazia uso da terapia antirretroviral prescrita. Sobre o uso do álcool, 37,5% 

relataram consumo e 62,5% se dizem abstêmios. 18,75% eram usuários de 



baixo risco, 10,94% usuários de risco e 7,81% apresentaram provável 

dependência. Foi constatado que 66,66% dos bebedores faziam a prática de 

binge drinking. Houve maior frequência de excesso de peso (obesidade: 

37,55% e sobrepeso: 26,56%). 59,38% apresentaram CC elevada e 48,44% 

apresentaram CP aumentada, indicando risco para doenças cardiovasculares. 

Porém não houve diferenças significativas quando os dados antropométricos 

foram associados ao consumo ou não de bebida alcoólica, aos riscos de 

consumo segundo o AUDIT e a prática ou não de binge drinking. 

CONCLUSÃO: A maioria das PVHIV eram abstêmias ou apresentavam 

consumo de baixo risco, tendo adesão correta à TARV. Houveram alterações 

consideráveis nos valores de IMC, CC e CP, indicando assim risco 

cardiovascular. Grande parte dos que bebiam faziam a pratica de binge 

drinking, podendo ser prejudicial à saúde e ao uso da TARV. É importante 

avaliar o consumo de álcool em PVHIV para que se possa realizar a prevenção 

ao consumo, alertar quanto aos riscos e realizar o controle da doença, 

objetivando garantir a eficácia do tratamento e melhorar a qualidade de vida. 
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Introdução: O consumo de alimentos orgânicos traz diversos benefícios à 

saúde humana, além disso, pode ser um fator de influência no estado 

nutricional de um indivíduo. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de orgânicos 

dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, 

associando-o com parâmetros antropométricos. Métodos: Estudo transversal 

analítico, com amostra de conveniência não probabilística de alunos do 1° ao 

10º período, de ambos os sexos, adultos, no período de junho a setembro de 

2019. Os dados foram coletados através de entrevista com aplicação de 

questionário próprio codificado contendo a data de nascimento,  questões 

sobre o consumo alimentar de orgânicos e avaliação antropométrica com 

aferição de peso corporal, altura, circunferência da cintura (CC). Para 

classificação do estado nutricional foi calculado o Índice de Massa Corporal 

(IMC) e para avaliar risco cardiovascular utilizou-se CC. A amostra foi dividida 

em dois grupos: Grupo Iniciante (GI), alunos do 1° ao 5° período (n = 29) e 



Grupo Concluinte (GC), alunos do 6° ao 10° período (n= 65). Para as análises 

estatísticas usou-se Teste de Kolmogorov Smirnov e Teste Qui-Quadrado, 

considerando-se p-valor <0,05. Resultados: O consumo de alimentos orgânicos 

foi mais frequente no GC (61,5%; n=40) que no GI (44,8%; n=13) (p=0,131). O 

GI apresentou maior percentual de eutrofia (86,2%; n=25), enquanto no GCfoi 

de 66,2% (n=43) (p= 0,231). A ausência de risco cardiovascular foi mais 

frequente no GI (96,6%; n=28) quando comparado ao GC (81,5%; n=52) 

(p=0,142). Ao associar o consumo de orgânicos com parâmetros 

antropométricos, no GI todos que consumiam orgânicos estavam eutróficos 

(100,0%; n=13) (p=0,152) e não apresentavam risco cardiovascular elevado 

(100,0%; n=13; (p=0,359). Similarmente, a maioria dos alunos concluintes que 

consumiam orgânicos não apresentaram risco cardiovascular elevado (85,0%; 

n=3; p=0,523). Entretanto,  para este grupo a maior frequência de eutrofia foi 

observada entre os que não consumiam orgânicos (72,0%; n=18) (p=0,100). 

Conclusão: O maior consumo de alimentos orgânicos pode estar relacionado 

ao aprendizado oferecido ao longo do curso de Nutrição e está diretamente 

relacionado à saúde, incluindo a cardiovascular, porém parece não ter 

influência sobre a composição corporal. 
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Introdução: Considerando os impactos do estado nutricional no prognóstico de 

pacientes hospitalizados, é necessário o acompanhamento e avaliação 

precoce, uma vez que pacientes internados estão mais susceptíveis a 

alterações nutricionais, principalmente a desnutrição. Objetivo: delinear o perfil 

nutricional de pacientes hospitalizados no hospital Unidade Integrada de 

Jerônimo Monteiro - Espírito Santo e avaliar a influência do estado nutricional 

no tempo de internação desses pacientes no período de setembro a outubro de 

2019. Métodos: Trata-se de um estudo do tipo transversal. Foi realizada visita 

ao leito de cada paciente, aplicando a Avaliação Subjetiva Global (ASG), 

Nutritional Risk Screening (NRS) e Global Leadership Initiative on Malnutrition 

(critério GLIM), além de indicadores antropométricos: Índice de massa corporal 

(IMC), circunferência do braço (CB) circunferência da panturrilha (CP), dobra 

cutânea tricipital (DCT) e circunferência muscular do braço (CMB). Os dados 

foram analisados no Software GradhPad Prism versão 5.0, com 5% de 



significância. Utilizou-se correlação de Spearman para relacionar o tempo de 

internação com indicadores antropométricos, além de teste qui quadrado ou 

exato de Fischer para verificar a associação entre os resultados de triagem 

nutricional e GLIM com o tempo de internação.  Resultados: A amostra foi 

composta por 42 indivíduos, sendo 52,38% do sexo feminino e 76,19% eram 

idosos. Segundo os métodos de triagem nutricional, a maior parte dos 

indivíduos estavam bem nutridos, entretanto, foram encontrados níveis 

consideráveis de risco nutricional/desnutrição, que variaram de 14,29% a 

47,62%, com base no método de triagem nutricional utilizado. A despeito dos 

indicadores antropométricos, o IMC evidenciou maioria dos pacientes com 

excesso de peso (38,10%), eutrofia (33,33%) e baixo peso (28,57%). Verificou-

se depleção da CP, CB e DCT em 57,5%, 45% e 71,42% dos pacientes, 

respectivamente. O estado nutricional avaliado de acordo com os métodos de 

triagem e critério GLIM não influenciou no tempo de internação. Além disso, 

não houve correlação entre o estado nutricional de acordo com os indicadores 

antropométricos e o tempo de internação.  

Conclusão: Conclui-se que nesta pesquisa foram encontrados níveis 

consideráveis de pacientes em risco nutricional/desnutrição, conforme o 

método de avaliação nutricional empregado. Apesar disso, o estado nutricional 

não influenciou no tempo de internação hospitalar. 
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A desnutrição é um problema de saúde pública mundial e suas taxas variam de 

20% a 50% em adultos hospitalizados com a perda progressiva da massa 

magra e da função muscular. O Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional 

Hospitalar, em 1998, revelou a falta de conscientização dos profissionais da 

saúde, da importância da identificação do estado nutricional nos registros dos 

pacientes. Em 2018, a BRASPEN lançou a Campanha que trata desde o 

conceito, até o tratamento da desnutrição. O objetivo do estudo foi detectar 

precocemente a desnutrição, pela determinação do risco e realização da 

avaliação nutricional, verificação da massa e função muscular de pacientes 

internados em um hospital de Lavras - MG. No estudo, de caráter transversal, 

utilizou-se dois dos onze passos da Campanha BRASPEN, com uma amostra 

total não-probabilística por conveniência de 51 pacientes, com idade = 18 anos, 

classificados em risco nutricional pelo protocolo de triagem nutricional (NRS-

2002). Foi realizada a Avaliação Subjetiva Global (ASG), coleta e aferição de 

peso, estatura, circunferências do braço (CB) e da panturrilha (CP), 

musculatura adutora do polegar (MAP), altura do joelho e calculados o índice 

de massa corporal (IMC) e o percentual de adequação da circunferência do 

braço (PCB). A amostra foi composta em sua maioria por pacientes idosos, 



com a média de idade de 71,84 anos (± 16,65). O coeficiente para avaliar a 

relação entre o IMC e o PCB, apontou a existência de uma concordância 

moderada entre esses critérios, apontando uma provável equivalência dessas 

duas ferramentas. A desnutrição, ainda é uma condição prevalente no 

ambiente hospitalar, bem como na instituição analisada, conforme as 

ferramentas IMC (52,94%) e PCB (49,02%). A MAP mostrou detectar mais 

indivíduos (94,12%) com miopenia do que a CP (68,63%) e deve estar 

presente no processo de triagem hospitalar. As ferramentas, subjetiva (ASG) e 

objetivas (IMC e PCB), concordaram em demostrar o alto percentual de 

desnutrição hospitalar e seu uso é fundamental, pois favorece o adequado 

cuidado intra-hospitalar, evitando o agravamento do estado nutricional. 

Ressalta-se ainda, a importância do cuidado domiciliar, visto que as taxas de 

desnutrição encontradas já foram observadas no momento da admissão 

hospitalar do paciente. 
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Introdução- Capsaicina (CAP) é uma  substância encontrada nas pimentas 

chili, frutos carnosos do gênero Capsicum. Dado resultados positivos de uma 

dieta rica em CAP em doenças inflamatórias e metabólicas, se especula sobre 

o seu potencial benéfico nutricional e terapêutico na função cardiovascular. 

Objetivo- Investigar os efeitos da Capsaicina no coração e suas possíveis 

aplicações terapêuticas. Métodos- Buscaram-se artigos nas bases MEDLINE, 

EMBASE e PUBMED,  em inglês, de 2014 a 2021. Os descritores utilizados 

foram “Capsaicina” e “cardiovascular”. Resultados- Wang et al (2014), 

observou que em ratos uma dieta rica em CAP diminui tanto a proliferação 

cardíaca de fibroblastos induzida por angiotensina II como a deposição de 

colágeno tipos I e III e fibronectina.Estudo símile de Gao et al (2014) 

demonstrou que a alimentação crônica com capsaicina suprimiu 

significativamente a fibrose cardíaca induzida por alto teor de sal. Liu et al 

(2016) verificou que injeções intra pericárdicas de CAP em ratos induz reflexo 

somático cardíaco mais rápido, longo e vigoroso, comparado a injeções de 

bradicinina. MacCarty et al (2015) identificou, em camundongos, que a CAP 



aumentou a expressão de eNOS, reduzindo hipertrofia muscular dos vasos 

com consequente atraso da ocorrência de AVC e aumento do limiar isquêmico 

em exercício. Zhu et al (2017) identificou, em modelo animal, que a CAP pode 

suprimir danos de isquemia-reperfusão em miócitos por controle do estresse 

oxidativo mitocondrial, achado corroborado por  Huang et al (2018). Qin et al 

(2017) identificou que em adultos saudáveis com baixos níveis de colesterol 

HDL, a ingestão de 21,4 mg diárias de CAP aumenta os níveis séricos de HDL, 

além de diminuir as taxas de triglicerídeos e proteína C reativa.  Yang et al 

(2018) verificou que a ativação de canais vanilóide tipo 1 pela CAP reduz 

hiperlipidemia e aterosclerose, com diminuição do estresse oxidativo e lesão 

endotelial oferecendo proteção contra isquemia em humanos, contudo, 

Szabados et al (2020) identificou que parecem ter um papel na arritmogênese 

supraventricular e ventricular. Conclusão- Evidências apontam que a CAP 

reduz danos endoteliais vasculares, aterosclerose, hipertrofia miocárdica e 

estresse oxidativo. No entanto, novos estudos clínicos sobre sua aplicação em 

cardiopatas são necessários. 
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Introdução: Os produtos finais de glicação avançada (AGEs) são formados pela 

reação espontânea entre açúcares redutores ou lipídios oxidados e  

aminoácidos. Em uma série de reações, formam-se produtos intermediários 

reversíveis que se tornam quimicamente mais estáveis até a formação dos 

AGEsS. Essa formação pode ocorrer de forma endógena, ou durante a cocção 

dos alimentos.   

Objetivo: Caracterizar o consumo de AGEs por pacientes em reabilitação 

cardiovascular  

Métodos: Trata-se de um estudo transversal cuja amostra foi composta por 

pacientes que frequentam o serviço de reabilitação cardiovascular do 

ambulatório Jenny Faria no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais. O consumo alimentar foi avaliado por Registros  Alimentares 24 

horas preenchidos em dias alternados, sendo 2 dias de semana e 1 dia de final 

de semana. Foi feita uma média entre os valores ingeridos nos 3 dias 



registrados. A quantificação do consumo de AGEs pelos participantes foi feita 

pelo cálculo da quantidade de carboximetilisina (CML) por porção de cada 

alimento consumido em cada dia de registro conforme tabela construída para o 

cálculo do consumo de AGEs a partir do estudo de Uribarri e colaboradores 

(URIBARRI, 2010). Os dados estão expressos em kilounits(KU) por 100g de 

alimento. Os cálculos dos registros foram feitos pelo software Avanutri®. A 

análise estatística foi feita pelo software IMB SPSS versão 20.0.0. 

Resultados: 27 pacientes foram analisadose a média estimada de consumo de 

AGES foi 12357 kU de CML/dia (IC 95% 9256-15459). O consumo de CML foi 

maior (p=0,021) entre os pacientes com diabetes (18699kU±5001) comparado 

aos sem diabetes (10545kU±7624; p=0,021)). Dietas com maiores teores de 

gordura saturada (r=0,648, p=0,000) e lipídios (r=0,502, p=0,006) apresentaram 

maiores teores de CML. Os demais componentes da dieta (energia e 

macronutrientes) e comorbidades não foram associados ao consumo de AGES. 

Conclusão: Verificou-se que existe um consumo considerável de AGEs entre 

pacientes em reabilitação cardiovascular. Observou-se que esse consumo foi 

maior entre os pacientes com diabetes. O consumo de dietas com maiores 

quantidades de lipídios e gorduras saturadas foram correlacionadas ao maior 

consumo de AGES, mostrando a importante contribuição dos alimentos ricos 

nestes nutrientes para a ingestão de AGEs. 
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INTRODUÇÃO: A  NPT é a administração dos nutrientes via intravenosa, 

quando possui limitações para ser nutrido via oral ou enteral. Indicado para 

pacientes com o trato gastrointestinal não funcionante ou de curta área de 

absorção. A NPT pode gerar algumas complicações como atrofia vilosa 

gastrointestinal, colestase, esteatose e alterações hepáticas. OBJETIVO: 

Relatar a experiência das complicações hepáticas em um curto período de 

NPT. MÉTODOS: Caso clínico do sexo masculino, 59 anos, eutrófico, internado 

em um hospital referência em Pernambuco, em Junho de 2021. Realizou-se o 

procedimento cirúrgico de laparotomia para biópsia linfonadal, foi reabordado 

por queixa de dor abdominal acentuada, observando-se hepatomegalia 

homogênea e lisa, deparando-se com a presença de múltiplas aderências entre 

alças de intestino delgado, com mesenterite difusa, com hipótese diagnóstica 

de paniculite mesentérica. Foi realizada ressecção de 15 cm (a 100 cm do 

ângulo de Treitz) do jejuno e confeccionou-se uma jejunostomia. RESULTADO: 

Iniciou-se via oral líquida de prova sem lactose e sacarose, no 3º DPO, 



apresentando baixa tolerância, náuseas e vômitos, sem sucesso com a 

progressão da dieta por via oral. Foi iniciada NPT/30% das necessidades no 5º 

DPO, associada à dieta de alta absorção com fórmula enteral oligomérica por 

via oral, com progressão da NPT/100% das necessidades no 8º DPO, atingindo 

35 kcal/kg/dia, 2,0 g proteína/kg/dia. No entanto, após o 6° dia de início da NPT 

as enzimas hepáticas se elevaram precocemente, atingindo o ápice no 9º dia, 

com AST 102 U/Le ALT 131U/L, GGT 1595U/L e FA 307U/L. O espectro de 

lesão hepática associada ao uso de NPT varia entre discretas alterações 

laboratoriais até cirrose e insuficiência hepática. O aumento das enzimas 

hepáticas é descrito na literatura como uma complicação da NPT, que pode 

ocorrer por volta do 14º dia do início da administração, possivelmente pela 

oferta de lipídio direta na corrente sanguínea. Devido às complicações 

hepáticas e a progressão da via oral, foi realizado o desmame da NPT, 

observando-se o declínio progressivo das enzimas hepáticas, alcançando em 

dois dias: AST 59U/L, ALT 108U/L, GGT 1329U/L, FA 276U/L. CONCLUSÃO: 

É imprescindível o monitoramento de rotina laboratorial da NPT para o manejo 

nutricional correto. 
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Introdução: A insatisfação com a imagem corporal é um dos critérios 

predisponentes para o desencadeamento dos transtornos alimentares como a 

bulimia nervosa, sendo que jovens, especialmente do gênero feminino, 

apresentam com frequência insatisfação com o próprio corpo, associada com 

uma imagem negativa de si mesma. Objetivo: Avaliar a associação entre a 

insatisfação da imagem corporal com o comportamento de risco para bulimia 

em universitárias. Métodos: Estudo observacional transversal com amostra de 

conveniência, composta por universitárias do sexo feminino, maiores de 18 

anos, do curso de enfermagem de uma universidade pública. Foram utilizados 

o Bulimic Investigatory Test Endiburg (BITE) para avaliar o comportamento de 

risco para bulimia e Body Shape Questionnaire (BSQ) para avaliar a 

autopercepção da imagem corporal. Para análise estatística, foi utilizado o 

software SPSS, versão 17.0, adotando o nível de significância p<0,05. Para 

analisar as associações entre as variáveis, foi utilizado o teste de qui-quadrado 

ou exato de Fisher. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CAAE:89489718.1.0000.8124). Resultados: Foram incluídas 82 universitárias 



do curso de enfermagem, idade média de 23,2 ± 5,6 anos. Quanto a avaliação 

da autopercepção da imagem corporal mensurada pelo BSQ, 50,0% (n=41) 

não apresentavam insatisfação com a imagem corporal, 23,2% (n=19) 

apresentavam insatisfação leve, 11,0% (n=9) insatisfação moderada e 15,8% 

(n=13) apresentavam insatisfação grave com a imagem corporal. Ao avaliar o 

instrumento BITE na escala de sintomas demonstrou que 48,8% (n=40) 

estavam dentro da normalidade, 37,8% (n=31) apresentaram padrão alimentar 

não usual e 13,4% (n=11) apresentaram padrão alimentar alterado e 

compulsão alimentar. Na escala de gravidade os resultados foram 

respectivamente, 84,1% (n=69) baixo, 14,6% (n=12) moderado e 1,2% (n=1) 

elevado grau de gravidade para desenvolvimento de TA. Foi observado 

associação significativa entre BITE sintomas e BSQ, todas as participantes que 

apresentavam padrão alimentar alterado e compulsão alimentar (n=11), 

apresentavam insatisfação com a imagem corporal, sendo 45,5% (n=5) 

insatisfação moderada e 54,5% (n=6) insatisfação grave da imagem corporal 

(p<0,0001). Conclusão: Foi observado que as universitárias do curso de 

enfermagem que apresentaram comportamento de risco para bulimia 

apresentaram maior insatisfação com a imagem corporal. 
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Introdução: O envelhecimento está associado a mudanças na composição 

corporal, sendo comum a redistribuição da massa gorda e redução da massa 

magra, condição associada à sarcopenia. A absorciometria de raio X de dupla 

energia (DEXA) avalia com acurácia e precisão a composição corporal, porém 

a impedância elétrica (BIA) e antropometria são métodos portáteis e mais 

baratos. Objetivo: Verificar a concordância entre DEXA, dobras cutâneas e BIA 

para estimar a composição corporal em idosos longevos não frágeis. Métodos: 

Estudo transversal com idosos de 80 anos ou mais não frágeis. Coletados 

dados antropométricos, resultados de BIA e DEXA de corpo total. A avaliação 

da composição corporal seguiu os protocolos internacionais para todos os 

métodos. Gordura corporal por BIA foi calculada por Kyle et al. e pelas dobras 

cutâneas por Durnin e Womerley. A concordância entre DEXA e os demais 

métodos foi realizada por meio da análise de Bland and Altman. Regressão 

linear foi realizada para analisar possível viés de proporção. Resultados: 



Avaliados 22 idosos, 64% do sexo feminino, com média de idade de 85,8 

(±5,07) anos e IMC de 26,3 (4,42) kg/m². A média das diferenças da massa 

gorda, entre a avaliação de DEXA e BIA foi de 0,30 kg (±2,02, IC 95% = -0,60 – 

1,19) e em percentual de 0,72 (±3,32, IC 95% = -0,75 – 2,19). Para DEXA e 

dobras cutâneas foi de 1,36 kg (±1,71, IC 95% = 0,61 – 2,21) e de 2,14% 

(±3,00, IC 95% = 0,81 – 3,47). Em relação a massa magra, a diferença entre 

DEXA e BIA foi de -2,12 kg (±2,09, IC 95% = -3,04 – -1,19). A concordância 

entre os métodos esteve presente somente para DEXA e BIA na avaliação da 

massa gorda em kg (p > 0,05), sem viés de tendência (r > 0,05). Conclusão: Os 

métodos da avaliação para massa magra não foram concordantes em idosos 

longevos saudáveis e somente a avaliação da massa gorda entre DEXA e BIA 

foram concordantes, indicando que essas medidas não são intercambiáveis 

nessa população. 
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INTRODUÇÃO: A Doença de Alzheimer (DA) é uma condição 

neurodegenerativa caracterizada por deterioração de memória e de outras 

funções cognitivas, comprometimento progressivo das Atividades Básicas de 

Vida Diária (ABVD), alterações comportamentais e psicológicas que 

comprometem a qualidade de vida. Dentre as principais reduções das ABVD, 

inclui-se a alimentação, na qual também ocorre um quadro de declínio gradual 

da ingestão alimentar, ocasionando perda ponderal involuntária, cabendo ao 

nutricionista intermediar uma das mais difíceis decisões na terminalidade. 

OBJETIVO: Relatar a experiência e perspectiva nutricional da condução 

dietoterápica de uma paciente com DA avançada. MÉTODOS: O estudo 

envolve uma reflexão a respeito de até quando alimentar ou não um paciente 

com DA avançada em fase de terminalidade e a seleção de sua via de 

administração, diante de um caso clínico de hospitalização geriátrica, do sexo 

feminino, com 82 anos, em um hospital público de Pernambuco, de Abril a Maio 

de 2021. RESULTADO: Portadora de DA avançada, em delirium hipoativo, em 

cuidados paliativos exclusivo (PPS 10%). Desnutrida pela Mini Avaliação 

Nutricional, com baixa aceitação alimentar da via oral de conforto, 

apresentando episódios repetidos de broncoaspiração. Direcionando a 

discussão da necessidade da utilização da sonda nasoenteral como via de 



escolha nutricional. Foi decidido zerar a dieta de conforto, quando verificou-se 

rebaixamento do quadro cognitivo e das funções vitais, apontando processo 

ativo de morte, o que propicia má absorção de nutrientes. Sendo assim, na 

fase de cuidados ao fim da vida, as necessidades calóricas e proteicas não são 

prioridades, pois deverão ser ofertadas de acordo com a aceitação e a 

tolerância, com foco na promoção de conforto. Sendo a terapia nutricional 

enteral considerada neste caso, um método invasivo, diante da possibilidade 

de aspiração traqueobrônquica, agitação, desconforto, risco de infecção, 

obstrução e sialorreia. Assim, a literatura atual não recomenda o uso de 

alimentação por sonda em doentes com demência avançada. CONCLUSÃO: A 

indicação da via de alimentação deve ser amplamente discutida com o 

indivíduo, familiares e equipe multiprofissional. Buscando-se conforto, 

tolerância e respeito aos valores individuais da alimentação, principalmente 

quanto à manutenção ou à suspensão da dieta, levando em consideração 

todos os aspectos bioéticos envolvidos. 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é definida pelo 

excesso de gordura corporal, em quantidade que determine prejuízos à saúde. 

A obesidade é fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis como 

diabetes, hipertensão, câncer, entre outras. O baixo consumo de alimentos 

ricos em gorduras saturadas, aumento da ingestão de fibras e compostos 

fenólicos, podem ser a chave na diminuição do risco de doenças e na 

promoção da qualidade de vida. Sabendo disso, este projeto teve como 

objetivo avaliar e comparar o consumo alimentar de indivíduos com obesidade 

participantes de um estudo clínico onde os mesmos consumiram barras 

alimentícias produzidas a partir de alimentos in natura, ricas em compostos 

fenólicos, proteínas e fibras. Foram divididos 19 participantes, com idades entre 

20 e 55 anos, em dois grupos: controle (n=7) e tratamento (n=12). Os 

participantes consumiram duas barras alimentícias por dia, durante 30 dias. 



Utilizou-se recordatórios de 24h, para avaliação do consumo alimentar, 

aplicados em dois momentos: no início da intervenção (T0) e após 30 dias de 

intervenção (T30). A partir disso, foram calculados o consumo de 

macronutrientes (carboidrato, proteína e lipídeo) e micronutrientes (fibras, 

vitaminas A e E). Foram analisados os resultados da média do consumo 

alimentar e % de adequação dos nutrientes e também foi avaliado a qualidade 

da dieta através do Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R). Ao 

comparar a ingestão de nutrientes nos períodos t0 e t30 dos grupos controle e 

tratamento não foram encontradas mudanças significativas entre a avaliação 

durante o tempo de estudo dentro do mesmo grupo ou diferenças entre o t30 

entre os grupos experimentais. No tempo t0, sem distinção dos grupos, o IQD-

R apresentou média de 58 pontos; o consumo de lipídeos dos indivíduos 

estava dentro do valor recomendado; a ingestão de carboidratos e proteínas 

estava acima do recomendado; e o consumo de fibras, vitamina A e vitamina E 

estava abaixo das recomendações. Pode-se concluir que embora a barra 

tratamento elaborada no estudo clínico seja proteica, rica em fibras e 

compostos fenólicos, isso não foi capaz de mudar significativamente a 

alimentação desses voluntários durante os 30 dias de intervenção. 
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INTRODUÇÃO: A morbidade e o tratamento referente às Doenças 

Cardiovasculares impactam diretamente a vida dos pacientes. A nutrição deve 

fazer parte do programa de reabilitação cardíaca, pois muitos dos eventos 

cardiovasculares são manejáveis com melhora na qualidade nutricional. 

OBJETIVO: Caracterizar o consumo alimentar e estado nutricional dos 

pacientes ao ingressarem no Serviço de Reabilitação Cardiovascular e 

Metabólica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 

(HC-UFMG). 

METODOLOGIA: Estudo transversal com 39 pacientes em reabilitação 

cardiovascular e metabólica atendidos no HC-UFMG, nos meses de outubro de 

2019 a março de 2020, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O estudo incluiu avaliação nutricional, baseada em dados de 



consumo alimentar extraídos de três Registros Alimentares de 24h e avaliação 

antropométrica das variáveis peso, IMC e circunferências (abdominal, braço e 

pescoço). 

RESULTADOS: Participaram do estudo 27 homens e 12 mulheres com idade 

média de 60,21 anos (±14,7). Nove pacientes (23,1%) apresentavam Diabetes 

Mellitus; 20 hipertensão arterial (51,3%) e 8 dislipidemias (20,5%). Foram 

identificados 15 pacientes eutróficos (38,5%), 17 com sobrepeso (43,6%) e 5 

obesidade (12,8%). Em média, os pacientes consumiram 20,44 kcal/Kg/dia 

(±5,94), sendo 16,28% (±4,21) do valor calórico total (VCT) de proteínas, 

53,61% (±9,85) de carboidratos e 30,11% (±8,45) de lipídeos. A média do VCT 

nas frações de lipídios foi: AG saturados (AGS) 10,12% (± 5,15); AG 

monoinsaturados (AGM) 7,53% (±2,76) e AG poliinsaturados 4,41% (±2,32). A 

média de consumo de fibra foi 16,3g/dia (±9,15) e de sódio 1306,85 mg/dia 

(±651,4). Houve correlação direta entre IMC (r=0,545; p=0,004) e 

circunferência abdominal (r=0,593; p=0,002) com AGM (%VCT). As demais 

variáveis de consumo avaliadas não foram estatisticamente correlacionadas 

com as variáveis antropométricas. 

CONCLUSÃO: Observou-se que no consumo alimentar dos pacientes em 

reabilitação cardiovascular há grande consumo de AGS, apesar do consumo 

aparentemente adequado dos demais nutrientes. O consumo de gorduras 

monoinsaturadas foi correlacionado a maior adiposidade avaliada pelo IMC e 

circunferência abdominal.Consumo alimentar, Estado nutricional, Reabilitação 

Cardiovascular, Risco cardiometabólico, Perfil lipídico 
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INTRODUÇÃO: O consumo de óleos e gorduras influenciam diretamente nos 

riscos para doenças cardiovasculares. OBJETIVO: Caracterizar o consumo 

alimentar de ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 (n-3) e ômega 6 (n-6) e 

estado nutricional dos pacientes com risco cardiovascular que participam do 

Serviço de Reabilitação Cardiovascular e Metabólica do Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG). MÉTODOS: Estudo 

transversal com 39 pacientes atendidos no HC-UFMG, nos meses de outubro 

de 2019 a março de 2020, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O protocolo do estudo incluiu avaliação do consumo alimentar 

com três Registros Alimentares de 24h e avaliação antropométrica. 

RESULTADOS: Participaram do estudo 27 homens e 12 mulheres com idade 

média 60,21 anos (±14,7). Os pacientes consumiram 20,44 kcal/Kg/dia (±5,94), 

sendo 30% (±8,45) do valor calórico total (VCT) de lipídeos. O consumo médio 

de ácidos graxos poliinsaturados foi de 4,41% do VCT (±2,32), n-3 foi 1 g/dia (± 



2,49), 0,59% do VCT e de n-6, 2,38% do VCT. Além disso, 15,38% dos 

pacientes consumiram peixes, 6g/dia (±33,76), sendo a quantidade média de n-

3 neste consumo de 0,48g (±0,25) . Logo, infere-se que a quantidade de n-3 

ingerida advém, principalmente dos óleos. O de soja, por exemplo, foi 

consumido por 66,67% dos pacientes. Correlações foram realizadas entre o 

consumo de n-3 e n-6 e parâmetros antropométricos. O consumo de n-3 foi 

inversamente correlacionado à circunferência abdominal (r=-0,492; p=0,011). 

Já o n-6  foi inversamente correlacionado à circunferência de braço (r= 0,422; 

p=0,036), circunferência de quadril  (r=-0,482; p=0,015), peso  (r= - 0,441; p= 

0,027 e circunferência abdominal (r=-0,601; p=0,002). O consumo de 

poliinsaturadas totais não obteve correlação. CONCLUSÃO: Assim, o consumo 

de ácidos graxos poliinsaturados foi correlacionado a menores valores de 

parâmetros antropométricos associados ao risco cardiovascular, especialmente 

as frações n-3 e n-6. Ainda, percebe-se a importância do consumo de óleos 

para o fornecimento de ômegas neste caso devido a baixa ingestão de peixes. 
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Introdução: A Fibrose Cística (FC) é uma doença autossômica recessiva, 

decorrente de mutações na proteína reguladora da condutância 

transmembrana. A doença pode gerar insuficiência pancreática, má absorção e 

desnutrição, provocando deficiências nutricionais de micronutrientes, sendo 

necessário o acompanhamento nutricional destes indivíduos. Objetivo: Avaliar 

o consumo de micronutrientes e a contribuição do grau de processamento dos 

alimentos para este consumo entre crianças e adolescentes com FC. Métodos: 

Estudo transversal, realizado com crianças e adolescentes, atendidas em um 

centro de referência em FC. Coletou-se dados sociodemográficos, 

antropométricos e de consumo alimentar, através de QFA validado, utilizado 

para analisar a ingestão de cálcio, ferro, sódio, vitaminas A e C. Também foi 

analisada a contribuição dos alimentos segundo o grau de processamento na 

ingestão desses micronutrientes. Foi avaliada diferença de consumo alimentar 

de crianças e adolescentes pelo teste t de Student ou Mann Whitney, sendo 



considerado significante com p<0,05. Resultados: Avaliou-se 14 indivíduos, 

sendo 9 crianças (8,2±1,8 anos) e 5 adolescentes (14,4±1,3 anos). A maioria 

das crianças e todos os adolescentes apresentaram estatura adequada para a 

idade. De acordo com o IMC/I, verificou-se que 33,3% (n=3) das crianças 

possuíam magreza, 40% (n=2) dos adolescentes apresentaram magreza 

acentuada e 20% (n=1) sobrepeso. A maior parte dos pacientes estavam 

abaixo do percentil 50 para DCT e PMB. Segundo a recomendação de 

vitaminas e minerais para fibrocísticos, as crianças atingiram a maior parte da 

recomendação quando comparadas com os adolescentes. Já os adolescentes 

consumiram mais sódio proveniente de produtos alimentícios ultraprocessados 

e mais ferro proveniente de alimentos in natura ou minimamente processado do 

que as crianças. Conclusão: Diante do exposto, apesar da maior parte das 

crianças e adolescentes fibrocísticas atenderem as recomendações de 

vitaminas e minerais, houve uma proporção maior de adolescentes que não 

alcançaram o recomendado, e apresentaram maior contribuição de 

ultraprocessados neste consumo. 
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Introdução: Chia (Salvia Hispanica L.) é uma planta herbácea anual, originária 

do sul do México e norte da Guatemala, cultivada em todo o mundo. A Chia 

ganha destaque devido ao seu alto valor nutricional e funcional por sua 

composição química rica em poli-insaturados (POLI), principalmente ômega-3 

(?-3), além de proteína, fibra alimentar e compostos bioativos. Evidências 

sugerem potencial para melhorar a resistência à insulina, perfis lipídicos 

desordenados, tolerância à glicose e adiposidade. Assim, levanta-se a hipótese 

de que o consumo de Chia, por ser uma fonte vegetal de POLI, principalmente 

alfa-linolênico (ALA), pode aumentar o perfil de ácidos graxos ?-3 séricos e 

melhorar o perfil lipídico na intervenção nutricional. Objetivo: Avaliar o efeito do 

consumo de sementes de Chia sobre o perfil lipídico, triglicerídeos e ácidos 

graxos ?-3 séricos em adultos. Métodos: Esta revisão sistemática da literatura 

(protocolo: CRD42020191443) incluiu todos os ensaios clínicos randomizados, 

de desenho paralelo ou cruzado, publicados até agosto de 2020 nas principais 

bases de dados (MEDLINE, EMBASE, SCOPUS, WEB OF SCIENCE, 

SCIELO). Dois autores independentes selecionaram e extraíram os dados dos 



artigos. Gráficos de floresta, meta regressão e  tabelas de resumo foram 

construídos para apresentar dados os resultados, e análises de subgrupos e 

meta-regressão de sensibilidade foram realizadas para todos os resultados. A 

avaliação da qualidade individual dos artigos foi realizada através da 

ferramenta Risk of Bias 2.0 elaborada pela Colaboração Cochrane, e o risco de 

viés de publicação foi avaliado pelos gráficos de funil. Resultados: A busca da 

literatura resultou em 730 citações encontradas e após seleção por pares, 10 

artigos foram incluídos nesta revisão. Os resultados desta revisão sugerem um 

efeito de melhora no perfil lipídico com o consumo de Chia, diminuindo 

Colesterol Total, Triglicerídeos e LDL e aumentando HDL. Em relação aos 

ácidos graxos séricos, Chia reduziu os ácidos graxos livres (AGL) e saturados 

(AGS), aumentou POLI, ALA, ácido eicosapentaenóico (EPA) e ácido linoleico. 

Reduziu o ácido docosahexaenóico (DHA). Conclusão: A ingestão de Chia 

parece ter efeito benéfico sobre alguns marcadores do perfil lipídico e de 

ácidos graxos, independentemente da fonte de Chia utilizada. 
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Introdução: A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética autossômica 

recessiva caracterizada por uma mutação na proteína reguladora da 

condutância transmembrana da FC. A desnutrição é uma das principais 

comorbidades em fibrocísticos e um estado nutricional adequado é associado 

com melhor crescimento, melhor função pulmonar, menos complicações e 

menor mortalidade. Objetivo: Avaliar a correlação do consumo alimentar com 

parâmetros antropométricos e de função pulmonar de crianças e adolescentes 

com diagnóstico de fibrose cística. Metodologia: Estudo transversal descritivo, 

realizado com pacientes de um Centro de Referência em FC. Foram coletados 

dados sociodemográficos, antropométricos e de função pulmonar. O consumo 

alimentar foi avaliado quantitativamente e qualitativamente, considerando o 

grau de processamento dos alimentos, a partir do Questionário de Frequência 

Alimentar (QFA) validado. Resultados e discussão: Foram coletados dados 



referentes a 14 indivíduos, sendo 85,7% (n= 12) do gênero masculino e 14,3% 

(n=2) do gênero feminino. Os índices de avaliação do estado nutricional dos 

pacientes demonstraram que a maioria dos pacientes avaliados apresentaram 

estatura adequada para a idade e metade são eutróficos segundo Índice de 

massa corporal/Idade (IMC/I) , porém a maior parte dos pacientes estavam 

abaixo do percentil 50 para  Dobra Cutânea Tricipital (DCT) e Perímetro 

Muscular do Braço. A adequação do consumo alimentar demonstra que 

metade das crianças e adolescentes apresentam consumo energético acima do 

recomendado, e a maior parte apresenta consumo insuficiente de proteínas. 

Em relação ao grau de processamento, mais de um terço das calorias 

consumidas foram provenientes de produtos alimentícios ultraprocessados. 

Observou-se correlação positiva entre a caloria consumida e o indicador IMC/I 

(p=0,049) e a DCT(p=0,014).Observou-se correlação positiva entre o 

percentual de consumo de proteínas (p=0,043) e lipídeos (p=0,040) 

provenientes de alimentos processados com a Capacidade Vital Forçada e o 

consumo de lipídeos proveniente de alimentos processados com o Volume 

Expiratório Final em um segundo (%). Conclusão: Os resultados deste estudo 

confirmam um perfil de consumo alimentar desfavorável dos avaliados que, 

além de não atingirem as metas de consumo de macronutrientes, 

demonstraram um consumo excessivo de alimentos ultraprocessados em 

desacordo com os princípios preconizados pelo novo Guia Alimentar para a 

População Brasileira, considerando uma alimentação saudável. 
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Introdução: Diabetes mellitus é uma doença que tem crescido constantemente, 

tornando-se um problema de saúde pública. Ela está relacionada com a 

transição epidemiológica, sedentarismo, estilo de vida e mudança da 

alimentação. A alimentação é uma questão muito comentada quando se 

descobre o diagnóstico de diabetes, visto que os portadores e seus familiares 

deixam de consumir determinados alimentos por medo do agravamento da 

doença. 

Objetivo: Identificar os  alimentos considerados proibidos pelos portadores de 

diabetes, além de informar e desmistificar as crenças referente à alimentação 

do diabetico. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, metodológica, 

intervencionista e de campo. Foi elaborado um questionário, na plataforma 



Google formulários, exclusivo para indivíduos com diabetes, sendo inserido o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os candidatos. A 

composição da amostra se dá por pessoas diabéticas, serão excluídos dos 

resultados indivíduos que não possuem diabetes e indivíduos menores de 18 

anos. Os resultados e discussões serão avaliados por meio de tabelas 

elaboradas de acordo com  o Google formulários. 

Resultados: Realizou-se um questionário com o intuito de descobrir quais são 

os mitos mais populares entre a população diabética e quais alimentos são 

tidos como proibidos para eles. O grupo alimentar mais temido na alimentação 

foi o dos carboidratos, como as frutas, tubérculos e açúcares. Contudo, o 

carboidrato é essencial para o funcionamento e fornecimento de energia para o 

corpo, portanto, a contagem de carboidratos é uma opção para uma melhor 

autonomia nas refeições. 

Conclusão: Ao receber o diagnóstico da diabetes mellitus, usualmente as 

pessoas já consideram que sua alimentação passará por mudanças, onde 

alguns alimentos serão tidos como proibidos. Entretanto, nossa sociedade em 

geral carece de informações básicas sobre essa patologia e sua relação com a 

alimentação. Tendo isso em vista, o vídeo contribuiu para desmistificar alguns 

mitos existentes na sociedade. 
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Introdução: As doenças isquêmicas do coração e doenças cerebrovasculares 

são consideradas as principais causas de morte entre as doenças 

cardiovasculares (DCVs) no Brasil (VILELLA et al., 2019). Entre os fatores de 

risco que culminam na elevação da mortalidade atribuível a DCV nos países de 

língua portuguesa, incluindo o Brasil, Nascimento et al. (2018) destacaram a 

hipertensão arterial e o padrão alimentar. Infelizmente nesses países a 

ausência de medidas eficazes à minimização da mortalidade cardiovascular, 

principalmente por infarto do miocárdio, ainda é uma realidade atual que 

necessita de melhor avaliação e monitoramento dos seus reais fatores de risco. 

Objetivo: Detectar a presença de sobrecarga (hipertrofia) ventricular no 

eletrocardiograma (ECG) e sua possível associação com as variáveis que 

compõem o escore de risco cardiovascular global (D’AGOSTINO et al., 2008) 

entre indivíduos adultos assistidos na atenção primária à saúde do município 



de Alegre, Espirito Santo. Métodos: A coleta de dados ocorreu através de 

entrevista, avaliação clínica, avaliação bioquímica e exame eletrocardiográfico 

para detecção de sobrecarga ventricular direita (SVD) e/ou sobrecarga 

ventricular esquerda (SVE). As variáveis de interesse foram submetidas ao 

Teste de Fisher para verificação de associações. Resultados: Foram avaliados 

28 indivíduos com idade cronológica igual a 36,6 ± 8,7 anos; desses, 28,57% 

eram homens (n=8) e 71,42% eram mulheres (n=20). Um total de desvios do 

eixo elétrico QRS foi verificado em 10,7% dos indivíduos, dentre eles 7,1% com 

SVE e 3,6% com SVD. Entre as variáveis hipertensão arterial, dislipidemias, 

diabetes mellitus, tabagismo e gênero, foi evidenciada associação significativa 

(p<0,05) com sobrecargas ventriculares apenas para a hipertensão arterial. 

Neste sentido, destaca-se que foram verificados 25% de indivíduos com 

hipertensão arterial e todos os três indivíduos que apresentaram SVE ou SVD 

eram hipertensos. Conclusão: Os resultados demonstraram a aplicabilidade do 

ECG para melhor delineamento de estratégias de cuidado e redução do risco 

cardiovascular na atenção primária à saúde, uma vez que parâmetros da DCV 

subclínica foram evidenciados pelos marcadores de SVE e SVD entre 

indivíduos com hipertensão arterial. Neste sentido, o adequado monitoramento 

e cuidado da hipertensão arterial pode ser imprescindível na minimização dos 

acidentes cardiovasculares fatais. 
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A desnutrição infantil no âmbito hospitalar é classificada como a piora do 

estado nutricional durante a hospitalização, e contribui adversamente à 

evolução clínica com piora do prognóstico; aumento do tempo de internação, 

aumento da morbimortalidade e aumento dos custos hospitalares. Investigar o 

estado nutricional e determinar o risco nutricional dos pacientes hospitalizados 

possibilita estabelecer uma conduta nutricional mais apropriada e melhora do 

desfecho nesses pacientes. O objetivo deste estudo é determinar o risco 

nutricional pela ferramenta de triagem nutricional Strongkids e verificar o 

diagnóstico nutricional determinado por parâmetros antropométricos. Trata-se 

de um estudo transversal e analítico, realizado com pacientes admitidos na 

enfermaria pediátrica de um hospital de ensino em Belo Horizonte- MG no mês 

de maio de 2021. O diagnóstico nutricional foi realizado após avaliação dos 

índices antropométricos P/I, E/I e IMC/I, e o risco nutricional foi determinado 

pela ferramenta Strongkids. A ferramenta Strongkids revelou que 72,2% dos 

pacientes apresentaram risco moderado e 24,1%, alto risco para desnutrição. 

Não foi encontrada associação significativa entre o risco nutricional e o 

diagnóstico nutricional no momento da internação (p=0,09). Pode-se inferir que 



a criança possui um estado nutricional preservado no momento da internação 

hospitalar mesmo apresentando alto risco nutricional. Conclui-se desta maneira 

que é fundamental a realização da triagem nutricional pediátrica pois a mesma 

possibilita a intervenção nutricional precoce, sendo útil para o rastreamento do 

risco de desnutrição de forma rápida e prática. 
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Introdução: O tabagismo é uma doença crônica decorrente da dependência à 

nicotina, necessitando de orientação e auxílio profissional para que consigam 

parar de fumar. A intervenção nutricional, durante o processo de cessação 

tabágica, pode contribuir no controle do ganho de peso, nas escolhas 

alimentares e no controle da fissura pelo cigarro durante a abstinência. 

Objetivo: relatar três casos com abordagens nutricionais diferentes na 

cessação tabágica como ferramenta para auxiliar nesse processo. Relato de 

casos: Os pacientes referidos frequentavam o grupo da Unidade de Assistência 

Integral ao Tabagista da Fundação Instituto Mineiro de Estudos e Pesquisa em 

Nefrologia, na cidade de Juiz de Fora/MG. Foram submetidos, aleatoriamente, 

a abordagens nutricionais distintas sendo: Paciente 1, Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN); Paciente 2, EAN + consumo de 30g de mix de frutas secas e 

oleaginosas e Paciente 3, EAN + consumo de 40g de chocolate 70% cacau. Os 

alimentos foram consumidos diariamente por 1 mês. A sessão de EAN foi 

realizada semanalmente por 1 mês e avaliação antropométrica e bioquímica 

realizada no início e após 1 mês. Os três pacientes eram do sexo feminino. 



Com relação a fissura inicial pelo cigarro, apenas Paciente 1 apresentou grau 

moderado a intenso, retomando para leve a moderado após 1 mês.  Pelo IMC 

inicial, Paciente 1 estava eutrófica, Paciente 2 com sobrepeso e Paciente 3 

obesa. A avaliação inicial do estado nutricional se manteve após 1 mês. Por 

fim, quanto a avaliação bioquímica inicial, apenas Paciente 2 apresentou 

glicemia de jejum elevada. Não houve alteração ao final de 1 mês nas três 

abordagens. Conclusão: Observou-se manutenção do estado nutricional e não 

alteração do perfil bioquímico após 1 mês. Vale ressaltar que realizar EAN, 

bem como consumir alimentos que possam auxiliar no tratamento tabágico 

auxiliam no controle do peso corporal, principalmente para as pacientes que 

estavam com quadro de sobrepeso e obesidade, otimizando também os 

parâmetros bioquímicos. 
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Introdução: As dietas hiperproteicas são muito utilizadas como estratégia 

nutricional para o emagrecimento e hipertrofia muscular devido ao seu efeito 

sacietogênico e estrutural. Porém muito se discute a respeito da segurança de 

dieta rica em proteína sobre a função renal. A hipótese é que essa dieta levaria 

ao aumento da taxa de filtração glomerular e consequentemente ao declínio da 

função renal a longo prazo. Objetivo: Revisar na literatura o efeito da dieta rica 

em proteínas na função renal de adultos saudáveis. Metodologia: Trata-se de 

uma revisão integrativa, na qual as buscas foram realizadas nas bases de 

dados PubMed e Scielo com a utilização dos Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCS). Foram selecionados artigos publicados no período de 2016 a 2021, 

em inglês, que atenderam aos critérios de inclusão do estudo e excluídos os 

artigos que por leitura de título ou resumo não abrangeram o tema de 

interesse, totalizando 6 artigos. Resultados e Discussão: O consumo de dieta 

rica em proteínas não produz efeitos negativos na função renal de adultos 

saudáveis. Porém em indivíduos com pré disposição a lesão renal, a dieta rica 

em proteínas provoca aumento da taxa de filtração glomerular (TFG), que é um 

ponto chave na avaliação da função renal. Além disso, pode-se observar que o 

efeito negativo da dieta rica em proteínas sobre a função renal está associado 



não só à quantidade, mas também à qualidade das proteínas da dieta. 

Conclusão: Os efeitos negativos associados à dieta rica em proteínas são 

observados em pessoas com lesão renal pré estabelecida, mas não em adultos 

saudáveis. 
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Infecções respiratórias virais estão entre as principais causas globais de 

adoecimento com sintomatologia de leve à severa. Tal fato se relaciona 

diretamente ao estado de saúde e o microbioma global do indivíduo. Em vista 

disso, buscou-se fazer um levantamento da literatura científica sobre os efeitos 

da suplementação de probióticos em quadros de infecções respiratórias virais. 

Realizou-se busca sistemátizada nas bases de dados Google Acadêmico, 

Scopus e PubMed partindo da hipótese de que a intervenção clínica baseada 

na suplementação de probióticos reduz a severidade dos sinais e sintomas de 

infecções virais. Foram identificados 585 artigos. Após refinamento foram 

selecionados 16 estudos para compor a síntese descritiva deste estudo. De 

modo geral, em todos os estudos foram identificados resultados promissores e 

sem efeitos colaterais para probiótico terapia em condições de desafios com 

agentes virais. Dentre os principais achados destacam-se, em primeiro lugar, 

aqueles extraídos em estudos in vitro e in sílico. Foram observados, 

respectivamente, a redução do número de cópias virais, bem como a 

identificação de metabólitos microbianos capazes de inibir o mecanismo de 



ancoragem viral, mecanismo de virulência mais importante. Em segundo lugar, 

destacam-se os efeitos observados nos estudos desenvolvidos em humanos. 

Nos quais identificou-se redução dos sintomas da doença, aumento de células 

da série branca, redução no número de cópias virais e modulações nas 

concentrações de citocinas. Em terceiro lugar, destacam-se os efeitos 

observados nos estudos desenvolvidos em modelos animais. Nos quais 

identificou-se efeitos na manutenção de peso, redução no número de cópias 

virais, menor alteração nas estruturas pulmonares e modulações nas 

concentrações de citocinas. Partindo dos resultados observados nos estudos 

compilados, podemos inferir que a suplementação de probióticos apresenta-se 

como estratégia de intervenção promissora e sem efeitos colaterais.  Portanto, 

a utilização de cepas probióticas desempenham mecanismos de ação capazes 

de modular a interação entre agente etiológico e hospedeiro de forma a reduzir 

a virulência do infectante e, até mesmo, seus impactos clínicos associados. No 

entanto, vale destacar que esses desfechos são observados para o uso de 

cepas específicas e sendo necessários mais estudos. 
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Diabetes mellitus (DM) é uma doença inflamatória e crônica responsável por 

grande percentual de óbitos nos últimos anos. Pesquisas têm demonstrado 

efeito benéfico da própolis, que é rica em compostos antioxidantes, na melhoria 

de marcadores glicêmicos, lipídicos e biomarcadores inflamatórios no contexto 

do DM. O objetivo deste estudo foi sintetizar de modo sistemático o efeito da 

ingestão de própolis nos marcadores glicêmicos, lipídicos e inflamatórios de 

animais diabéticos. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases eletrônicas 

de dados Embase, Lilacs, PubMed, Web of Sciences. Dos 350 estudos 

encontrados, nove pesquisas foram selecionadas com 339 animais. A dosagem 

de extrato de própolis utilizada nos estudos avaliados foi entre 50mg e 919,5 

mg/kg de peso. Redução da expressão de citocinas inflamatórias (IL-6, TNF-

a,IL-1b, IFN-y, NFK-b), aumento de citocinas anti inflamatórias (IL-10, IL-2, IL-7 

e IL-4), redução de marcadores glicêmicos (glicose, insulina e hemoglobina 



glicada) e lipídicos (colesterol total, HDL, LDL e triglicérides) foram observados. 

Sendo assim a suplementação de própolis pode atenuar a inflamação através 

da redução de citocinas inflamatórias e aumento de citocinas anti inflamatórias 

bem como auxiliar no controle do perfil glicêmico e lipídico e, desta forma, 

auxiliar no controle metabólico do DM em animais. 
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A clínica escola de nutrição oferece tratamento nutricional sem custos para 

pacientes do Sistema Único de Saúde priorizando a saúde. Isto ressalta a 

importância do profissional nutricionista na implementação de ações que 

garantam melhor qualidade de vida e do estado nutricional dos indivíduos. 

Objetivou-se avaliar o efeito da intervenção nutricional sob o estado nutricional 

de mulheres adultas atendidas em uma clínica escola de nutrição de uma 

cidade do interior de Minas Gerais. Foram coletados dados gerais e 

antropométricos de prontuários de mulheres de 20 a 59 anos atendidas entre 

janeiro de 2015 a dezembro de 2019. O intuito foi averiguar os efeitos da 

intervenção nutricional individualizada nas pacientes. O estudo teve abordagem 

retrospectiva e quantitativa. Os dados coletados dos prontuários das mulheres 

foram idade, peso, estatura, dobras cutâneas, circunferências corporais, 

cálculos e índices antropométricos. Avaliaram-se 540 prontuários, 138 foram 

excluídos por diversos critérios, assim a pesquisa consistiu-se na análise de 

402 prontuários. Antes da intervenção nutricional, em média, as mulheres 

apresentaram Índice de Massa Corporal (IMC) sobrepeso, estavam com massa 



magra preservada, com gordura corporal dentro dos valores adequados, e com 

risco cardiovascular elevado segundo as circunferências da cintura (CC), 

abdominal (CA) e a razão cintura-quadril (RCQ). Depois da intervenção, 

observaram-se alterações positivas nos parâmetros, pois houveram redução 

estatisticamente significativa (p<0,05) do peso de 73,44±17,103 Kg para 

72,19±16,36 Kg; do IMC de 28,41±6,31 Kg/m2 para 27,94±6,08 Kg/m2; da 

circunferência do braço (CB) de 31,53±4,87 cm para 30,89±5,27 cm; da CC de 

86,47±14,10 cm para 84,96±13,37 cm; da circunferência do quadril de 

106,58±12,44 cm para 105,15±11,77 cm; da RCQ de 0,78 (0,73 – 0,84) para 

0,80 (0,74 – 0,84); da porcentagem de gordura corporal de 35,41±7,18 % para 

34,06±7,38 %; além de redução das dobras cutâneas tricipital (DCT), 

subescapular (DCSE), bicipital (DCB), suprailíaca (DCSI), da adequação da 

DCT e da adequação da DB. Entretanto, os índices antropométricos de massa 

magra não se alteraram significativamente. Assim, apesar de manterem-se 

com média de sobrepeso, houve redução da gordura corpora e do risco 

cardiovascular. Portanto, conclui-se, que as mulheres tiveram melhora de seu 

estado nutricional após a intervenção nutricional na clínica escola. 
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Introdução: Pacientes com doença renal crônica (DRC) apresentam inflamação 

e estresse oxidativo crônico, sendo fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e aumento da mortalidade. Dentre as várias estratégias 

nutricionais para mitigar essas complicações, está a cúrcuma, um alimento rico 

em compostos bioativos (curcuminóides), que apresenta grande potencial 

antioxidante e anti-inflamatório. Objetivo: Avaliar os efeitos da suplementação 

de cúrcuma sobre inflamação e estresse oxidativo em pacientes com DRC em 

hemodiálise (HD). Métodos:  Foram selecionados 28 pacientes com DRC em 

Hemodiálise (HD). Os pacientes foram randomizados em 2 grupos: Grupo 

Cúrcuma (GC) [N=14, 7 homens, idade: 53,3±12,5 anos; tempo em HD: 42 (12-

179) meses], que recebeu 100 ml de suco de laranja, 12 gramas de cenoura e 

2,5g de cúrcuma diluída e Grupo Placebo (GP) [N=14, 7 homens, idade: 

54±14,7 anos; tempo em HD: 36 (10-193) meses], que recebeu o mesmo suco 

sem adição de cúrcuma nos dias de diálise por 3 meses. Os níveis séricos de 

proteína C reativa (PCR) foram analisados com o kit Bioclin® e o 



malondialdeído (MDA) sérico foi analisado pela reação com o ácido 

tiobarbitúrico. As diferenças entre os grupos foram analisadas pelo teste de 

Mann-Whitney ou pelo teste t de Student (SPSS 25.0). A pesquisa foi aprovada 

CEP-UFF (nº 2.346.933). Resultados: Não houve diferença estatística 

significante antes e depois da intervenção em relação a concentração sérica de 

MDA no GP [antes: 1,54±1,48 nmol/mL, depois: 1,44±0,9nmol/mL, p= 0,898] e 

nem no GC [antes: 2,3±1,2 nmol/mL, depois: 1,8±1,6 nmol/mL, p= 0,292]. No 

entanto, houve diminuição da concentração sérica de PCR no GC [antes: 3,8 

(2-52,5-6,8) mg/L, depois: 2,0 (1,1-3,8) mg/L, p= 0,04] o que não foi visto no 

GP [antes:  2,9 (1,5-7,6) mg/L, depois: 3,3 (2,0-5,1) mg/L, p= 0,39]. Conclusão: 

A suplementação de cúrcuma por 3 meses foi capaz de diminuir os níveis 

séricos de PCR em pacientes em HD. 
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Introdução: A evolução do modo de vida aliada à facilidade na aquisição de 

produtos alimentícios ultraprocessados, caracteriza um padrão alimentar com 

alta densidade energética, o que contribui para o aumento das doenças 

crônicas não transmissíveis. Objetivo: Avaliar a efetividade de uma intervenção 

nutricional no consumo alimentar de colaboradores administrativos de uma 

instituição de ensino superior privada no município de Conselheiro Lafaiete, 

Minas Gerais. Métodos: Trata-se de uma pesquisa de intervenção realizada em 

2019. Primeiramente os colaboradores participaram de uma consulta individual 

contemplando dados sociodemográficos, comportamentos relacionados à 

saúde, condições de saúde, hábitos alimentares e avaliação antropométrica. 

Com o diagnóstico, os colaboradores administrativos foram convidados para a 

intervenção nutricional. A intervenção nutricional teve duração de três meses e 

contemplou prescrição de dieta conforme necessidade nutricional de cada 

participante e grupos de educação alimentar e nutricional que ocorreram 



presencialmente e pelo WhatsApp®. Ao final da intervenção, os participantes 

foram reavaliados, com o intuito de comparar a evolução dos hábitos 

alimentares e comparar as quantidades de energia, macronutrientes, fibras 

alimentares e micronutrientes (vitaminas A e C, magnésio, ferro, zinco e cálcio) 

consumidas pelos participantes. O consumo alimentar foi avaliado pelo 

recordatório de 24 horas e quantificado no DIET PRO®. Para avaliar as 

diferenças entre as médias das variáveis de consumo alimentar utilizou-se o 

Teste T-Pareado, para comparação intragrupo (antes e depois). O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Rita (FASAR) 

(parecer: 3.240.286). Resultados: Dos 29 participantes, apenas 22 

prosseguiram com a intervenção nutricional até o final, sendo 72,73% do sexo 

feminino, 40,91% tinham entre 31 e 45 anos e 54,55% recebiam mais de 4 

salários. Após a intervenção nutricional, houve uma diminuição significativa da 

média de consumo de energia de 2090,08 para 1399,95 kcal (p=0,003), 

carboidratos de 260,94 para 187,50 gramas (p=0,016) e lipídios de 76,54 para 

48,52 gramas (p=0,025). Não houve diferenças significativas para o consumo 

de fibras e micronutrientes antes e após a intervenção nutricional. Conclusão: 

Conclui-se que as ações de educação alimentar e nutrição são efetivas para 

modificar o consumo alimentar e devem ser incentivadas e implantadas nos 

estudos de intervenção nutricional. 
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Ao receberem alta hospitalar pacientes e cuidadores são orientados sobre o 

uso da Nutrição Enteral, entretanto o baixo percentual dos que deixam o 

hospital com um instrumento de referência de atenção domiciliar dificulta a 

continuidade do cuidado em Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (TNED). 

Ademais, as dietas enterais artesanais, permitem manipulação dietética, que 

pode melhorar o valor nutricional e aspectos como cor, viscosidade e fluidez. O 

objetivo desse trabalho foi estabelecer e sistematizar uma lista de alimentos 

substitutos e avaliar, no âmbito domiciliar, dietas enterais artesanais para uso 

após alta hospitalar, aferindo-se a sua composição para comprovação da oferta 

calórica e de nutrientes. A partir da seleção de dietas enterais artesanais 

padrão prescritas na alta hospitalar e orientadas na atenção básica, estipulou-

se uma lista de substituição de ingredientes, sendo construídas tabelas de 

equivalência para 3 dietas de substituição  (1.500, 1.800 e 2.100 Kcal). 

Realizou-se o cálculo teórico da composição nutricional das preparações e a 

estruturação das fichas técnicas de preparo, utilizando dados de tabelas de 

composição de alimentos ou informações nutricionais de rótulos. As dietas 

foram preparadas em simulação domiciliar para posterior análise da 



composição e aferição da proximidade dos dados analíticos com os calculados. 

As análises estatísticas foram realizadas com o software Statistica 10.0 e 

utilizados os testes de Shapiro-Wilk e Levene, com erro padrão de p<0.05. Os 

resultados mostraram que as dietas padronizadas analisadas em laboratório, 

apresentaram variabilidade nas concentrações de proteína e de fibra alimentar 

com valores menores no caso da proteína e maiores para a fibra alimentar. 

Quanto aos minerais, os níveis de todos os analisados por espectroscopia 

atômica são maiores do que os calculados por dados tabelados. Nas dietas 

com maior valor calórico, minerais como ferro, cobre, zinco, fósforo e potássio 

apresentam as maiores variações, mas sem prejuízos a TNED já que 

encontram-se de acordo com as recomendações nutricionais. Notou-se que, 

apesar da especificidade da TNED, o portfólio de substituição apoiado na 

dietética hospitalar cumpre o objetivo de manter o suprimento e adequação dos 

macro e micronutrientes, além de contribuírem para maior assertividade do 

cuidador, aproximando a dieta dos pacientes do consumo de alimentos da 

família. 
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Introdução: Choque cardiogênico é uma síndrome que resulta do desequilíbrio 

geral do sistema circulatório, levando a má perfusão orgânica. O manejo clínico 

no tratamento do choque, é essencial, sendo considerado uma doença crítica, 

muitas vezes associado com catabolismo e incapacidade do paciente ingerir 

alimentos via oral, induzindo-o à desnutrição. Faz-se necessário, 

frequentemente, optar por uma via de nutrição alternativa, como por exemplo a 

enteral. A NE é responsável por fornecer micro e macronutrientes ao corpo e 

auxiliar na funcionalidade do intestino. Quando iniciada precocemente a terapia 

nutricional previne-se a desnutrição e complicações causadas a partir dela. O 

problema é que diante do paciente em choque cardiogênico, a equipe tem 

receio em iniciar a terapia nutricional e surgem dúvidas sobre quais parâmetros 

devem ser observados para que a introdução da dieta ocorra com segurança. 

Objetivo: Elaborar protocolo de terapia nutricional enteral em pacientes em 

choque cardiogênico, a partir da revisão de escopo. Métodos: Através da 

revisão de escopo, incluiu-se no estudo, artigos que tiveram como intuíto 

principal avaliar o uso da terapia nutricional enteral no choque cardiogênico. 

Foram utilizados os seguintes bancos de dados: Pubmed, Scielo e Lilacs, 

sendo incluídos artigos publicados em língua inglesa e portuguesa no período 



de 01 de janeiro de 2000 a 10 de novembro de 2020. A partir da revisão, 

elaborou-se um protocolo direcionado para o uso da NE no contexto do choque 

cardiogênico.  Resultados: Foram encontrados 12 artigos conforme as bases 

de dados citadas anteriormente, a partir do checklist PRISMA. Além disso, 

incluiu-se 1 artigo do ano de 2001, devido relevância no assunto. A partir disso, 

foi possível elaborar um protocolo, o qual tem como finalidade orientar os 

profissionais da área da saúde, quanto à utilização de TNE no contexto do 

choque cardiogênico. Conclusão: A elaboração de um protocolo, tem como 

objetivo auxiliar na TNE no choque cardiogênico, pois é uma condição grave de 

saúde e que demanda de atenção profissional e de conduta adequada para 

minimizar e, até mesmo, banir os riscos de uma terapia nutricional inadequada. 
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Introdução: A circunferência do pescoço (CP) tem sido utilizada para 

determinar a associação entre as doenças crônicas não transmissíveis e a 

obesidade, por ser uma medida simples e por estar correlacionada com 

mudanças de alguns fatores de síndrome metabólica. A CP aumentada leva a 

um acúmulo de moléculas de gordura na parede das artérias carótidas, 

favorecendo o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Objetivo: 

Caracterizar o estado antropométrico de colaboradores de um hospital do 

interior de Minas Gerais pela CP e pelo Índice de Massa Corporal (IMC). 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado com 191 participantes 

adultos. Os critérios de exclusão foram: ter sido submetido à cirurgia bariátrica 

e estar gestante. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Faculdade Santa Rita – FaSaR pelo parecer número 

10303519.6.0000.8122 e os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados antropométricos, 



condições socioeconômicas e de saúde, ocorreu em atendimento individual. Os 

indivíduos foram classificados pelo IMC em baixo peso, eutrofia, sobrepeso e 

Obesidade grau I, II ou III e pela CP em eutróficos ou com sobrepeso. Os 

resultados foram apresentados em média e desvio padrão para variáveis 

contínuas, e frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas, e, o 

teste qui-quadrado para avaliar diferença entre proporções, e nível de 

significância de p <0,05. As análises foram realizadas com o software Stata®. 

Resultados: Dos 191 participantes, maioria do sexo feminino (85,86%), não 

fumantes (88,48%) e sem comorbidades (72,77%). A idade média dos 

participantes foi 34,04 ±10,14 anos. Em relação ao estado antropométrico:  

45,03% foram considerados eutróficos e 52,88% com sobrepeso e obesidade, 

e 2,09% com baixo peso pelo IMC. Pela CP foram identificados 58,64% em 

eutrofia e 41,36% em sobrepeso. Apenas ao avaliar a CP observou maior 

prevalência de sobrepeso entre as mulheres (79,75%), comparada aos homens 

(20,25%) (p=0,042). Conclusão: Sugere-se avaliar a sensibilidade da CP em 

classificar o estado antropométrico, considerando a discrepância dos valores 

encontrados. No entanto, sabe-se que a utilização de métodos antropométricos 

distintos pode garantir a eficácia em predizer e evitar diversas patologias em 

indivíduos de forma precoce. 
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Introdução: Os cânceres do trato gastrointestinal (TGI) são a decorrência de 

uma relação entre fatores genéticos acrescidos aos fatores ambientais e, por 

esse fato, a nutrição desempenha papel importante na prevenção dos casos de 

câncer, visto que os nutrientes presentes nos alimentos podem modificar o 

processo carcinogênico em qualquer estágio da doença. Objetivo: Avaliar o 

estado nutricional e a qualidade da alimentação habitual de pacientes 

portadores de câncer do TGI, de modo a conhecer os hábitos alimentares que 

esses possuem e relacionar com a prevenção ou progressão da doença e do 

quadro clinico em que se encontram. Método: Estudo transversal de natureza 

básica, com abordagem descritiva e análise dos resultados do tipo quali-

quantitativa, constituído por pacientes diagnosticados com câncer na região do 

TGI (esôfago, estômago e/ou intestino), independente da fase da doença, de 

ambos os sexos, com idade de 20 anos ou mais, participantes de grupos de 

pacientes e/ou associações em redes sociais, em que foi pesquisado dados 

sociodemográficos, informações sobre a doença, avaliação nutricional e 

consumo alimentar. Resultados: Participaram da pesquisa 39 indivíduos, 

prevalecendo o sexo feminino, faixa etária de adultos, ensino médio completo, 

cânceres de intestino e estômago, bem como o tratamento de quimioterapia. A 



condição de sobrepeso, segundo o Índice de Massa Corporal (IMC), foi 

encontrada na maior parte dos pesquisados (41,9%). Quanto ao consumo 

alimentar e perfil alimentar, observou-se predominância de inadequação em 

relação às variáveis pesquisadas. Conclusão: A avaliação nutricional e o 

planejamento dietoterápico são imprescindíveis para auxiliar na adequada 

recuperação e/ou manutenção do estado nutricional dos pacientes oncológicos. 
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Introdução: As doenças cardiovasculares (DCVs) estão entre as maiores 

causas de mortalidade no Brasil (NASCIMENTO et al., 2018). Entre os muitos 

fatores de risco atribuíveis à mortalidade por DCVs encontram-se a hipertensão 

arterial, diabetes mellitus e dislipidemias, sendo que a identificação e 

mensuração desses fatores acarretou em estratificações de riscos a acidentes 

isquêmicos do coração com prognósticos fatais (D’AGOSTINO et al., 2008). 

Contudo, limitações evidenciadas nessas estratificações de riscos 

cardiovasculares, tal como no escore de Framingham, destacam a ausência de 

marcadores antropométricos da gordura corporal e parâmetros subclínicos da 

condução cardíaca considerados como indicativos de DCV subclínica 

(LOTUFO, 2008; D’AGOSTINO et al., 2008). Objetivo: O presente estudo teve 

como objetivo avaliar a ocorrência de alterações entre marcadores 

eletrocardiográficos da condução cardíaca atrial e sua possível associação com 



parâmetros antropométricos do estado nutricional em indivíduos cadastrados 

em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Alegre, Espírito Santo. 

Métodos: A coleta de dados se deu por entrevista e mensuração das medidas 

antropométricas e dos marcadores eletrocardiográficos relativos à condução 

cardíaca atrial dos indivíduos avaliados. As variáveis de interesse foram 

submetidas ao Teste de Pearson para verificação de correlação. Resultados: A 

população avaliada foi constituída por 30 indivíduos com idade cronológica 

igual a 39±9,7 anos; desses, 22/30 (73,3%) eram mulheres e 8/30 (26,6%) 

homens. Foram encontrados achados de sobrecarga atrial esquerda em 16,6% 

(5/30) e bloqueio atrioventricular de 1o grau em 3,3% (1/30) dos indivíduos. 

Embora 25/30 (85,3%) indivíduos tenham sido classificados em sobrepeso ou 

obesidade pelo Índice Massa Corporal (IMC), não foi evidenciada correlação 

entre o IMC e demais dados antropométricos com os marcadores 

eletrocardiográficos avaliados no presente estudo. Conclusão: A detecção 

precoce de ocorrências relacionadas a alterações da condução cardíaca atrial 

foi evidenciada em considerável percentual de uma população majoritariamente 

obesa e usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo tendo sido 

verificada a ausência de correlações entre marcadores da condução cardíaca 

atrial e dados antropométricos. Neste sentido, detecções precoces de 

marcadores eletrocardiográficos da DCV subclínica poderão melhor contribuir 

com a mensuração do risco de mortalidade atribuível a DCVs no âmbito da 

atenção primária à saúde. 
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Introdução: O estado nutricional e a condição de saúde do idoso podem ser 

comprometidos pelas principais alterações fisiológicas e anatômicas do 

envelhecimento, assim como o estado socioeconômico. Essas condições 

podem levar a uma maior susceptibilidade às deficiências nutricionais e à 

quadros de desnutrição. Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo 

avaliar o estado nutricional de pacientes idosos hospitalizados no Hospital 

Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro, bem como identificar os fatores de 

risco relacionados a desnutrição nessa população no período de Setembro a 

Outubro de 2019.  

Métodos: Foi realizado um estudo transversal e observacional. Para avaliar o 

estado nutricional dos idosos utilizou-se a mini avaliação nutricional, IMC e 

indicadores antropométricos. Foram aplicados o questionário adaptado à 

versão da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), o instrumento de 



autoavaliação da alimentação (EAT-10) adaptado e o Índice de Katz, com o 

objetivo de avaliar a insegurança alimentar, disfagia e capacidade funcional, 

respectivamente. Além disso, através de um questionário com perguntas 

fechadas, foram verificadas informações referentes às alterações fisiológicas 

do processo de envelhecimento.  

Resultados: A prevalência de desnutrição no Hospital Unidade Integrada de 

Jerônimo Monteiro foi de 35,29%, segundo MNA. Em relação ao perfil 

antropométrico, 38,23% dos idosos apresentaram baixo peso (IMC) e 53,84% 

apresentaram depleção grave de massa gorda (adequação de PCT). Verificou-

se que pacientes desnutridos apresentaram mais chances de ter disfagia, 

incapacidade funcional, insegurança alimentar e xerostomia, quando 

comparados a pacientes bem nutridos (p<0,05).  

Conclusão: Verificou-se a presença de desnutrição entre os idosos avaliados e 

que um número considerável destes apresentou depleção de massa gorda, 

segundo adequação de PCT. A desnutrição foi associada disfagia, 

incapacidade funcional, insegurança alimentar e xerostomia. Em razão desses 

resultados, triar inicialmente o paciente afim de conhecer seu estado 

nutricional, bem como, o contexto social no qual encontra-se inserido, implica 

em uma adequada avaliação e acompanhamento nutricional, além da detecção 

precoce dos possíveis riscos de desnutrição e seus agravos relacionados. 
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Introdução: As fraturas de fêmur se associam a alta morbidade e mortalidade 

em idosos e não idosos. A subnutrição e a desnutrição protéico-energética 

ocorrem em alta prevalência entre pacientes hospitalizados, especialmente 

entre idosos.  

O déficit nutricional nesses pacientes está associado a desfechos clínicos 

negativos como piora da cicatrização, úlceras de decúbito, infecções e óbito. 

Além do tempo prolongado de internação, que se relaciona a aumento de 

despesas nos Serviços de Saúde.  

Objetivo: O objetivo do presente estudo é avaliar o estado nutricional de 

pacientes no pré-operatório e pós-operatório de fratura de fêmur e a sua 

relação com desfechos clínicos, óbito e tempo de internação.  

Métodos: Estudo retrospectivo realizado através de análise de prontuários. 

Foram incluídos pacientes internados para correção de fratura de fêmur em um 

Serviço de Ortopedia desde janeiro de 2021 até maio de 2021.  



Resultados: Foram avaliados 27 pacientes sendo (12 homens e 15 mulheres), 

média de idade 75 anos, 100% dos pacientes foram submetidos a correção de 

fratura cirúrgica, 37% desses tiveram triagem positiva para desnutrição ou 

subnutrição proteico-calórica, 29% tiveram complicações no pós operatório, 

37% tiveram internação prolongada por complicações e menos de 5% dos 

pacientes receberam terapia nutricional considerada adequada e corretamente 

relatada em termos de ingesta proteico calórico durante o tempo de internação. 

Conclusão:  O presente estudo indica que a desnutrição e subnutrição proteico-

calóricas são muito comuns em pacientes hospitalizados, porém ainda 

subdiagnosticados e, especialmente, subtratados. As fraturas do fêmur são 

relacionadas a intensa morbidade nos pacientes idosos e não idosos, com 

taxas alta de complicação e tempo prolongado de internação.  

Sugere-se que a avaliação e o suporte nutricional devem constituir-se rotina no 

tratamento das fraturas de fêmur, já que a literatura já comprovou que  o 

prognóstico destes pacientes melhora consideravelmente quando eutróficos do 

ponto de vista nutricional, reduzindo, dessa forma, a taxa de complicações e o 

tempo médio de hospitalização. 
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A Busca por orientações nutricionais tem se tornado muito recorrente nos 

últimos anos. Assim, o acompanhamento nutricional ambulatorial tem sido uma 

importante ferramenta de intervenção para a promoção da saúde e ajuda nas 

escolhas alimentares. O objetivo desse estudo foi verificar dobras e parâmetros 

antropométricos nutricionais de mulheres desnutridas e eutróficas atendidas 

em uma clínica escola de nutrição antes e após intervenção nutricional distinta.  

Diante disso, o estudo retrospectivo quantitativo, foi elaborado por meio de 

dados dos prontuários de mulheres de 20 a 59 anos atendidas entre 2015 e 

2019 nessa clínica escola de nutrição de Minas Gerais. Usou-se a coleta de 

alguns dados como: peso, circunferências corporais, dobras cutâneas, gordura 

corporal e cálculos nutricionais da primeira e última consultas, antes e após 

intervenção nutricional individualizada. Foram realizadas comparações de 

medidas antropométricas e índices nutricionais antes e após a intervenção de 

151 mulheres, sendo 19 desnutridas e 132 eutróficas, agrupadas segundo o 

Índice de Massa Corporal (IMC). Depois da análise dos prontuários, foi possível 

observar que as mulheres desnutridas não apresentaram alteração 



estatisticamente significativa de seus dados após a intervenção nutricional 

(p>0,05). As pacientes eutróficas apresentaram redução significativa da CA 

(83,54 ± 6,90 cm para 81,25 ± 7,40 cm); DCSE (21,03 ± 6,36 mm para 18,77 ± 

5,68 mm); CB (27,90 ± 2,65 cm 26,84 ± 3,35 cm); na DCSI (22,18 ± 7,24 mm 

para 18,95 ± 6,36 mm); DCT (21,78 ± 5,91 mm para19,85 ± 4,53 mm); 

adequação da DCT (97,29 [75,67 – 125,00] % para 81,08 [72,90 – 108,10] %); 

e ainda redução significativa da gordura corporal reduziu significativamente 

(32,06±4,89% para 30,29±6,24%). Portanto, conclui-se que após intervenção 

nutricional não houve melhoras significativa de parâmetros nas pacientes 

desnutridas. Já as eutróficas reduziram parâmetros vinculados com a saúde, 

enfatizando o papel do nutricionista que se dedica a saúde como um todo. 
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Introdução: As evidências sugerem que o consumo de alimentos 

ultraprocessados (AUP) está associada ao aumento do peso e 

consequentemente às morbidades associadas ao excesso de peso como as 

doenças cardiovasculares (DCV). No entanto, são escassos os estudos que 

investigam quais fatores podem estar associados ao consumo de AUP. 

Objetivo: O objetivo desse trabalho foi avaliar quais são os fatores associados 

ao tercil mais elevado de consumo de AUP em indivíduos em atenção 

secundária para DCV. 

Métodos: Tratou-se uma análise transversal da linha de base do estudo 

brasileiro multicêntrico intitulado “Dieta Cardioprotetora Brasileira, Dica-Br”. 

Variáveis sociodemográficas, antropométricas, clínicas e de consumo alimentar 

foram coletadas. Os alimentos foram classificados de acordo com a 

classificação NOVA e, posteriormente, o percentual calórico dos AUP foi 



calculado e categorizado em tercis. A análise de fatores associados foi 

realizada por meio da regressão Logística Multinomial, com estratégia de 

modelagem Stepwise. As variáveis escolhidas para compor o modelo foram 

escolhidas com base nos valores de p. Assim, as variáveis que mostraram 

valor de p = 0.2 nos testes de hipóteses foram selecionadas para compor o 

modelo. Para o modelo final, somente as variáveis com p<0,05 permaneceram.  

Resultados: Um total de 2,357 indivíduos foram avaliados, sendo a maioria do 

sexo masculino e idosos. O percentual médio do consumo calórico de AUP foi 

de 18,7%. Do total de um conjunto de variáveis que se relacionaram aos tercis 

do percentual calórico do consumo de AUP, três se associaram em conjunto ao 

consumo de AUP na análise de fatores associados. Assim, o perímetro da 

cintura elevado, e a presença de apenas DAP estão associadas a maior 

chance de estar no terceiro tercil de contribuição calórica do consumo de AUP. 

Por outro lado, o acúmulo de DCV (presença simultânea de DAC, DAP e de 

AVE) está associado a menor chance de estar nos tercis 2 e 3 de contribuição 

calórica dos AUP. 

Conclusão: Em conjunto, o elevado perímetro da cintura e a presença de 

apenas DAP ou a presença simultânea de DAC, DAP e de AVE se associaram 

ao consumo dos AUP. 
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As lesões por pressão (LPP) desafiam os profissionais de saúde, devido ao 

elevado número de casos. Estudos mostram que a Escala de Braden 

apresenta boa sensibilidade para a avaliação do risco, uma vez que analisa 

variáveis como: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, 

fricção e força de cisalhamento. Este estudo teve como objetivo identificar, nos 

pacientes desnutridos hospitalizados na UTI da Santa Casa da Misericórdia de 

Ouro Preto em 2019, os fatores da Escala de Braden mais frequentes. Foram 

analisados dados de 87 prontuários. Para realizar as análises e os testes 

estatísticos utilizou-se o software SPSS. Do total de pacientes, 56 eram idosos 

e 31 adultos; 53 do sexo masculino e 34 do sexo feminino; 49 portadores de 

hipertensão, 29 de diabetes, 16 de insuficiência cardíaca crônica, 6 de 

insuficiência renal e 14 de doença pulmonar obstrutiva crônica. A média do 

tempo de internação foi de 8 dias e observou-se um predomínio 

estatisticamente significante para o desenvolvimento da LPP naqueles 



pacientes cujo tempo de internação foi superior a 11 dias. De acordo com 

dados do IMC, 41 pacientes eram eutróficos, 19 como baixo peso e 27 com 

excesso de peso. Considerando que não observou-se associação 

estatisticamente positiva da desnutrição com o escore da Escala de Braden, o 

presente estudo analisou os fatores de risco da Escala de Braden 

isoladamente, de cada paciente, e os valores do IMC de acordo com cada 

fator. Sendo assim, observou-se que, mais de 50% dos pacientes 

apresentaram valores indicativos de alto risco ou moderado para desenvolver a 

LPP de acordo com os fatores atividade (74,7%), nutrição (59,8%), fricção e 

força de cisalhamento (83,9%). Os pacientes classificados em alto risco ou 

moderado de desenvolver a LPP, de acordo com os fatores percepção 

sensorial, fricção e força de cisalhamento apresentaram os maiores valores de 

IMC (25,6 Kg/m2 e 29,2 Kg/m2 respectivamente). Portanto, através dos dados 

encontrados neste estudo, conclui-se que, a análise isolada de cada fator da 

Escala de Braden associado ao Índice de Massa Corporal, pode auxiliar 

estudos relacionados com o aumento da eficácia das ferramentas utilizadas 

para o prognóstico da LPP, em pacientes em risco. 
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Introdução: O tabagismo é um dos principais fatores de risco modificáveis e 

pode contribuir para alterações inflamatórias favorecendo o desenvolvimento 

de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares. Objetivo: Comparar os 

diferentes graus de risco cardiovascular e associar com o perfil endócrino-

inflamatório de mulheres no início do tratamento tabágico. Métodos: Estudo 

transversal com 25 mulheres fumantes, no Núcleo Interdisciplinar de Estudos, 

Pesquisas e Tratamento em Nefrologia (NIEPEN), na cidade de Juiz de 

Fora/MG. Dentre os parâmetros bioquímicos foram avaliados PCR, leptina e 

insulina para o perfil endócrino-inflamatório.  O risco cardiovascular foi avaliado 

por meio da circunferência da cintura (CC), classificado em: G1) ausência de 

risco cardiovascular, G2) risco cardiovascular elevado ou G3) risco 

cardiovascular muito elevado. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CAAE: 55440716.9.0000.5147/Parecer 1.693.278). Para as análises 

estatísticas foi utilizado o Teste U Mann-Whitney, considerando p-valor <0,05.  

Resultados: Quando comparado G1 com G3, observou-se diferença 



significativa quanto aos valores de PCR (G1:7,20 mg/L; G3:14,45 mg/L; 

p=0,049), leptina (G1:5,40ng/mL; G3:11,64 ng/mL; p=0,033) e insulina (G1: 

4,20 mcUI/mL; G3: 14,68 mcUI/mL; p=0,003). Assim como, quando comparado 

G2 com G3, verificou-se diferença significativa entre leptina (G2:4,90 ng/mL; 

G3:11,82 ng/mL; p=0,018) e insulina (G2: 6,40 mcUI/mL; G3: 14,11 mcUI/mL; 

p=0,030). Já quando comparado G1 e G2 associado com esses parâmetros 

não foram encontradas diferenças significativas. Conclusão: Ao comparar os 

diferentes graus de risco cardiovascular houve maior alteração no perfil 

endócrino-inflamatório de mulheres fumantes no início do tratamento, 

principalmente entre os parâmetros leptina e insulina e risco cardiovascular 

muito elevado. 
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Introdução: Himatanthus drasticus, popular “Janaúba e Janaguba’’, é uma 

planta lactífera bastante encontrada no Brasil. O látex de H. drasticus, quando 

adicionado à água, é conhecido como ‘‘ leite de janaguba ’’ sendo utilizado pela 

medicina popular para o tratamento de neoplasias, úlceras gástricas, diabetes, 

doenças inflamatórias e na cicatrização de feridas 

Objetivo: o presente estudo objetivou revisar trabalhos publicados com o intuito 

de reunir, analisar e compilar dados sobre Himatanthus drasticus e sua ação 

anticâncer. 

Metodologia: Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão de literatura, 

considerando estudos publicados nos últimos 15 anos nos base eletrônicos de 

dados: Pubmed, Google acadêmico, Lilacs e Scielo.  

Resultado: Foram selecionados 10 trabalhos. Em um estudo em vivo a 

janaguba apresentou efeito no crescimento ponderal dos camundongo, mas 

não apresentou quaisquer influência estatística na progressão do câncer de 

pulmão induzido. Em uma pesquisa realizada em cadelas com câncer 

mamário, o uso da Tintura do Látex da Janaúba, mostrou-se redutor da rigidez 

dos tumores, porém é necessário a realização da mais estudos para comprovar 

tal fato. Uma pesquisa de 2010 utilizou as folhas da Janaguba, para análise 

terapêutica, no qual o desempenho anticâncer apresentou-se superior ao da 

Ciclofosfamida(quimioterápico). 



Conclusão: este estudo analisou pesquisas publicadas sobre a Himatanthus 

drasticus e sua ação anticâncer. É necessário estudos de maior tamanho 

amostral e experimentais para tal conclusão. Além disso, é relevante a 

utilização das folhas da planta, visto provável ação anticâncer. 
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Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é voltada para 

proporcionar melhor nível de conhecimento nutricional e mudanças de hábitos 

alimentares, de modo lúdico. Os programas de EAN fornecem orientações 

nutricionais e podem promover mudanças positivas de comportamentos 

relacionados à saúde, assim como  perda de peso. Objetivo: Avaliar o impacto 

de um programa de EAN sobre comportamentos relacionados à saúde e nas 

medidas antropométricas de colaboradores administrativos de uma instituição 

de ensino superior privada no município de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. 

Métodos: Trata-se de um programa de EAN realizado em 2019. Primeiramente 

os colaboradores participaram de uma consulta individual contemplando dados 

sociodemográficos, comportamentos relacionados à saúde (incluindo consumo 

de frutas e hortaliças; número de refeições diárias; consumo de alimentos 

assistindo televisão; dentre outros), condições de saúde, hábitos alimentares e 

avaliação antropométrica. Com o diagnóstico, os colaboradores administrativos 



foram convidados para o programa de EAN, que teve duração de três meses e 

contemplou grupos de EAN que ocorreram presencialmente e pelo 

WhatsApp®. Ao final do programa, os participantes foram reavaliados, com o 

intuito de comparar a evolução dos comportamentos em saúde e medidas 

antropométricas. Para avaliar os indicadores de impacto do programa de EAN, 

foram utilizadas comparações intra-grupo (antes e depois) pelo teste McNemar 

para variáveis categóricas ou dicotômicas e o Teste T Pareado para as médias 

das medidas antropométricas. O nível de significância adotado foi de 5%. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa 

Rita – FASAR (parecer: 3.240.286). Resultados: Dos 22 participantes, 72,73% 

eram mulheres e tinham entre 20 e 59 anos. Não houve diferenças 

estatisticamente significativas em relação às medidas antropométricas. Quanto 

aos comportamentos relacionados à saúde, depois do programa, o consumo de 

frutas e/ou hortaliças aumentou de 59,10% para 81,83% (p=0,0143), o 

consumo de cinco refeições ou mais por dia aumentou para de 32% para 

54,55% (p=0,0253) e houve diminuição de 81,82% para 18,18% no consumo 

de alimentos assistindo televisão (p=0,005). Conclusão: Os programas de EAN 

são efetivos para melhorar os comportamentos relacionados à saúde. No 

entanto, para mudanças significativas nas medidas antropométricas pode ser 

necessária a realização de programas multiprofissionais. 
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Introdução: O volume corpuscular médio (VCM) e hemoglobina corpuscular 

média (HCM) são comumente utilizados para triagem e/ou diagnóstico do tipo 

de anemia durante a abordagem clínica. Segundo a literatura, valor de 

hemoglobina abaixo das referências é diagnóstico para anemia, que pode ter 

como origem uma deficiência nutricional. Assim, quando a anemia é causada 

por deficiência de ferro, os valores de VCM e HCM também estão abaixo dos 

valores de referência. E quando a anemia é causada por deficiência de 

vitamina B12, é observado VCM acima do valor de referência e HCM dentro 

dos valores de normalidade. Objetivo: Aplicação dos índices VCM e HCM na 

identificação do tipo de anemia em indivíduos vegetarianos. Metodologia: 

Tratou-se de um estudo transversal, com dados e exames bioquímicos de 

pacientes atendidos pelo programa Pró Vegetariano da Universidade Federal 

de Viçosa (UFV), campus Viçosa-MG, no período entre 2017 e 2019. As 



variáveis bioquímicas analisadas foram: Hemoglobina, VCM, HCM, ferritina e 

vitamina B12 sérica. Utilizou-se os pontos de corte da Organização Mundial de 

Saúde como referência. Ainda, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa com Seres Humanos da UFV.  Resultados: Participaram do estudo 

113 indivíduos, sendo 9,73% anêmicos. Entre os portadores de anemia, foi 

observado que 3 (27,27%) apresentaram VCM e HCM inferiores a referência, 2 

com a ferritina também baixa e 1 com ferritina normal; mais 7 indivíduos 

(totalizando 9 = 81,82%) apresentaram ferritina baixa, 5 com VCM e HCM 

normais, 1 com valor baixo apenas de VCM e 1 com HCM; nenhum paciente 

apresentou VCM elevado associado ao HCM normal, sendo que 5 desses 

(45,45%) apresentaram deficiência de vitamina B12 sérica. Conclusão: Os 

índices estudados mostraram-se inconclusivos em relação aos tipos de 

anemia, na maior parte dos casos. Provavelmente, isso deve-se ao fato de 

muitos participantes portarem deficiência de ferro e também de vitamina B12, 

apresentando anomalias diversas na produção da hemoglobina. Assim, são 

necessários mais estudos para identificação da viabilidade de utilização dos 

índices com o público vegetariano. 
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Introdução: A síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 representa um 

desafio para a saúde pública mundial. A presença de comorbidades, de 

desnutrição e de indicadores laboratoriais alterados parecem contribuir com 

efeitos negativos no estado nutricional e, consequentemente, com resultados 

clínicos adversos. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura que compreende 

o estado nutricional e os indicadores laboratoriais de estado nutricional 

relacionados ao prognóstico da doença por coronavírus. Métodos: Os artigos 

selecionados estavam indexados nas bases de dados: periódicos CAPES, Web 

of Science e MEDLINE em outubro e novembro de 2020. Após consultar os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), os seguintes descritores e suas 

combinações em inglês foram utilizados: “nutrição” (nutrition) AND “infecções 

por coronavirus” (coronavirus infections) OR “sars-cov-2” (sars-cov-2) OR 

“covid-19” (covid-19) AND “estado nutricional” (nutritional status) AND 

"prognóstico" (prognosis). Foram excluídos trabalhos que não realizaram o 

diagnóstico de COVID-19 por testes fidedignos, estudos de revisão, diretrizes, 

estudos de caso, artigos duplicados ou que não abrangeram os critérios de 

elegibilidade. Selecionou-se 19 artigos, dos quais 15 avaliaram o envolvimento 

do estado nutricional e 4 julgaram a presença de indicadores laboratoriais de 



estado nutricional alterados. Resultados: A prevalência de sobrepeso, 

obesidade e desnutrição foram relacionadas a desfechos clínicos adversos, 

incluindo a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva e de 

suporte respiratório. O índice de massa corporal, a porcentagem de massa 

gorda e as ferramentas de triagem nutricional são ferramentas complementares 

que devem ser utilizadas para identificação de risco nutricional nas infecções 

por Coronavírus. As dosagens plasmáticas de albumina e pré-albumina podem 

ser utilizadas como bons indicadores de desordens no estado nutricional desde 

que seja considerada a resposta inflamatória aguda desencadeada pela 

infecção por coronavírus. O suporte nutricional adequado deve ser reforçado 

durante a internação de todos os pacientes em risco nutricional, já que a 

melhoria do estado nutricional foi relacionada a bons resultados clínicos em 

indivíduos com COVID-19. Conclusão: Tanto o excesso quanto a deficiência de 

peso foram correlacionadas ao mal prognóstico da doença. Os estudos 

evidenciaram que a albumina e a pré-albumina são bons indicadores de 

desordens no estado nutricional. Sendo importante a adoção do suporte 

nutricional. 
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Introdução: A adolescência é marcada pelas modificações físicas e 

psicológicas. Estas transformações associadas à pressão da mídia pelo corpo 

ideal podem acarretar em dificuldades para o adolescente lidar com a imagem 

que se tem do próprio corpo. A preocupação com o peso corporal pode levar a 

alterações alimentares e dietas restritivas. Objetivo: Avaliar a insatisfação 

corporal entre adolescentes do município de Barbacena-MG e investigar 

associações com padrões de refeições. Métodos: Estudo transversal realizado 

no período de março a setembro de 2019, no qual foram avaliados 288 

adolescentes, com faixa etária de 14 a 19 anos, de ambos os sexos, cursando 

do 1º ao 3º ano do ensino médio de 5 escolas públicas de Barbacena-MG. Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer n° 

3.130.564). Foi aplicado o questionário Body Shape Questionnaire (BSQ) e o 

recordatório 24h. As variáveis foram descritas através do teste Qui-Quadrado 

de Pearson e Exato de Fisher e a associação foi avaliada por meio da 



Correlação de Spearman. Resultados: Amostra teve média de idade de 16,3 + 

1,0 anos, sendo 58% do sexo feminino. Verificou-se que 29,9% dos estudantes 

apresentavam algum grau de insatisfação, sendo que 14,2% apresentavam 

insatisfação severa, 10,8% moderada e 4,9% leve. Foi encontrada maior 

insatisfação nos adolescentes do sexo feminino, comparado ao sexo masculino 

(p=0,000). O padrão de refeições demonstrou que a maioria dos adolescentes 

realizou as três refeições principais: café da manhã (63,9%), almoço (94,5%) e 

jantar (82%). Quanto aos lanches intermediários, 58,7% realizavam lanche da 

manhã, 79,9% lanche da tarde e 27,8% lanche da noite. Analisando-se a 

substituição do almoço e jantar, normalmente constituídos por alimentos como 

arroz, feijão, carne e salada, encontrou-se que 52,7% fizeram substituição do 

almoço por lanche e 39,3% substituíram o jantar. Não foi encontrada correlação 

entre insatisfação corporal e a realização ou não de refeições e substituições 

de refeições por lanches. Conclusão: É necessária a atenção das equipes de 

saúde e educadores quanto à insatisfação corporal como forma de evitar 

potenciais riscos à saúde do adolescente e mais pesquisas são necessárias 

para verificar fatores associados à insatisfação corporal excessiva dos 

adolescentes. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NA FENILCETONÚRIA: UM ESTUDO DE 

CASO 

 

 

Iara Fernandes (iarafernandes001@hotmail.com) 

Viviane De Cássia Kanufre (vikanufre@gmail.com) 

Ana Lúcia Pimenta Starling (analustarling@gmail.com) 

Keyla Christy Christine Mendes Sampaio Cunha (keylacunha1@gmail.com) 

Rosangelis Del Lama Soares (rodls@terra.com.br) 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo que resulta da deficiência da 

enzima fenilalanina hidroxilase, que converte o aminoácido fenilalanina em 

tirosina. A hiperfenilalaninemia permanente é tóxico para ao sistema nervoso 

central, sendo o retardo mental a mais grave manifestação da doença. O Teste 

de Triagem Neonatal (TTN) permite a detecção precoce para posterior 

confirmação do diagnóstico realizado no Hospital das Clinicas-NUPAD-UFMG. 

O tratamento é dietetico e consiste na restrição de fenilalanina (phe) e no uso 

de uma mistura de aminoácidos isento em phe.  

 

OBJETIVOS  

 



Descrever a intervenção nutricional precoce no tratamento da fenilcetonúria.  

 

METODOLOGIA  

 

Estudo descritivo de caso clínico. Realizada coleta de dados em prontuário 

eletrônico.   

 

RESULTADOS  

 

Trata-se de L.S.R., DN: 19/05/2021, sexo feminino, proveniente de 

Franciscópolis–MG. Filha de pais primos consanguíneos. Apresentou no TTN 

dosagem de fenilalanina de 2929,87 mcmol/L (referência 120-360 mcmol/L). 

Paciente encaminhado para HC-NUPAD-UFMG e foi diagnosticado como 

provável fenilcetonúria clássica. Evoluiu com recusa alimentar, perda ponderal 

desde o nascimento e sonolência. Comparece a consulta aos 15 dias de idade 

com 2160 g, peso ao nascer 2185 g. Orientada em oferecer mamadeira com 1g 

de proteína natural/Kg. Criança manteve recusa alimentar, sonolência e 

vômitos após as mamadas, apresentou phe sanguínea de 1781,18 mcmol/L. 

Paciente foi encaminhada para hospitalização devido a toxidade de phe. Iniciou 

com dieta enteral + via oral (VO) isenta em phe.  Criança evoluiu com melhora 

na aceitação VO e melhora clínica. Exames bioquímicos de rotina estavam 

dentro da normalidade, com exceção da albumina (3,3 mg/dL). Phe sanguínea 

D+1 1203,44 mcmol/L, 633,66 mcmol/L D+2. Indicado o uso de VO exclusiva. 

Alta no dia D+3 com o peso de 2240 g e acréscimo de phe na dieta e 

programado retorno ambulatorial.   

 

CONCLUSÃO  

 

A intervenção nutricional precoce e imediata da equipe referência dos erros 

inatos do metabolismo é fundamental para favorecer a redução da toxidade 

causada pelo aminoácido e proteger a criança das manifestações clinicas 

severas da doença. A realização do TTN é primordial para detecção e 

encaminhamento para confirmação diagnóstico e tratamento precoce. 
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Introdução: A irisina se trata de uma miocina, produzida principalmente nos 

tecidos musculares, liberada pela quebra do domínio da fibronectina tipo III 

contendo a proteína 5 (FNDC5), que provoca alterações metabólicas no tecido 

adiposo branco, podendo resultar em um efeito inversamente proporcional ao 

avanço das doenças cardiometabólicas, como a diabetes, hipertensão e 

obesidade. 

Objetivo: A este respeito, esta revisão tem como objetivo investigar 

sistematicamente o papel da irisina na obesidade e seu impacto nos distúrbios 

cardiometabólicos. 

Métodos: Foram analisados artigos publicados entre os anos 2013 a 2020, 

abrangendo adultos e idosos, e foram incluídos os estudos observacionais e 

ensaios clínicos com indivíduos com obesidade e distúrbios cardiometabólicos, 

e excluídos os artigos de revisão, carta ao autor, artigos que tratassem apenas 



de indivíduos saudáveis, estudos experimentais e artigos que tratassem de 

outras doenças além de doenças cardiovasculares. A extração de dados foi 

feita em pares, sendo a busca definida a partir da estratégia PICOS, pelas 

palavras chave “obesity”, “hypertension”, “diabetes”, “cardiovascular diseases” 

e “irisin”, combinadas com o conector “and”. 

Resultados: 30 artigos foram incluídos nesta revisão sistemática. Destes, 26 

são estudos observacionais e 4 estudos de intervenção, obtendo-se um total de 

7585 participantes. Os estudos apontam uma correlação negativa entre o 

índice de massa corporal e concentração sérica de irisina. Foi encontrado, 

ainda, estudos que resultaram em uma correlação inversa entre os níveis de 

irisina e insulina, demonstrando um efeito positivo para a redução da 

resistência à insulina. É descrito na literatura, que esta miocina pode atuar, 

também, na prevenção e no retardo do desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e outros distúrbios metabólicos, em mecanismos reguladores 

de peso, e na melhora do perfil lipídico. 

Conclusão: Os dados obtidos demonstram, em sua maioria, um papel positivo 

da atividade da irisina nas doenças cardiometabólicas, sendo, esta miocina, 

considerada um possível biomarcador de doenças cardiovasculares. 
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Em decorrência das altas taxas de contaminação ocasionadas pelo COVID-19, 

a Organização Mundial de Saúde o declarou em março de 2020 como 

pandemia. No Brasil, o Ministério da Saúde propôs medidas de prevenção 

como o distanciamento social. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os 

impactos do isolamento social em decorrência da pandemia nos hábitos 

alimentares, práticas de atividade e exercícios físicos, no sono e na saúde 

mental de idosos assistidos pela Associação de Aposentados e Pensionistas 

de Lavras (AAPIL). Trata-se de um estudo transversal e descritivo aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade 

Federal de Lavras, parecer 3.164.884. Foram entrevistados 49 indivíduos 

(homens e mulheres) com idade = 60 anos. A coleta de dados ocorreu  

presencialmente em 2019 e, posteriormente, por contato telefônico em 

dezembro de 2020, permitindo a comparação entre os resultados. O consumo 

alimentar foi avaliado através da frequência de ingestão de 12 grupos 

alimentares (açúcar e adoçante, industrializados, feijões, cereais, raízes e 

tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, leite e derivados, 

carnes e ovos, óleos e gorduras e quitandas) no dia anterior à entrevista. 



Foram aplicados os seguintes questionários: Questionário Internacional de 

Atividade Física – versão curta, Índice de Qualidade de Sono de Pittsburg e 

Escala de Depressão Geriátrica. Os achados indicaram redução significativa no 

número médio de refeições (p = 0,002), no consumo do grupo das quitandas (p 

= 0,001) e de leite e derivados (p = 0,032). Assim como, um aumento 

significativo no consumo do grupo dos tubérculos (p = 0,032) e castanhas (p = 

0,035). Houve ainda redução do tempo gasto em atividade e exercício físico (p 

= 0,000) e não houveram mudanças significativas nos hábitos de sono. O 

número de participantes classificados “com sintomas de depressão” e “sem 

sintomas de depressão” não apresentou diferença significativa entre os 

momentos avaliados. Desta forma pode-se concluir que o isolamento social, 

em consequência da pandemia, trouxe impactos significativos nos hábitos 

alimentares e nas práticas de atividade e exercícios físicos. Contudo, não 

foram observadas alterações significativas nos hábitos de sono e sintomas de 

depressão dos idosos assistidos pela AAPIL. 
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Introdução: A cirurgia é uma opção terapêutica em diversos pacientes 

oncológicos. A nutrição tem papel essencial na recuperação do paciente 

cirúrgico reduzindo as complicações pós-operatórias e o tempo de internação 

hospitalar, bem como, minimizando o risco nutricional, frequente em pacientes 

oncológicos. Objetivo: Avaliar o impacto do jejum prologando no pré e pós-

operatório de pacientes oncológicos. Métodos: Estudo transversal realizado 

com 27 indivíduos com diagnóstico de câncer, de ambos os sexos, entre 18 e 

65 anos, submetidos a procedimento cirúrgico em outubro de 2019 no Hospital 

Fundação Instituto Clínico no Município de Juiz de Fora/MG.  Foram avaliados 

resultados de triagem nutricional (NRS 2002) e da Avaliação Subjetiva Global 

(ASG). As variáveis coletadas foram: peso inicial, tempo de jejum pré e pós-

operatório, via de alimentação e consistência da dieta, peso na alta e tempo de 

internação. A tabulação dos dados e análise estatística foi realizada através do 

programa Microsoft Excel e SPSS. Projeto aprovado pelo comitê sob parecer 



18173519.1.0000.5156. Resultados: A média de idade foi de 59-63 anos, 

sendo 66,6% (n=18) idosos, 59,7% (n=16) homens, e o câncer mais frequente 

o colorretal. Pela triagem, todos os pacientes apresentavam-se em risco 

nutricional. Já de acordo com a ASG observou-se que 59,7% (n=16) eram 

desnutridos. O tempo de jejum pré-operatório médio foi de 11,74 horas, sem 

ingestão de água ou de qualquer outra substância. Com relação ao jejum pós-

operatório, a média foi de 41,37 horas. Verificou-se redução de peso corporal 

em todos os pacientes com diferença significativa do peso inicial e final pelo 

teste T (p=0,00). A via oral de alimentação foi a mais utilizada no pós-

operatório e a consistência da dieta mais recebida pelos pacientes foi a dieta 

líquida restrita.  Conclusão: Destaca-se que muitos pacientes já chegam para 

procedimento cirúrgico em risco nutricional, o que é agravado pelo jejum 

prolongado no pré e pós cirúrgico. Geralmente a dieta de escolha para 

reintrodução no pós-operatório é a dieta líquida restrita, principalmente para 

casos de cirurgias intestinais. Porém, esta é muito pobre em macro e 

micronutrientes e, associado ao jejum prolongado, repercute negativamente no 

tempo de internação e peso corporal dos pacientes. 
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Introdução: O tétano acidental é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, 

prevenível por vacina, causada pela ação de exotoxinas produzidas pela 

bactéria Clostridium tetani, que provocam um estado de hiperexcitabilidade do 

sistema nervoso central. Ainda é uma doença frequente nos países 

subdesenvolvidos e sua letalidade varia de acordo com a faixa etária do 

paciente, tempo de incubação e progressão, presença de complicações 

durante o período de internamento e da qualidade da assistência prestada. 

Objetivo: Descrever a evolução clínica e nutricional de um paciente com 

diagnóstico de tétano acidental grave, internado em um hospital universitário de 

referência em doenças infectoparasitárias, localizado no município de Recife – 

PE. Métodos: Foi realizado o acompanhamento diário do paciente, no período 

de 08 a 27 de abril de 2021, onde foram coletados dados da história clínica por 

meio do prontuário, exames bioquímicos, avaliação de parâmetros 

antropométricos, metabólicos, hemodinâmicos, respiratórios e gastrintestinais 



através do balanço diário de enfermagem. Resultados: Paciente do sexo 

masculino, 66 anos, com diagnóstico nutricional de eutrofia, chega ao serviço 

consciente e orientado, referindo episódio de queda da própria altura, com 

lesão em membro inferior direito, evoluindo após 9 dias com rigidez muscular, 

trismo, disfagia, sinais flogísticos na região do ferimento e não apresentava 

comorbidades. Horas após o internamento, o paciente foi intubado, sedado, e 

uma sonda nasoenteral foi passada para início de terapia nutricional enteral. A 

conduta nutricional adotada baseou-se nas diretrizes para terapia nutricional do 

paciente crítico publicadas pela BRASPEN, 2018. Foi prescrita uma fórmula 

polimérica, hipercalórica (1,5 cal/mL) e hiperproteica (75g/100mL), visando 

minimizar as perdas decorrentes da alta demanda metabólica e do intenso 

catabolismo proteico induzido pela ação da toxina. Durante o internamento, foi 

possível atingir 86% das necessidades calóricas, com aporte de 1455 kcal/dia, 

e 120% das necessidades proteicas (122 gramas de proteína/dia). Conclusão:  

Apesar de não existir uma recomendação nutricional específica para pacientes 

com tétano, o acompanhamento clínico e nutricional diário norteou a tomada de 

decisão do nutricionista e foi capaz de minimizar os distúrbios metabólicos, o 

catabolismo proteico e uma melhor evolução clínica do paciente crítico com 

tétano. 
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Introdução: O tratamento da doença inflamatória intestinal (DII) envolve 

diversos aspectos nutricionais, porém materiais educativos sobre nutrição e DII 

são escassos. O Guia Alimentar para a População Brasileira e a nova 

classificação dos alimentos podem orientar ações de educação alimentar e 

nutricional aos indivíduos com DII. Objetivo: Desenvolver material educativo 

sobre alimentação e nutrição para pessoas com DII, com base na nova 

classificação dos alimentos preconizada pelo guia alimentar brasileiro. 

Métodos: Estudo descritivo de elaboração, avaliação e validação de material 

educativo sobre alimentação e DII baseado no guia alimentar. Participaram do 

processo de construção indivíduos com DII atendidos no ambulatório de 

Gastroenterologia do de um hospital universitário; docentes e discentes de um 

curso de graduação em nutrição e especialistas externos (nutricionistas e 

profissionais da área de comunicação). Os referencias teóricos foram 

principalmente os preceitos do guia alimentar e a nova classificação dos 

alimentos (in natura, minimamente processados, processados e 



ultraprocessados) e os princípios da interação dialógica. Resultados: Com base 

no direito humano de garantia de uma alimentação adequada e saudável de 

forma voluntária e autônoma, o guia alimentar foi utilizado como orientador na 

construção do material educativo. Do guia alimentar, foi incorporado o alimento 

como foco principal, com destaque para o modo de comer, dimensões culturais 

e sociais; valorização do ato de comer e dificuldades para alimentação 

adequada e saudável; estímulo ao ato de cozinhar; e a classificação dos 

alimentos e orientação da escolha conforme processamento. O material 

educativo foi publicado com título “Alimentação na doença inflamatória 

intestinal”, divulgado na página oficial e redes sociais do curso de graduação 

em nutrição e de uma associação de pessoas com doença inflamatória 

intestinal. Conclusão: O material educativo para pessoas com DII baseado nos 

preceitos do Guia Alimentar para a População Brasileira e na nova 

classificação dos alimentos constitui instrumento para apoiar a tomada de 

decisão sobre o consumo de alimentos nas diferentes fases da DII. Ele pode 

contribuir para escolhas mais assertivas e adoção de hábitos alimentares que 

podem influenciar no controle da doença. 
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Ultimamente tem-se notado uma radical mudança negativa nos hábitos 

alimentares da sociedade que implica em obesidade e doenças crônicas. A 

intervenção nutricional individualizada ofertada por nutricionistas tem ajudado 

os que buscam promoção da saúde, alimentação saudável e controle de peso. 

Objetivou-se comparar medidas antropométricas e estado nutricional de 

mulheres com sobrepeso e obesas atendidas em uma clínica escola de 

nutrição de Minas Gerais antes e após intervenção nutricional individualizada. 

A pesquisa retrospectiva foi realizada por meio de dados dos prontuários de 

mulheres de 20 a 59 anos atendidas entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019 

em uma clínica escola de nutrição de Minas Gerais. Os dados coletados foram 

peso, circunferências corporais, dobras cutâneas, gordura corporal e cálculos 

nutricionais da primeira e última consultas, antes e após intervenção nutricional 

individual. Foram realizadas comparações de medidas antropométricas e 

índices nutricionais antes e após a intervenção nutricional de 251 mulheres 

com excesso de peso (sobrepeso e obesas) segundo o Índice de Massa 

Corporal (IMC). Após a comparação dos dados de antes e após a intervenção 



nutricional, notou-se redução estatisticamente significativa (p<0,05) do peso 

das mulheres sobrepeso de 71,92±6,01Kg para 70,58±6,40Kg e das obesas de 

90,54±13,30Kg para 88,44±4,26Kg; do IMC de 27,57±1,44Kg/m2 para 

27,06±1,75Kg/m2 (sobrepeso) e de 35,18±4,26Kg/m2 para 34,40±4,30Kg/m2 

(obesas); da circunferência da cintura de 84,52±5,56cm para 83,16±6,10cm 

(sobrepeso) e de 100,40±11,07cm para 97,29±11,09cm (obesas); da dobra 

cutânea tricipital (DCT) de 27,02±6,42 para 24,02±5,33mm (sobrepeso) e de 

32,42±7,83 para 27,96±5,15 (obesas); da adequação da DCT de 118,00 

(97,80–145,94)% para 108,10 (88,46–140,54)% (sobrepesos) e 140,42 

(111,11–172,97)% para 117,64 (97,09–129,15)% (obesas). As pacientes com 

sobrepeso apresentaram também redução significativa das circunferências 

abdominal, do quadril, do braço, das dobras cutâneas subescapular e bicipital, 

além da porcentagem de gordura corporal. Já as obesas apresentaram 

redução significativa isolada da circunferência do quadril. Conclui-se que após 

intervenção nutricional individualizada houve redução significativa de 

parâmetros de gordura corporal, peso corporal e risco cardiovascular nas 

mulheres sobrepeso e nas obesas, acentuando assim, a relevância do 

acompanhamento nutricional individualizado para melhoria do estado 

nutricional. 
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INTRODUÇÃO: A Endometriose é uma patologia poligênica e multifatorial 

formada pelo implante de estroma e/ou epitélio glandular endometrial benigno 

fora da cavidade uterina, sendo mais comum no peritônio pélvico. Estima-se 

que mais de 70 milhões de mulheres no mundo possuam esta doença, a qual é 

considerada uma das principais causas de hospitalização ginecológica em 

países desenvolvidos. A dietoterapia pode influenciar nos processos 

fisiológicos e de patogênese da endometriose, possuindo papel complementar 

na prevenção e tratamento da doença. OBJETIVO: Descrever a importância 

dos aspectos nutricionais das vitaminas A, B, e E, ômegas 3 e 6 e fibras no 

tratamento da endometriose. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão sistemática 

de literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico. Foram 

selecionados artigos nos idiomas português, espanhol e inglês, publicados 

entre os anos de 2010 a 2020. Como termos de busca utilizou-se: 

“endometriose”, “nutrição e endometriose”, “dietoterapia e endometriose”. 

RESULTADOS: As vitaminas A, C e E possuem propriedades antioxidantes 

que atuam na inibição da peroxidação lipídica. Autores analisaram a redução 



nos índices de estresse oxidativo em portadoras de endometriose com a 

administração rica dessas três vitaminas por quatro meses. Os ácidos graxos 

poliinsaturados (AGP) como os ômegas 3 e 6, são predecessores na produção 

de moléculas que possuem o efeito anti-inflamatório, sendo assim, exercem um 

efeito benéfico na diminuição dos agravos da endometriose. Autores 

demonstram que mulheres com endometriose apresentaram menor consumo 

de AGP, dessa forma, uma dieta rica em ômegas contribui para a regulação da 

dor, pois reduz o estado inflamatório do endométrio. Em relação às fibras, a 

literatura mostra que a ingestão adequada desse nutriente aumenta a excreção 

de estrogênio no sangue, diminuindo a chance de desenvolver endometriose. 

Este fato pode ser reforçado com um estudo realizado a partir da análise do 

recordatório de 24 horas de pacientes com endometriose, no qual se observou 

a ingestão deficiente de fibras. CONCLUSÃO: O estudo realizado neste 

trabalho demonstrou que uma alimentação adequada às necessidades de 

pacientes portadores de endometriose, pode ser utilizada com uma terapia 

auxiliar na diminuição da sintomatologia causada pela doença. 
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Introdução - A Taurina tem sido alvo de vários estudos que abordam sua 

importância no metabolismo energético de diversos tecidos, sobretudo 

naqueles cuja taxa metabólica é elevada, como o coração (SCHAFFER et al., 

2015). Nesse contexto, tanto a deficiência (PANSANI et al., 2012) quanto a 

utilização terapêutica desse aminoácido têm impacto no metabolismo 

cardiovascular (SCHAFFER et al., 2018), sobretudo no que diz respeito à 

insuficiência cardíaca congestiva (ICC) (AZUMA et al., 1992). Objetivo - 

Sintetizar as principais descobertas sobre os efeitos fisiológicos e o impacto da 

deficiência e do uso terapêutico da taurina na ICC. Método - Revisão 

sistemática nas bases de dados PubMed e MEDLINE, em que foram utilizados 

os descritores “taurina” e “insuficiência cardíaca”, sendo identificados 126 

artigos, dos quais 15 foram escolhidos de acordo com os critérios de 

elegibilidade. Resultados - Os estudos apontaram que a taurina exerce 

diversas atividades fisiológicas fundamentais, sendo redutor do estresse 

oxidativo, além de atuar na homeostase do cálcio (BKAILY et al., 2020). 

Ademais, possui relevância no metabolismo energético e na osmorregulação e 

interage com o sistema renina-angiotensina e com as catecolaminas (ITO et al., 

2013). Outrossim, ela possui efeitos antitrombóticos e anti-inflamatórios 

(AHMADIAN et al., 2017). Assim, sua deficiência está atrelada a maior risco de 



doenças cardiovasculares (QARADAKHI et al., 2020) e pode causar alterações 

morfofuncionais deletérias no coração, diminuindo sua eficiência (SCHAFFER 

et al., 2015) e causando vários distúrbios, como ICC (XU et al., 2008). 

Ademais, foi observado que o uso terapêutico da taurina em pacientes com 

essa doença pode trazer diversos benefícios (SCHAFFER et al., 2018), como a 

significante redução dos níveis de colesterol total, triglicerídeos e proteína C 

reativa de alta sensibilidade (WANG et al., 2013), além de melhorar a função 

miocárdica (LIU et al., 2020), sendo capaz de aumentar a capacidade de 

exercício físico (AHMADIAN et al., 2017). Conclusão- A taurina demonstrou 

desempenhar papel essencial no metabolismo energético cardíaco e, por isso, 

sua deficiência causa efeitos prejudiciais que podem culminar com ICC. Por 

outro lado, a terapêutica com taurina em pacientes acometidos por essa 

patologia apresentou resultados positivos, melhorando a função cardíaca e 

oferecendo qualidade de vida. 
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Introdução: A nutrição desempenha um papel decisivo no sistema imunológico, 

bem como o estado nutricional e a ingestão adequada de nutrientes específicos 

são relacionados com redução do risco de infecção e melhoria do curso da 

doença por coronavírus. No entanto, as implicações dos nutrientes na doença 

necessitam de discussão, já que as informações são escassas ou oriundas de 

estudos ecológicos. Que podem apresentar viés ecológico, ou seja a 

associação observada pode não refletir a realidade em nível de indivíduos. 

Tornando necessário a realização desta discussão para auxiliar de forma mais 

fidedigna os profissionais da saúde em sua prática clínica. Objetivo: Realizar 

uma revisão de literatura que compreende o envolvimento do valor sanguíneo 

da vitamina D nos desfechos clínicos da infecção por coronavírus. Métodos: Os 

artigos foram selecionados nas bases de dados Portal periódicos CAPES, Web 

of Science e MEDLINE em outubro e novembro de 2020. Após consulta aos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), foram selecionados os seguintes 

descritores: “vitamina D” (Vitamin D) AND “infecções por coronavírus” 

(coronavirus infections) OR “sars-cov-2” (sars-cov-2) OR “covid-19” (covid-19) 

AND "prognóstico" (prognosis). Excluíram-se estudos de revisão, diretrizes, 

estudos de caso, artigos duplicados ou que não abrangeram os critérios de 



elegibilidade. Selecionou-se 7 artigos, dos quais 3 avaliaram o envolvimento da 

vitamina D com o risco de infecção e 4 associaram os níveis séricos de 

vitamina D (VITD) com a gravidade da doença. Resultados: Pesquisas 

realizadas com pacientes hospitalizados correlacionaram níveis 

significativamente baixos de vitamina D com o aumento do risco de infecção, 

da gravidade da doença, da hospitalização, da necessidade de oxigenoterapia 

intensiva e de ventilação mecânica invasiva. Pacientes hospitalizados 

possuíam níveis médios de VITD significativamente mais baixos do que 

pacientes atendidos no ambulatório. Estudos realizados com indivíduos não 

hospitalizados não foram conclusivos sobre o papel dos níveis séricos de 

vitamina D na prevenção da doença. Conclusão: O metabolismo alterado da 

Vitamina D pode estar relacionado a maior gravidade e a piores desfechos 

clínicos em pacientes hospitalizados com COVID-19. Sugere-se a realização 

de novas investigações que esclareçam outros efeitos e mecanismos de ação 

da vitamina D na infecção por Coronavírus. 
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Introdução 

O olhar estético da sociedade e a crença na obesidade enquanto reflexo das 

qualidades morais dos indivíduos implicam em uma busca incessante pela 

imagem corporal ideal, dentro dos padrões de perfeição atuais (SILVA, 

CANTISANI, 2018). Muitos nutricionistas com obesidade vivem o paradoxo 

entre as premissas da sua profissão e sua forma física fora dos padrões 

exigidos. Isso traz sofrimento e um grande conflito com a sua identidade 

profissional, ao considerar que a capacidade de exercer seu ofício é limitada à 

estética corporal (ARAÚJO, PENA, FREITAS, 2015). 

 

Objetivo 

Objetivou-se avaliar os fatores relacionados ao estigma da obesidade, 

destacando-se o nutricionista como o ser humano por trás do profissional que 

sofre discriminação pelo excesso de peso. 

 

Metodologia  



Para esse trabalho foi realizado levantamento bibliográfico sobre o tema 

estigma da obesidade e/ou do excesso de peso tanto para pacientes quanto 

para nutricionistas, dentro do período de 2011 a 2021 em sites de busca como: 

Google Acadêmico, Scielo, PubMed, Science Direct nos idiomas inglês, 

espanhol e português. 

 

Resultados 

Indivíduos com sobrepeso e obesidade que sofreram estigma do peso 

apresentaram insatisfação corporal, desejo por magreza e sintomas bulímicos 

(VARTANIAN, NOVACK, 2011).  

Estudo com 427 estudantes do curso de Nutrição e 318 nutricionistas mostrou 

que aquelas que estavam com sobrepeso ou obesidade demonstraram uma 

grande insatisfação corporal e risco de desenvolver algum transtorno alimentar 

(TA) (TORAL et al., 2016).  

Obara, Vivolo e Alvarenga (2018) identificaram preconceito em relação ao peso 

e aos indivíduos com obesidade por parte dos futuros nutricionistas, afetando 

inclusive o tipo de conduta de acordo com o peso do paciente, o que 

demonstra a importância de termos como estigma e gordofobia serem 

discutidos durante a graduação. 

 

Conclusão  

O estigma de peso afeta os indivíduos obesos, gerando consequências como: 

baixa autoestima, menor acesso aos serviços de saúde, evitação de atividades 

físicas, angústia e depressão. Os nutricionistas com obesidade se questionam 

e são questionados a respeito da aptidão para exercer a profissão, 

principalmente na área clínica, levando-os muitas vezes a desenvolverem TA 

para se adequar ao padrão corporal necessário. Mais estudos são necessários 

para considerar o estigma no tratamento do indivíduo com obesidade. 
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Introdução: A ortorexia nervosa é um comportamento obsessivo, caracterizado 

pela fixação por alimentos classificados pelo indivíduo como saudáveis e por 

restrições alimentares significativas. Os grupos mais vulneráveis às condutas 

ortoréxicas são também àqueles mais sensíveis às cobranças relacionadas à 

aparência física, e entre eles estão os adolescentes. Objetivo: Avaliar a 

prevalência de ortorexia nervosa entre adolescentes da cidade de Barbacena-

MG e verificar possível associação com estado nutricional. Métodos: Estudo 

transversal realizado no período de março a setembro de 2019, no qual foram 

avaliados 288 adolescentes, com faixa etária de 14 a 19 anos, de ambos os 

sexos, cursando do 1º ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas de 

Barbacena-MG. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(Parecer n° 3.130.564). Os voluntários responderam o questionário Orto-15, 

sendo considerado o ponto de corte 40 para a soma das pontuações atribuídas 

às respostas.  Foram aferidos peso e altura para classificação segundo o índice 



IMC/idade. Análise estatística foi realizada pelo programa STATA 13.0®, sendo 

as variáveis contínuas foram submetidas ao teste de normalidade Shapiro-Wilk. 

Variáveis categóricas foram descritas através do teste Qui-Quadrado de 

Pearson e Exato de Fisher e a associação entre as variáveis foi avaliada por 

meio da Correlação de Spearman. Consideraram-se significativos os valores 

que apresentaram p < 0,05. Resultados: Participaram da pesquisa 

adolescentes com média de idade de 16,3 + 1,0 anos, sendo 58% do sexo 

feminino. Foi detectado ortorexia em 66% dos alunos, sendo esta prevalência 

significativamente maior (p = 0,005) entre o sexo masculino (75,2%) em 

relação ao sexo feminino (59,2%). Segundo dados antropométricos, foi 

verificado 5,7% de obesidade, 10,7% de sobrepeso e 6,6% de deficiência de 

peso, sendo que o estado nutricional não foi diferente entre os sexos e não foi 

encontrada associação com o risco para comportamento ortoréxico. Conclusão: 

Conclui-se que a prevalência de ortorexia entre os adolescentes avaliados, 

principalmente nos meninos, é elevada, e que o comportamento ortoréxico não 

está associado ao estado nutricional. É importante a realização de mais 

pesquisas para investigar os fatores envolvidos neste quadro, a fim de 

subsidiar intervenções eficazes. 
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INTRODUÇÃO: A inflamação crônica sistêmica é uma condição que está 

bastante presente em diversas comorbidades como resistência à insulina, 

hipertensão, aterosclerose, diabetes melito tipo 2, doenças cardiovasculares e 

alguns tipos de cânceres. A dieta é um dos componentes capazes de 

influenciar essa inflamação sistêmica, tanto negativamente quanto 

positivamente. 

OBJETIVO: Comparar o padrão empírico de inflamação da dieta (EDIP) de 

pacientes diabéticos atendidos em regionais de saúde localizadas em bairros 

de nível econômico alto (A) e baixo (B). 

MÉTODOS: Estudo foi realizado em duas unidades básicas de saúde em 

Fortaleza-CE, sendo uma situada no bairro A (Regional 2 – R2) e outra no 

bairro B (Regional 5 – R5). Amostra de conveniência contando com 46 e 40 

participantes, respectivamente. Foram aplicados dois questionários: frequência 



alimentar (ELSA-Brasil) e de dados sociodemográficos. Cálculo do EDIP 

realizado com base no estudo de validação de Norde et al. (2020).  

RESULTADOS: A maioria dos participantes eram mulheres, tanto na R2 (39; 

84,8%) como na R5 (38; 95,0%). A média de idade na R2 foi de 57 anos e na 

R5 de 59 anos. A prevalência de renda familiar inferior a 1 salário mínimo nos 

atendidos na R2 foi de 37% e entre os da R5 foi 27,5% (p = 0,351). O valor 

médio do EDIP na R2 foi -2,6927 (±1,3320) e na R5 foi -2,6067 (±1,2573) (p = 

0,776). Em relação a cada grupo alimentar, não houve diferença na 

contribuição de carne processada (R2 0,0805; R5 0,0700; p = 0,645), de arroz 

e feijão (R2 -1,2109; R5 -1,1552; p = 0,751) e de frutas e verduras (R2 -1,5623; 

R5 -1,5216; p = 0,858). 

CONCLUSÃO: Não há diferença na prevalência de baixos rendimentos entre 

os pacientes das duas regionais. As dietas dos pacientes das duas regionais 

foram consideradas anti-inflamatórias, fato atribuído ao baixo consumo de 

carne processada pelos dois grupos. 
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INTRODUÇÃO: A alimentação é considerada um fator primordial no 

desenvolvimento ou não de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), 

como diabetes, hipertensão, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. 

Nos últimos anos percebeu-se que a dieta pode modular a inflamação crônica 

de baixo grau, tendo sido propostos diferentes índices para avaliar o potencial 

inflamatório de diferentes alimentos, como forma de identificar situações de 

risco à saúde. 

OBJETIVO: Comparar o padrão empírico de inflamação da dieta (EDIP) de 

pacientes hipertensos atendidos em regionais de saúde localizadas em bairros 

de alto (A) e baixo (B) poder aquisitivo. 

MÉTODOS: Estudo foi realizado em duas unidades de Atenção Primária à 

Saúde em Fortaleza-CE, sendo uma situada no bairro A (Regional 2 – R2) e 



outra no bairro B (Regional 5 – R5). Amostra de conveniência contando com 82 

participantes em cada regional. Foram aplicados dois questionários: frequência 

alimentar (ELSA-Brasil) e de dados sociodemográficos. O EDIP foi calculado 

com base em estudo brasileiro de validação do EDIP (Norde et al., 2020).    

RESULTADOS: A maioria da amostra foi composta por mulheres (R2: 73 - 

89,0%; R5: 76 - 92,7%). A média de idade nas duas regionais foi de 57 anos. 

Não houve diferença na prevalência de renda inferior a um salário mínimo entre 

os grupos (R2 = 41,5%; R5 = 32,9%; p = 0,258). A média do EDIP da R2 foi -

2,7425 (±1,3602) e da R5 -2,1230 (±1,3350) (p = 0,0036). Analisando-se os 

alimentos que integram o índice, não houve diferença entre os grupos no 

consumo de carne processada (R2 0,0495; R5 0,0241; p = 0,9620), nem de 

frutas e verduras (R2 -1,3921; R5 -1,2471; p = 0,3564), mas sim de arroz e 

feijão (R2 -1,3999; R5 -0,9000; p = 0,004). 

CONCLUSÃO: As dietas dos participantes de ambas as regionais são anti-

inflamatórias. O EDIP da R2 foi menor que o da R5, assim como foi maior a 

ingestão de arroz e feijão, mas tal fato não foi associado à mais baixa renda 

familiar. O baixo consumo geral de carnes processadas pode ter melhorado o 

EDIP. 
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Introdução: O excesso de peso e, particularmente, a obesidade exerce papel 

negativo na saúde cardiovascular, uma vez que modula direta e indiretamente 

diversos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Objetivo: Avaliar o 

papel qualitativo da dieta de indivíduos com Pré-Diabetes (Pré-DM) e Diabetes 

Mellitus (DM) sobre os parâmetros antropométricos e de composição corporal. 

Métodos: Estudo caso-controle baseado num recorte transversal do estudo 

CARDIONUTRI (n=356), incluindo indivíduos de ambos os sexos, idade entre 

30 e 70 anos e sem evento cardiovascular prévio distribuídos em grupos: 

Controle, Pré-DM e DM. Foram realizadas avaliações clínicas, dietéticas (3 

R24h), antropométricas (peso, altura e circunferência da cintura) e de 

composição corporal (massa magra e massa gorda). Resultados: A amostra 

apresentou idade média de 50 anos e 62,4% eram mulheres, sendo distribuída 

em Controle (n=167), pré-DM (n=104) e DM (n=85). O IMC (29,3±5,5; 31,8±5,5; 

32,7±6,0 kg/m2), CC (96,1±12,6; 102,6±12,9; 107,4±12,8 cm) e o percentual de 

massa gorda (%), 37,0(25,3-45,5); 38,9(24,7-48,4); 37,8(24,7-48,2), p=0,563 

variou proporcionalmente às alterações no controle glicêmico. Embora a 

ingestão calórica entre os grupos tenha sido semelhante (1634,3±447,8 Kcal), 



observou um consumo de carboidratos (Controle=54,2±6,9%; Pré-

DM=56,4±8,0%; DM=52,0±8,1%; p=0,001) foi inversamente proporcional aos 

parâmetros antropométricos e de composição corporal. Perfil inverso foi 

observado em relação ao consumo de gorduras (Controle=29,3±5,3; pré-

DM=28,2±6,1g e DM=30,6±6,4g; p=0,021). Conclusões: O consumo de 

gorduras exerceu um papel mais negativo nos parâmetros antropométricos e 

de composição corporal, que o consumo de carboidratos. Esses resultados 

indicam que indivíduos com Pré-DM e DM devem ser alertados sobre a 

importância da qualidade da dieta, visando a otimização do estado nutricional. 
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Introdução: A doença renal crônica é caracterizada pela perda lenta, 

progressiva e irreversível da função renal, e dentre seus tratamentos, a 

hemodiálise é o mais utilizado pelos pacientes. Este tratamento pode causar 

diversas consequências, como degradação protéica e inflamação. Esta última 

alteração está relacionada ao risco de doenças cardiovasculares nesta 

população, influênciando no prognóstico do paciente. Objetivo: Avaliar a 

prevalência de risco cardiovascular através de parâmetros antropométricos de 

pacientes com doença real crônica em hemodiálise em um hospital público de 

Pernambuco. Métodos: Estudo transversal, realizado na clínica de hemodiálise 

do Hospital Barão de Lucena, Recife-PE. Foram excluídos pacientes em 

tratamento dialítico inferior a 6 meses, amputados, hospitalizados, HIV 

positivos, com catéteres no pescoço, ascite e/ou edema e aqueles que não 

puderam fornecer informações no momento da entrevista e avaliação 

antropométrica. A avaliação antropométrica se deu através das medidas: peso 



seco, altura, circunferência da cintura, circunferência do quadril, circunferência 

do pescoço, índice de massa corporal, relação cintura-quadril e razão cintura-

altura. A caracterização da amostra foi feita com base em parâmetros 

sociodemográficos (sexo e idade), clínicos (comorbidades) e estilo de vida 

(tabagismo, etilismo e prática de atividade física). Variáveis contínuas foram 

testadas quanto à normalidade de distribuição pelo teste de Kolmogorov 

Smirnov. Os dados das variáveis de distribuição normal foram expressos em 

média e desvio padrão e os dados categóricos foram expressos em frequência. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CAAE: 54883816.8.0000.5200). Resultados: Participaram do estudo 27 

indivíduos de ambos os gêneros, com idade de 51,3 ± 13,3 anos. Destes, 

88,9% não praticavam atividade física, 7,9% consumiam bebida alcoólica e 

25,9% eram ex-fumantes. As comorbidades mais prevalentes foram 

hipertensão arterial (88,8%) e diabetes (29,8%). Grande parte dos pacientes 

estavam com risco cardiovascular pelas circunferências aferidas, sendo a 

circunferência do pescoço a medida com maior alteração (77,8%), seguida da 

circunferência da cintura e da relação cintura-estatura (66,7% cada). 

Conclusão: As medidas antropométricas podem ser indicadores de risco 

cardiovascular nos pacientes com doença renal crônica em hemodiálise, sendo 

uma interessante estratégia para mensurar este risco nesta população, de 

forma simples, rápida e barata. 
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Introdução: A melhora na saúde é um dos motivadores para a aderência ao 

vegetarianismo. A dieta vegetariana, quando saudável, apresenta teores 

menores de gordura saturada e colesterol; maiores teores de fibra e de 

algumas vitaminas, minerais e polifenóis, quando comparada a uma dieta 

onívora. Entretanto, é necessário se atentar a nutrientes como ferro, zinco, 

cálcio e B12, que podem ter sua ingestão comprometida, pela ausência ou 

baixa ingestão de alguns alimentos fontes. As consequências da dieta 

vegetariana inadequada não são um motivo para o indivíduo não optar por sua 

aderência, mas o mesmo deve saber desses riscos. Objetivo: Averiguar a 

percepção dos vegetarianos em relação ao risco de desenvolver deficiências 

nutricionais e ainda anemias. Metodologia: Esta é uma pesquisa transversal 

com abordagem qualitativa. Os dados utilizados são do banco de dados de 

pacientes atendidos pelo programa Pró-Vegetariano da Universidade Federal 

de Viçosa (UFV), campus Viçosa, entre os anos de 2017 e 2019. Resultado: 



Participaram do estudo 155 indivíduos, com um tempo médio de 4,81±7,01 

anos de vegetarianismo. Em relação a percepção de saúde, 8 (5,16%), 

relataram ter uma saúde excelente, seguido por 42 (27,10%) muito boa, 64 

(41,20%) boa, 39 (25,16%) regular, e, por fim, 2 (1,29%) ruim. Quanto ao risco 

de desenvolvimento de anemia ferropriva e megaloblástica, a maioria acredita 

que  esses riscos não existem, sendo 98 (62,23%) e 119 (67,77%), 

respectivamente. Quanto à deficiência de nutrientes, a maioria dos indivíduos 

acredita que a dieta vegetariana não causa deficiência de ferro, 105 (67,74%), 

mas que pode causar a deficiência de vitamina B12, 109 (70,23%). Conclusão: 

A maioria dos indivíduos não acredita que a dieta vegetariana possa trazer 

risco de anemia ferropriva ou megaloblástica e também de deficiência de ferro. 

Esse resultado demostra a pouca preocupação dos indivíduos vegetarianos 

com a qualidade da dieta e com o risco de anemias e deficiências nutricionais 

inerentes a uma dieta mal planejada e desequilibrada nutricionalmente. Assim, 

torna-se necessário conscientizar este público sobre os riscos que existem e 

estimular a procura por um profissional nutricionista que oriente uma 

alimentação vegetariana equilibrada. 
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O presente projeto tem como objetivo verificar se existe associação entre o 

consumo de determinados alimentos com o estado nutricional de pacientes 

atendidos por uma Clínica Escola de Nutrição da cidade de Sete Lagoas-MG. A 

metodologia utilizada foi descritiva de caráter quantitativo, sendo analisado as 

anamneses de primeira consulta dos pacientes adultos, atendidos pela Clinica 

Escola de Nutrição campus FCV no ano de 2019, avaliando o Questionário de 

Frequência alimentar e parâmetros antropométricos, realizando teste estatístico 

Qui-Quadrado e Teste Exato de Fisher para verificar associação significativa 

(p<0,05) entre ambos, com dados expresso em frequência absoluta e relativa. 

Os resultados do estudo ao avaliar 50 pacientes, observou-se a maioria da 

amostra com excesso de peso mediante avaliação do Índice de Massa 

Corporal, Circunferência de Cintura e Relação cintura-quadril adequada. 

Consumo regular de legumes, frutas, verduras e feijão. E consumo irregular de 

chocolate, fritura e carne branca. Foi observado associação significativa entre e 

o consumo irregular de Leite, derivados de leite e biscoito/bolacha com 

excesso de peso pelos parâmetros de IMC-CC, IMC e RCQ respectivamente, 

também observou-se associação do consumo regular de carne vermelha com 

excesso de peso, através do IMC. Há a necessidade do desenvolvimento de 



novas pesquisas a fim de monitorar o perfil nutricional e extrapolar as 

associações a toda população. Através do estudo é possível criar estratégias 

nutricionais dentro da Clínica Escola de Nutrição, mediante o perfil nutricional 

dos pacientes atendidos, com foco na prevenção de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

PERFIL ANTROPOMÉTRICO ALIMENTAR DE PESSOAS VIVENDO COM 

HIV ATENDIDAS EM UM SERVIÇO PÚBLICO ESPECIALIZADO DO 

SUDESTE DO BRASIL. 

 

 

Samantha Luiza Mazon E Silva (mazonsamantha2@gmail.com) 

Nathalia Sernizon Guimarães (nasernizon@hotmail.com) 

Sônia Maria De Figueiredo (smfigue@ufop.edu.br) 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO: Observa-se que a prevalência de excesso de peso tem 

aumentado em pessoas vivendo com HIV (PHIV) associada ao aumento de  

comorbidades. OBJETIVO: Avaliar o perfil sociodemográfico, antropométrico e 

alimentar de pessoas vivendo com HIV assistidas por um serviço público 

especializado do sudeste do Brasil. METODOLOGIA: Trata-se de estudo 

transversal, com pessoas vivendo com HIV, assistidas pelo Serviço de 

Assistência Especializada no município de Ouro Preto, MG. Foram coletados 

dados sociodemográficos, imunológicos, antropométricos e alimentares. Foram 

excluídas gestantes e puérperas. RESULTADOS: Foram avaliadas 62 PHIV, 

sendo 32,2% do sexo feminino e 67,7% do sexo masculino. Em relação aos 

dados antropométricos, 30,0% das mulheres versus 4,8% dos homens 

possuíam obesidade segundo seu Índice de Massa Corporal (p=0,011), 85,0% 

das mulheres frente a 38,1% dos homens possuíam excesso de gordura pelo 

percentual de gordura corporal (p=0,001) e 55,0% das mulheres versus 21,4% 

dos homens possuíam circunferência da cintura elevada (p=0,010). Já 

referente aos dados alimentares, observou-se que 60,7% das pessoas com 

consumo de calorias acima da sua necessidade possuía circunferência do 



pescoço aumentada versus 26,5% dos que consumiam valores calóricos 

adequados (p=0,007). Não houve diferencia significativa entre os demais 

nutrientes e dados antropométricos.  CONCLUSÂO: Verificou-se que a 

população estudada possuía alterações antropométricas importantes, sendo 

necessários mais estudos para elucidar a possível causa das mesmas, assim 

como propor novas políticas públicas de controle do novo perfil antropométrico 

destas pessoas. 
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Introdução: A Fibrose Cística é uma doença genética que acomete diversos 

órgãos do corpo humano, comprometendo a função respiratória e pancreática. 

No entanto a microbiota intestinal em indivíduos fibrocísticos é alterada por 

alguns fatores, como redução de secreção de bicarbonato e baixo pH intestinal, 

muco espesso, alteração no trânsito intestinal e prejuízo da imunidade inata 

devido a disfunção do gene cystic fibrosis transmembrane conduntance 

regulator (CFTR). Objetivo: Revisar sistematicamente a literatura quanto ao 

perfil da microbiota intestinal de indivíduos fibrocísticos. Metodologia: Foi 

realizada uma busca bibliográfica nas bases de dados Pubmed e Scopus, com 

os descritores “cystic fibrosis and gastrointestinal microbiome” e “cystic fibrosis 

and intestinal microbiota”, sem restrição de data e idioma. Foram selecionados, 

pelo título e pelo resumo, todos os artigos originais que avaliaram a microbiota 

intestinal em indivíduos com fibrose cística. Para a análise do risco de viés foi 

utilizado o instrumento Methodological Index for Non-Randomized Studies 

(MINORS). Resultados e Discussão: Foram encontradas 169 publicações até 

fevereiro de 2021, 13 estudos cumpriram os critérios de inclusão e foram 

incluídos na análise qualitativa. Os estudos selecionados por esta revisão 

indicaram que indivíduos diagnosticados com fibrose cística apresentam 



diferenças na composição da microbiota intestinal quando comparado com 

indivíduos saudáveis. Foi observado na maior parte dos estudos que a 

microbiota intestinal de fibrocísticos possui uma maior abundância de bactérias 

da espécie Escherichia coli e uma menor abundância da espécie 

Faecalibacterium prausnitzii. Conclusão: Os dados encontrados nos remetem a 

necessidade da realização de mais estudos para avaliar o impacto do uso de 

antibióticos na microbiota intestinal de indivíduos fibrocísticos com a finalidade 

de traçar possíveis métodos de restauração da microbiota. Não existe um 

padrão específico na composição da microbiota intestinal de fibrocísticos, 

porém os gêneros Veillonella, Clostridium, Enterococcus, Streptococcus 

estavam aumentados na maior parte dos estudos avaliados. 
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Introdução: A desnutrição afeta negativamente o prognóstico de pacientes em 

lista de espera para transplante hepático (TxH). Doentes hepáticos 

frequentemente apresentam ingestão dietética inadequada. A oferta de 

proteínas (PTN) e de aminoácidos, como a leucina (LEU), se relaciona com a 

melhora da desnutrição. Objetivo: Desenvolver planos alimentares com teores 

adequados de PTN e LEU para pacientes em lista TxH. Métodos: Foram 

elaborados 5 planos alimentares para os pesos de 40kg, 50kg, 60kg, 70kg e 

80kg. As necessidades nutricionais foram calculadas conforme as 

recomendações vigentes: calorias 30-35 kcal/kg; proteínas 1,2-1,5g/kg; 

carboidratos 50 a 70%; lipídios 20 a 30%; fibras 25g; vitaminas e minerais, 

segundo as Dietary Reference Intakes; e LEU 7,5g ao dia. Pequenas refeições 

distribuídas ao longo do dia, e uma última refeição após as 21 horas contendo 

50g de carboidrato, totalizando 6 refeições, foram prescritas. Ademais, buscou-



se o fracionamento protéico nas refeições, de 25g a 30g, para favorecer a 

síntese proteica. Os alimentos comumente consumidos e que possuem boa 

acessibilidade física e financeira foram priorizados. O software Dietbox foi 

utilizado para os cálculos. Resultados: No plano alimentar do paciente de 40 

kg, consta 1489 kcal e 60 g de PTN. O plano alimentar do paciente de 50 kg, 

obteve-se 1796 kcal e 75 g de PTN. Para pacientes de 60 kg, o total de 2100 

kcal e 90 g de PTN foi contemplado. O plano alimentar do paciente de 70 kg 

constou de 2422 kcal e 105 g de PTN. Por fim, o plano alimentar do paciente 

de 80 kg possuiu 2828 kcal e 120 g de PTN. Todos os planos continham 7,5g 

de LEU ao dia e estavam adequados quando a recomendação de carboidratos, 

lipídios, vitaminas, minerais e fibras. Conclusão: A utilização de planos 

alimentares padronizados, com valores adequados de calorias, proteínas e 

leucina é uma proposta que pode ser aplicada para a melhora da desnutrição 

no atendimento nutricional de pacientes em lista TxH. Estudos sobre a adesão 

dessas estratégias são necessárias. 
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Introdução: O padrão alimentar pode apresentar um caráter inflamatório ou 

anti-inflamatório, a depender dos seus componentes dietéticos. Um consumo 

alimentar pró-inflamatório tem associação positiva com a carcinogênese. 

Objetivo: Avaliar o fator inflamatório da alimentação antes do diagnóstico de 

pacientes com câncer. Metodologia: Estudo de análise transversal 

observacional, com amostra por conveniência (n=82) composta por indivíduos 

em tratamento oncológico, atendidos no Hospital Nossa Senhora das Dores, 

em Ponte Nova/MG. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (protocolo n°: 

2.914.664) e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. O consumo alimentar foi avaliado mediante recordatório habitual 

pregresso à doença. O FID foi analisado através da ferramenta Inflammation 

Factor Rating System (IF Rating), que avalia 2400 alimentos em relação a 20 



componentes inflamatórios e anti-inflamatórios, computados segundo a 

National Nutrient Database for Standard Reference (USDA). Resultados: 

Encontrou-se que 85,19% (n=69) dos participantes apresentaram uma dieta 

fortemente inflamatória (FID = -201 ou inferior), caracterizada pelo alto 

consumo de alimentos ultraprocessados, carboidratos simples e refinados. 

Cerca de 4,9% (n=4) da amostra apresentou dieta fortemente anti-inflamatória 

(FID = 201 ou superior), composta por uma alimentação equilibrada, 

principalmente com boas fontes de vitamina C. A dieta dos demais 

participantes foram classificadas como moderadamente inflamatória (FID = -

101 a -200), com n=5 (6,17%), levemente inflamatória (FID = -1 a -100), 

levemente anti-inflamatória (FID = 0 a 100) e moderadamente anti-inflamatório 

(FID = 101 a 200) com n=1 (1,23%) para as três últimas classificações. 

Conclusão: Os resultados demonstram que a maior parte dos indivíduos 

apresentavam padrão alimentar inflamatório no pré-diagnóstico de câncer. 

Dessa forma, pode-se concluir que existe uma relação entre o consumo 

alimentar e a oncogênese, fazendo-se necessária a adoção de uma 

alimentação saudável visando a prevenção desse diagnóstico. 
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Introdução: A alimentação vegetariana, quando desequilibrada, pode levar a 

deficiências nutricionais, dentre as principais, a de vitamina B12. A análise do 

status dessa vitamina por pontos de corte adequados é uma ferramenta eficaz 

no diagnóstico de sua deficiência em indivíduos vegetarianos, levando a 

proteção da saúde deste público. Objetivo: Analisar a prevalência da 

deficiência de vitamina B12 por diferentes pontos de corte em indivíduos 

vegetarianos. Métodos: Refere-se a um estudo transversal, com dados de 

pacientes atendidos pelo Programa Pró Vegetariano da Universidade Federal 

de Viçosa (UFV), campus Viçosa-MG. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa com Seres Humanos da UFV. As variáveis utilizadas para 

caracterização foram: sexo, idade e tipo de vegetarianismo. A vitamina B12 

sérica foi utilizada para análise do nível de vitamina B12. Foi calculado a média 

e o desvio padrão de vitamina B12 sérica dos vegetarianos. A prevalência da 

deficiência foi analisada de acordo com pontos de corte de vitamina B12 sérica 



estabelecidos para adultos pela Organização Mundial da Saúde (2008), e o 

proposto por Herrmann e Geisel (2002). Resultados: Dos 76 indivíduos adultos 

participantes, a maioria era do sexo feminino (73,68%); tinha idade entre 20-30 

anos (82,89%); e era ovolactovegetariana (78,95%). A média e o desvio padrão 

de vitamina B12 sérica foram 279,57pg/mL ± 133,13. Segundo o ponto de corte 

da OMS, 30,26% dos vegetarianos apresentaram deficiência. Já de acordo 

com o ponto de corte de Herrmann e Geisel, 94,74% apresentaram deficiência. 

Conclusão: Foi observado maior prevalência de deficiência quando utilizado o 

ponto de corte proposto por Herrmann e Geisel, destacando-o como fator de 

proteção aos vegetarianos, visto que, a partir do diagnóstico de deficiência, são 

realizadas ações para elevar o nível da vitamina no organismo, como 

suplementação alimentar e intervenções dietéticas. 
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Introdução: As condições de saúde do idoso podem ser comprometidas pelas 

principais alterações fisiológicas e metabólicas do envelhecimento, modificando 

as necessidades nutricionais desse grupo de pacientes. É importante 

considerar os impactos do estado nutricional sobre o prognóstico de pacientes 

hospitalizados, sendo necessário realizar o acompanhamento e a avaliação 

precoce, uma vez que pacientes internados estão mais susceptíveis a 

alterações nutricionais, principalmente a desnutrição. Objetivos: O presente 

trabalho tem como objetivo avaliar a prevalência de risco nutricional em idosos 

hospitalizados na Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro – ES.  Métodos: Foi 

realizado um estudo retrospectivo, que consistiu na avaliação de prontuários de 

idosos internados no hospital durante os anos de 2016-2020. Analisaram-se os 

dados relativos ao estado nutricional, o tempo de internação, o diagnóstico e o 

desfecho clínico. Os dados foram analisados de forma descritiva e analítica no 

Software GradhPad Prism versão 9.0, utilizando o teste de correlação de 



Pearson e associação de Exato de Fisher, considerando-se um nível de 

significância de 5%.  

Resultados: A amostra foi constituída por 89 participantes, com média de idade 

de 79 anos, em sua maioria do gênero feminino (87,6%). Aproximadamente 

25% da amostra apresentou IMC inferior a 22 kg/m² e a prevalência de risco 

nutricional nos idosos hospitalizados foi de 91%. A terapia nutricional foi 

indicada para 58,4% dos pacientes. O IMC não apresentou relação com tempo 

de internação e mortalidade, bem como o risco nutricional não apresentou 

associação com o tempo de internação, nem com as reinternações (p>0,05). 

Conclusão: Em conclusão, verificou-se nesse hospital uma alta prevalência de 

risco nutricional nos idosos. Porém, o baixo IMC não influenciou no desfecho 

clínico dos pacientes avaliados. 
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Introdução: A pandemia do Coronavírus, SARS-CoV-2, em março de 2020, 

provocou o distanciamento social e fechamento de diversos estabelecimentos, 

inclusive de universidades. Nesse contexto, as atividades acadêmicas de 

ensino, pesquisa e extensão foram adaptadas de forma remota, o que trouxe 

novos desafios aos alunos de projetos de extensão. Objetivo: Relatar as 

experiências, avanços e desafios vivenciados pelos alunos do projeto de 

extensão: Atendimento nutricional ambulatorial de pacientes em lista de espera 

para transplante hepático (TxH). Métodos: Trata-se de um relato de experiência 

de alunos do curso de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, MG, participantes do projeto de extensão citado. Resultados: 

Inicialmente, os estudantes foram capacitados sobre a abordagem nutricional 



para doentes hepáticos. Seguidamente, as atividades remotas, como a 

produção de materiais educativos, foram elaboradas pelos estudantes no 

período de 2020-2021. Elaborou-se nesse período 04 materiais educativos, 

sendo 03 cartilhas, 01 ebook, 05 planos alimentares e 03 resumos para 

congressos. Para produção das cartilhas, foram realizadas pesquisas em 

artigos com a temática sobre a ingestão de proteínas (PTN), a atenção quanto 

ao consumo de magnésio e sobre a encefalopatia hepática, condição muito 

presente nesse público. O e-book foi desenvolvido contendo preparações 

saborosas, acessíveis e com valores significativos de PTN. Os planos 

alimentares foram padronizados para pacientes com cirrose hepática, havendo 

adequações quanto às preferências e aversões alimentares. Os resumos foram 

apresentados em congressos nacionais online. Conclusão: As atividades 

remotas permitiram aos discentes a oportunidade de desenvolverem seus 

conhecimentos técnico-científicos. Espera-se que os materiais educativos 

produzidos sejam facilitadores do processo de educação em saúde para 

melhora do estado nutricional dos pacientes do projeto. 
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A desnutrição é considerada uma condição patológica cuja manifestação 

clínica e gravidade podem variar entre os pacientes podendo apresentar 

diversas complicações que se ressaltam tanto na piora da resposta 

imunológica quando no maior risco de mortalidade. No Brasil, a desnutrição em 

pacientes internados é uma realidade avaliada pelo Inquérito Brasileiro de 

Avaliação Nutricional Hospitalar (IBRANUTRI), apoiado pela Sociedade 

Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (BRASPEN). Dentre os fatores de 

risco da desnutrição hospitalar como potologias pregressas e atuais, idade 

avançada e a ingestão insuficiente de calorias, destaca-se este último, em que 

diferentes situações durante a internação podem motivar a variação de apetite, 

sendo esta um dos fatores de risco da desnutrição hospitalar, que reflete no 

aumento das complicações clinicas e mortalidade. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o perfil antropométrico e a adequação do consumo alimentar de 

pacientes internados em um Hospital Filantrópico de Lavras, Sul de Minas 

Gerais com base no material proposto pela BRASPEN. Trata-se de um estudo 

transversal quantitativo, realizado com 51 pacientes, adultos e idosos, baseado 

em três dos onze passos propostos pela Campanha “Diga não à desnutrição” 



da BRASPEN (2018). A média de idade entre os avaliados foi de 

aproximadamente 72 anos com predominância do sexo feminino (57%) e 88% 

da amostra recebia nutrição oral. Foi observada desnutrição em praticamente 

metade dos pacientes hospitalizados avaliados e a média energética 

consumida foi significativamente inferior à estimada. Diante o exposto, maior 

parte dos avaliados já encontrava-se em desnutrição e o consumo calórico 

estava abaixo do recomendado pela BRASPEN. 
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Introdução 

 

A adolescência é um período de consolidação de hábitos alimentares. No 

cenário de transição nutricional brasileiro, a alimentação deste grupo etário é 

caracterizada pela redução do consumo de alimentos in natura e minimamente 

processados e pelo elevado consumo de alimentos ricos em gordura, sódio e 

açúcares simples. 

Desta forma, esta fase da vida demanda constante atenção devido a alterações 

biopsicossociais, pois os hábitos alimentares comuns a esta fase da vida, 

atrelados ao sedentarismo comum à adolescência se tornam os principais 

fatores ligados ao desenvolvimento de obesidade demais doenças crônicas 

não transmissíveis neste grupo populacional.  

 

Objetivo 



Objetivou-se elaborar e promover ações de educação alimentar e nutricional 

para adolescentes escolares da cidade de Lavras-MG, visando destacar a 

importância do consumo alimentar saudável e qualidade de vida. 

 

Métodos 

 

Seguindo princípios da dialogicidade e considerando o contexto social-

econômico-cultural dos educandos, foram realizadas três intervenções com os 

adolescentes com faixa etária de 10 a 12 anos. A primeira roda de conversa 

tratou sobre alimentos in natura e minimamente processados. De forma 

complementar a esta, foi realizada uma nova roda de conversa abordando a 

temática dos alimentos processados, desde sua composição nutricional até a 

influência dos mesmos na saúde, baseado nas informações contidas no Guia 

Alimentar para a População Brasileira. Nestes dois momentos foram aplicados 

questionários acerca da alimentação e nutrição a fim de avaliar o conhecimento 

dos educandos sobre  tema antes e após as intervenções. 

Em um terceiro momento, visando romper com os métodos tradicionais de 

ensino foi realizada oficina culinária para elaboração de versões saudáveis de 

alimentos industrializados, envolvendo assim os indivíduos em todo o processo 

e gerando trocas de informação e conhecimento.  

 

Resultado: 

 

Foi identificado após a realização dos questionários uma maior consciência e 

conhecimento dos educandos acerca da temática alimentação e saúde, 

ilustrada através da contagem de acertos nos questionários  e evidenciada pela 

criticidade e argumentos de forma observacional durante as ações realizadas.  

 

Conclusão 

Conclui se que as ações de educação alimentar e nutricional são estratégias de 

suma importância para formação da criticidade e desenvolvimento de noções 

acerca de alimentação, saúde e nutrição por parte de adolescentes 
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Introdução: O consumo de sódio apresenta correlação com a pressão arterial 

(PA), e assim o conhecimento da ingestão de sódio é fundamental para o 

controle adequado da PA. Porém, o método padrão ouro (sódio em urina de 24 

horas – NaU24h) apresenta dificuldade para a coleta adequada, enquanto que 

questionários de frequência alimentar podem subestimar a mensuração da 

ingestão de sódio. 

Objetivos: Desenvolver e avaliar a confiabilidade do Questionário de Consumo 

de Sódio (QCS) para uso no atendimento ambulatorial de pacientes com 

hipertensão arterial (HA) em um hospital de cardiologia utilizando o NaU24h 

como referência. 

Métodos: Utilizou-se uma amostra de 50 pacientes com HA em tratamento para 

o desenvolvimento do QCS a partir da frequência de consumo de alimentos 

ricos em sódio (=400 mg de sódio em 100 g do alimento) presentes em uma 

tabela de composição de alimentos brasileira, o consumo de sódio de adição 

per capita e o NaU24h. Foram excluídos indivíduos que não assinaram o termo 

de consentimento, eram incapazes de responder as questões propostas, cuja 



coleta da urina foi realizada de forma inadequada e/ou possuíam taxa de 

filtração glomerular <45 ml/min/1,73m². A confiabilidade da lista de alimentos 

ricos em sódio em porções pré-estabelecidas foi avaliada pelo Alpha de 

Cronbach, além do emprego do coeficiente de correlação de Spearman para 

avaliar a frequência de consumo de alimentos ricos em sódio e o consumo de 

sódio per capita com o NaU24h.  

Resultados: A mediana de consumo de sódio da população estudada foi de 

4,07(1,84–10,94) g. O valor encontrado para a confiabilidade foi de 0,542, 

assumido como satisfatório. A frequência de consumo de sódio pela lista de 

alimentos ricos em sódio (33 alimentos) e a ingestão de sódio de adição per 

capita apresentaram correlações significativas com o NaU24h (r=0,892;p<0,01 

e r=0,501;p<0,01, respectivamente). 

Conclusão: Foi possível elaborar o QCS a partir da frequência de consumo de 

33 alimentos ricos em sódio em quantidade padrão pré-estabelecida e o 

consumo de sódio de adição per capita. O QCS apresentou confiabilidade 

satisfatória e significativo coeficiente de correlação com o NaU24h, sendo 

viável seu uso na rotina ambulatorial de atendimento à pacientes com HA. 
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Introdução: A ortorexia nervosa é uma obsessão patológica pela alimentação 

saudável e pureza dos alimentos, podendo levar a restrições alimentares 

severas. A qualidade do glúten vem sendo amplamente questionada e a dieta 

livre de glúten ganhado popularidade. Objetivo: Comparar a presença ou 

ausência de rastreio de ortorexia com características de consumo de produtos 

sem glúten. Métodos: Estudo transversal, amostra de conveniência não 

probabilística de indivíduos que frequentam uma padaria convencional que 

também oferece produtos sem glúten, de Juiz de Fora/MG. Foram aplicados 

dois questionários: o Orto15, para rastreio de ortorexia, e um questionário 

próprio para avaliação do entendimento e perfil de consumo do glúten. Os 

dados tabulados e analisados no SPSS 21.0, sendo utilizado para verificar 

associação entre as variáveis categóricas foi utilizado o teste de qui-quadrado 

e nível de significância de 95% (p<0,05). Pesquisa aprovada pelo comité de 

ética do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (CAAE 

25680619.6.0000.5156). Resultados: Participaram da pesquisa 26 indivíduos, 



sendo idade média 35,69 ±10,75 anos, maioria (n=15;57,7%) do sexo feminino 

e faixa etária predominante de 21 a 39,9 anos (n=11; 42,3%). Rasteiro positivo 

para ortorexia foi identificado em 26,9% (n=7), com proporção semelhante 

entre homens e mulheres e mais frequente na faixa etária de 40 a 49,9 anos. 

Nos indivíduos com rastreio negativo, proporção de resposta afirmativa para 

conhecer o glúten foi maior (n=14;73,7%) que nos com rastreio positivo (n=3; 

42,8%). Dos indivíduos com rastreio negativo, 31,6% (n=6) responderam que 

glúten é uma proteína e nenhum dos com rastreio positivo. Maioria com rastreio 

negativo (n=13; 68,4%) relatou gostar de consumir produtos sem glúten mas 

fazem sem indicação profissional e com principal estímulo de consumo as 

mídias (n=8;42,1%). Nos indivíduos com rastreio positivo, maioria (n=6; 82,7%) 

não gosta de consumir produtos sem glúten e principais motivos de consumo 

são indicação de nutricionista e mídias (42,8%). Diferença significativa 

observada somente na questão sobre gostar de consumir produtos sem glúten 

(p=0,014). Conclusão: A exclusão de glúten da dieta não foi associada com o 

rastreio para ortorexia e para os indivíduos com rastreio positivo ela não é feita 

por gostar dos alimentos, como nos indivíduos com rastreio negativo. 
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Introdução: A ansiedade é um distúrbio psicológico muito frequente na 

sociedade, que se caracteriza por sentimentos de apreensão, inquietação e 

desconforto a respeito do futuro. É seguida por sinais somáticos decorrentes de 

alterações no sistema nervoso, como dificuldade de concentração. O meio 

acadêmico, por ser muitas vezes um ambiente estressante, é propício para o 

aparecimento de quadros de ansiedade, os quais  têm sido associados a 

disfunções no comportamento alimentar, podendo impactar no apetite das 

pessoas. Objetivo: Avaliar a relação entre os diferentes níveis de ansiedade 

com o estado de apetite de estudantes universitários. Métodos: Tratou-se de 

um estudo transversal com amostra não probabilística (n=68) composta por 

estudantes do curso de nutrição da UNIFAL-MG. A avaliação dos níveis de 

ansiedade foi feita pela aplicação do Inventário de Ansiedade Traço - Estado 

(Stait-Trait Anxiety Inventory - IDATE), tornando possível analisar tanto o nível 

de ansiedade momentâneo (IDATE - Estado) quanto o nível de ansiedade ao 



longo do tempo (IDATE - Traço). Para avaliação dos níveis de apetite usou-se 

o Questionário Nutricional Simplificado de Apetite (QNSA). As análises 

estatísticas foram feitas usando o teste estatístico G-Williams e do software 

BioEstat versão 5.0. O nível de significância adotado foi de p<0,05. Resultados: 

O estudo revelou que os estudantes de nutrição apresentaram nível mediano 

de ansiedade, com frequência de 60,29% para ansiedade estado e 63,26% 

para a ansiedade traço. Segundo estudos, tal condição pode estar associada a 

alguns fatores como o ingresso na universidade, mudança de cidade e a 

criação de um novo círculo social, além de características individuais dos 

universitários. No entanto, não foi observada associação entre a ansiedade e 

apetite, nem da ansiedade estado (p=0,2695), nem da ansiedade traço 

(p=0,5260). Trata-se de um assunto que ainda não dispõe de literatura ampla 

sobre essa associação e, os resultados deste estudo não corroboraram com 

pesquisa que detectou que as duas classificações de ansiedade estavam 

associadas ao comportamento alimentar. Conclusão: Assim, este estudo não 

demonstrou associação entre a ansiedade e o apetite. Mais estudos devem ser 

realizados nessa temática a fim de identificar possíveis relações entre esses 

parâmetros, uma vez considerada sua relevância. 
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Introdução: O início da rotina acadêmica está frequentemente relacionado às 

mudanças negativas nos hábitos alimentares e ganho de peso entre os jovens, 

favorecido sobretudo pelo consumo de alimentos com baixa qualidade 

nutricional. Objetivo: Avaliar a qualidade da alimentação de universitários 

recém-ingressantes no ensino superior e sua relação com indicadores de 

habilidades culinárias. Métodos: Foi utilizada uma amostragem não 

probabilística por conveniência de 60 voluntários, com idade entre 18 e 32 

anos, dos quais 57% eram do sexo feminino. Após a seleção, os voluntários 

foram submetidos à avaliação antropométrica (peso e altura) para diagnóstico 

do estado nutricional e responderam a um questionário estruturado para 

caracterização sociodemográfica e avaliação da qualidade da alimentação, 

proposto pelo Ministério da Saúde. A análise dos dados foi feita no software 

SPSS, versão 20.0. Resultados: Sobre o estado nutricional, observou-se que 

61% dos universitários são eutróficos, 29,6% com excesso de peso e 9% 

possuem baixo peso.  Notou-se que a maior parte dos jovens não reside com 

os pais (52%) e que 81,8% dos universitários consideram que sabem cozinhar. 

Porém, 52,3% realizam as principais refeições fora de casa, dos quais 84,6% 

frequentam o restaurante universitário, devido à falta de tempo. Foram 



observadas algumas inadequações nos hábitos alimentares, que podem 

prejudicar o estado de saúde dos jovens, como o fato de 61,3% deles não 

possuir o costume de levar algum alimento na mochila em caso de sentir fome 

ao longo do dia, o que pode favorecer o consumo de produtos poucos 

saudáveis em lanchonetes e cantinas. Os indicadores de habilidade culinária 

apresentaram maiores médias em indivíduos cuja alimentação era classificada 

como adequada, sugerindo uma relação positiva entre alimentação saudável e 

habilidades culinárias. Conclusão: Em suma observa-se que os níveis de 

habilidade culinária são menores quando a alimentação é pior classificada, e 

que são necessárias ações e programas de intervenção direcionados à 

orientação nutricional para prevenir agravos futuros à saúde. 
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Introdução: Diante do crescente número de pessoas obesas no país, a 

indicação e realização da cirurgia bariátrica também tem aumentado. Embora 

apresente resultados satisfatórios, é imprescindível conhecer e prevenir as 

repercussões negativas desse tratamento na saúde dos indivíduos. Objetivo: 

Avaliar a correlação entre massa óssea medidas antropométricas, massa 

gorda, massa magra e vitamina D em indivíduos obesos no pré-operatório de 

cirurgia bariátrica. Método: Estudo transversal, de amostragem por 

conveniência, com pacientes internados para realização da cirurgia bariátrica, 

entre 2018 e 2019, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC-UPE) de 

Recife. Foram analisados dados sociodemográficos, nível de atividade física 

pelo Questionário Internacional de Atividade Física –IPAQ, exames 

bioquímicos de rotina, medidas antropométricas como o peso, altura, perímetro 

da cintura (PC), perímetro do pescoço (PP) e calculado índice de massa 



corporal (IMC). A composição corporal como massa magra (MM), massa gorda 

(MG) e conteúdo mineral ósseo total (CMOT) foi obtida por meio da 

densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA). Para análise estatística 

utilizou-se o SPSS versão 16.0. Para correlação entre as variáveis, foi 

empregado o teste de correlação de Pearson, e considerado nível de 

significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. Resultados: 

Participaram 60 pacientes, com média de idade de 38,88±9,67 anos e IMC de 

47,3 ± 6,96 Kg/m2, sendo 78,3% do sexo feminino, 60% estavam empregados 

e 40% foram classificados como ativos quanto a atividade física. Todos os 

parâmetros bioquímicos estavam dentro do valor de referência, exceto níveis 

de vitamina D que foram classificados como insuficientes (26,5±6,4 ng/mL). 

Houve correlação positiva entre CMOT e Peso (r=0,556; p=0,002), MM (kg) 

(r=0,572; p=0,001), PC (r=0,5375; p=0,045) e PP (r=0,391; p=0,036). 

Conclusão: Observou-se correlação da massa óssea com composição corporal 

e medidas antropométricas em obesos no pré-operatório, o que torna 

importante avaliar a composição corporal nesse período para que haja 

intervenção precoce e assim atenuar a perda acentuada de massa óssea após 

a cirurgia. 
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INTRODUÇÃO: O interesse no estudo da qualidade de vida está ligado ao fato 

de que esta contribui significativamente para um melhor desempenho das 

atividades cotidianas, assim como as escolhas alimentares saudáveis também 

o fazem. Quando abordamos o meio acadêmico, esses assuntos tornam-se 

cruciais. OBJETIVO: Avaliar a influência da qualidade de vida no 

comportamento de risco para transtornos alimentares (CRTA) em graduandos 

da área da saúde de uma universidade privada da região sul do Brasil. 

MÉTODOS: Estudo observacional transversal realizado com graduandos de 

ambos os sexos com idade igual ou superior a 18 anos. Foram utilizados três 

questionários autoaplicáveis: socioeconômico, WHOQOL-bref e EAT-26. O 

primeiro investigou as seguintes variáveis: sexo, idade e renda familiar mensal. 

Já o WHOQOL-bref é composto por 26 questões que avaliam a autopercepção 

da qualidade de vida. Quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida 

(são 100 pontos possíveis, não possuindo ponto de corte). O EAT-26 analisa o 

CRTA e também é composto por 26 questões. Nesse questionário, o ponto de 

corte de 21 pontos (78 pontos possíveis), é um indicador positivo para 

submissão à entrevista clínica. O projeto de pesquisa foi aprovado por um 



Comitê de Ética em Pesquisa sob nº 4.026.278. RESULTADOS: Esse estudo 

avaliou 353 graduandos. A amostra foi constituída majoritariamente por 

participantes do sexo feminino (90%), com idade entre 18 a 25 anos (65,2%) e 

que tinham renda familiar mensal de 1 a 5 salários mínimos (63,7%). Quanto à 

pontuação do EAT-26, a mediana geral identificada foi de 15,0 (11,0–21,0) 

pontos. Em relação ao domínio psicológico da qualidade de vida, foi 

encontrada a mediana de 66,6 (54,1–70,8) pontos. Observou-se correlação 

negativa fraca ao analisar a qualidade de vida no domínio psicológico e os 

comportamentos de risco para transtornos alimentares (r= -0,202; p=0,0001). 

Esse resultado edifica que quanto melhor é a qualidade de vida no referido 

domínio, menor é o risco para apresentar transtornos alimentares. 

CONCLUSÃO: Esse estudo demonstrou que existe uma associação importante 

entre a qualidade de vida e o CRTA. Desse modo, percebe-se a necessidade 

de instruir os graduandos quanto à importância de adotarem hábitos de vida 

saudáveis. 
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Introdução 

O escorbuto é uma doença causada pela grave deficiência de vitamina C, 

descrita desde os períodos antigos das grandes viagens marítimas. 

Atualmente, é considerada uma patologia incomum, tendo em vista a 

disponibilidade da vitamina C em diversos alimentos. Incluído em 2013 no 

Diagnostic and Statitistical Manual of Mental Disorders, o transtorno alimentar 

restritivo/evitativo é um distúrbio caracterizado por comportamento de esquiva 

ou restrição devido à perturbações alimentares como: fobia alimentar e 

hipersensibilidade. 

 

Objetivo 

Relatar o caso clínico e manejo nutricional de um paciente pediátrico com 

diagnóstico de escorbuto associado ao transtorno alimentar restritivo/evitativo 

 

Metodologia 



Trata-se de um relato de caso referente à internação de um paciente pediátrico 

no Hospital das Clínicas da UFMG durante o período de agosto a outubro de 

2020. Para construção do relato realizou-se coleta de dados em prontuário 

eletrônico, avaliação antropométrica e acompanhamento nutricional. 

 

Resultados 

Paciente sexo masculino, B.H.C, 10 anos, natural de Caratinga-MG. Admitido 

no pronto socorro pediátrico do Hospital das Clínicas da UFMG no dia 

20/08/2020 com queixa de dor muscular, lombalgia, dorsalgia, dor em membros 

inferiores e superiores, hipertrofia e escurecimento gengival e perda ponderal 

importante (7kg em 10 dias). Sintomas iniciados há quatro meses, com piora 

progressiva nos últimos 20 dias antes da internação. Paciente com histórico de 

seletividade alimentar desde os 3 anos, com aceitação restrita a arroz e feijão 

preparados pela mãe, doces, salgadinhos tipo chips e suco artificial em pó, 

com preferência por marcas determinadas. Apesar da seletividade alimentar, 

apresentava histórico de sobrepeso. Considerada como principal hipótese 

diagnóstica o escorbuto associado ao transtorno alimentar restritivo/evitativo. 

Iniciado tratamento de prova com ácido ascórbico e realizada suplementação 

com tiamina, zinco, sulfato ferroso, vitamina D e vitamina B12. A reeducação 

alimentar com inclusão de novos alimentos foi implementada e monitorada 

durante toda a internação. Recebeu alta no dia 02/10/2020 com melhora 

completa dos sinais e sintomas. Encaminhado para continuidade do 

acompanhamento em ambulatório. 

 

Conclusão 

A prevenção de carências nutricionais em pacientes com transtornos 

alimentares é essencial para evitar o surgimento de patologias. Nesse caso, a 

introdução gradativa de novos alimentos e o acompanhamento multidisciplinar 

foram imprescindíveis para o sucesso do tratamento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a pandemia, a necessidade de realizar o isolamento social impulsionou 

o uso de ferramentas tecnológicas que viabilizaram os atendimentos 

nutricionais. Dessa forma, contribuiu com o acesso e monitoramento da saúde. 

O estado nutricional do paciente contribui diretamente no prognóstico da Covid-

19, seja para melhor ou pior desfecho. Considerando que grande parte da 

população brasileira se encontra em sobrepeso ou obesidade, e esses podem 

contribuir negativamente favorecendo a ocorrência das complicações da 

COVID19. E que o estado nutricional adequado, tem boa relação com a 

imunidade, podendo auxiliar em melhores respostas à doença. Portanto, a 



viabilização das teleconsultas foi bem assertiva para garantir a assistência em 

saúde nesse momento tão delicado. 

 

OBJETIVO 

 

Compartilhar a experiência de atendimento nutricional por via remota 

vivenciada na Clínica Escola de Nutrição UFJF-GV ocorrido na pandemia do 

coronavírus. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente projeto foi aprovado pela PROEX/UFJF em 2017 e consiste em 

atendimentos nutricionais realizados na Clínica Escola de Nutrição da UFJF - 

Campus Governador Valadares, oferecidos ao público de todas as faixas 

etárias com o objetivo de perda, manutenção de peso, tratamento de 

comorbidades e/ou interesse em adoção de hábitos alimentares saudáveis. 

Diante do atual cenário pandêmico, foi necessário adaptar os atendimentos 

para forma remota. As consultas foram realizadas no período de junho de 2020 

até junho de 2021 pela equipe de quatro alunas, de forma individualizada, 

supervisionadas por uma docente. 

 

RESULTADOS 

 

Foram atendidos 18 pacientes, sendo 11,11% do sexo masculino (n=2) e 

88,88% do sexo feminino (n=16), com média da idade 40,6 anos, peso e IMC 

73,17kg e 28,12 kg/m², respectivamente. O sobrepeso e a obesidade foram os 

principais problemas apresentados pelo público. 

 

CONCLUSÃO 

 



Dos pacientes atendidos, 06 (39%) apresentaram de perda de peso e melhora 

dos hábitos alimentares. Quanto às dificuldades encontradas alguns pacientes 

relataram a ansiedade frente ao contexto atual e para a equipe foi a 

impossibilidade de realizar a antropometria. Esse foi um projeto enriquecedor, 

possibilitando a integração da universidade com a população, culminando em 

resultados satisfatórios para os pacientes e para o desenvolvimento técnico, 

científico e pessoal das estudantes do curso de nutrição da UFJF-GV. 
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Antecedentes: A Própolis é um produto resinoso da colmeia que é coletado 

pelas abelhas de várias fontes vegetais. A literatura tem relatado um efeito 

antimicrobiano de produtos terapêuticos. Produtos como a própolis auxiliam na 

seletividade de bactérias, aumentando a abundância, diversidade e produção 

de ácidos graxos de cadeia curta na microbiota intestinal, reduzindo 

endotoxemia e danos à mucosa intestinal. Objetivo: responder à questão 

central de se a suplementação de Própolis tem algum efeito sobre a modulação 

da Microbiota Intestinal em modelos animais. 

Métodos: A diretriz PRISMA-P foi utilizada para realizar esta revisão 

sistemática. Uma pesquisa bibliográfica foi realizada no PubMed, Web of 

Sciences, EMBASE, LILACS e literatura cinza desde o início do banco de 

dados até junho de 2020. A seleção dos estudos incluiu ensaios experimentais 

com modelos murinos suplementados com Própolis, que apresentaram 



resultados relativos à modulação da Microbiota Intestinal. O Risco de Viés foi 

avaliado por meio da ferramenta CAMARADES. 

Resultados: foram identificados 200 estudos na coleta do banco de dados. 

Após a aplicação dos critérios de exclusão, restaram 10 estudos. Os resultados 

mostraram efeitos positivos da Própolis na modulação da Microbiota Intestinal, 

aumentando os níveis de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), enzimas de 

estresse antioxidante e citocinas antiinflamatórias. Uma diminuição no dano 

tecidual, inflamação e citocina pró-inflamatória também foi mostrada. Em 

relação às estruturas da comunidade microbiana, foi relatado um aumento na 

diversidade (n = 4) e na abundância (n = 3) de bactérias benéficas. A média da 

qualidade das evidências metodológicas foi de 4,8. A pontuação mínima foi 

pontuada 4 e a pontuação máxima pontuada 6. 

Conclusão: Os estudos sintetizados nesta revisão sistemática sugerem que a 

suplementação de Própolis pode modular a Microbiota Intestinal, mas estudos 

adicionais são necessários para melhor informar a prática clínica. 
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Introdução: A sarcopenia caracteriza-se pela perda progressiva da função 

muscular, contribuindo para quedas, fraturas e desenvolvimento dificultado de 

atividades cotidianas, bem como maior incidência de doenças 

cardiovasculares, respiratórias e cognitivas. O principal determinante de sua 

gênese é o envelhecimento, contudo, sedentarismo, doenças pré-existentes e 

má-nutrição também contribuem. 

Objetivo: Investigar a associação entre consumo de nutrientes relacionados à 

saúde óssea e risco de sarcopenia em adultos e idosos hospitalizados. 

Métodos: Estudo transversal, realizado em um hospital de Viçosa – MG entre 

janeiro e março de 2020, com adultos a partir de 50 anos e idosos 

hospitalizados. O consumo de nutrientes (folato, cálcio, zinco, vitamina D, 

fósforo) foi avaliado por meio do recordatório de ingestão habitual, sendo a 

composição química avaliada no software DietPro Clínico versão 6.1, com as 



tabelas de composição de alimentos USDA (2016) e TACO 4ª ed. (2011). 

Foram coletadas informações sociodemográficas e condições clínicas 

pregressas. O risco de sarcopenia foi avaliado pelo questionário SARC-Calf, 

que avalia aspectos como força, mobilidade, frequência de quedas e a medida 

do perímetro da panturrilha. A associação entre risco de sarcopenia e ingestão 

de nutrientes foi analisada pelo teste t de Student, adotando nível de 

significância de 5%.  O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (nº 3755667/2019). 

Resultados: Foram avaliados 40 pacientes com idade média de 62,0 (± 9,9) 

anos, a maioria homens (67,5%), brancos (77,5%), com ensino fundamental 

incompleto (50,0%), internados por motivos cirúrgicos (65,0%). Nesta amostra, 

6 indivíduos (15,0%) apresentaram risco de sarcopenia.  Observou-se 

associação significante entre risco de sarcopenia e o consumo de folato, em 

que a média 21± 6,71g no grupo sem risco de sarcopenia foi maior que em 

indivíduos com o risco (24,80g±7,57g). Não houve diferença estatisticamente 

significante para os demais nutrientes avaliados. 

Conclusão: Houve associação entre menor média de ingestão de folato e 

presença do de risco de sarcopenia, sendo necessários outros estudos com 

amostras representativas, a fim de justificar que o consumo adequado desse e 

demais nutrientes pode representar um fator protetor para a saúde óssea de 

adultos e idosos. 
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A desnutrição infantil hospitalar é comum e a triagem nutricional permite 

identificar o risco e a necessidade de intervenção nutricional precoce. O 

StrongKids é um método de triagem em pediatria, traduzido e adaptado ao 

Brasil. O objetivo desse estudo foi analisar a relação do risco nutricional em 

crianças e adolescentes com índices antropométricos e a necessidade de 

terapia nutricional durante a internação. Tratou-se de um estudo transversal, 

realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

Minas Gerais. Foram incluídas crianças (idade entre 1 mês a < 10 anos) e 

adolescentes (=10 e < 20 anos), que permaneceram internados por pelo menos 

um dia e foram triados nas primeiras 24h após a admissão. Para a triagem foi 

utilizado o StrongKids: 0 pontos: baixo risco nutricional; 1–3 pontos: médio risco 

e 4–5 pontos: alto risco. Peso-para-idade (P/I), Peso-para-estatura (P/E), 

Estatura-para-idade (E/I) e Índice de Massa Corporal (IMC) -para-idade (IMC/I) 

foram analisados utilizando o WHO Anthro® ou o WHO AnthroPlus®. Os 

índices (escore-Z) foram classificados conforme recomendações do Ministério 

da Saúde. Os dados foram analisados no SPSS (20.0). A normalidade da 



distribuição das variáveis foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. As 

comparações das frequências segundo o risco nutricional foram realizadas pelo 

teste Exato de Fisher. O nível de significância estatística adotado foi a = 0,05. 

Quarenta e nove pacientes (37 crianças e 12 adolescentes) participaram desse 

estudo. A idade mediana foi de 5,0 (IIQ=9) anos, 55,1% (n=27) eram do sexo 

masculino e a principal causa da internação foi o tratamento de doenças do 

aparelho geniturinário (22,4%, n=11). O StrongKids classificou 38,8% (n=19) 

dos pacientes em baixo risco nutricional, 49,0% (n=24) em médio risco e 12,2% 

(n=6) em alto risco. A terapia nutricional foi necessária em 12,2% (n=6) dos 

casos. Os pacientes em médio e alto risco nutricional apresentaram maior 

frequência de inadequação dos índices P/I (p<0,01) e E/I (p=0,01) e maior 

necessidade de terapia nutricional (p<0,01). P/E e IMC/I foram semelhantes 

entre os grupos. O risco nutricional detectado na triagem relacionou-se com os 

índices P/I e E/I, além da necessidade de terapia nutricional. 
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INTRODUÇÃO: O câncer consiste em um grupo de doenças caracterizado pelo 

descontrole da divisão celular, que desencadeia o aparecimento de massas 

celulares com crescimento anormal, competindo com os tecidos do corpo por 

nutrientes e energia. Sendo assim, estima-se que cerca de 80% dos pacientes 

apresentem desnutrição no momento do diagnóstico. Essa condição vem 

sendo associada a um pior desfecho clínico, já que diminui a resposta ao 

tratamento, aumenta o risco de toxicidade induzida pela quimioterapia e 

aumenta a mortalidade. OBJETIVO: Avaliar sintomas, estado nutricional e a 

relação com a perda de peso em pacientes oncológicos adultos e idosos em 

tratamento quimioterápico. MÉTODOS: Estudo observacional transversal com 

pacientes com idade >18 anos, diagnosticados com câncer e em tratamento 

quimioterápico em um ambulatório de Caxias do Sul/RS. Foram aferidos peso e 

estatura para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). O peso usual foi 

referido para cálculo do percentual de perda de peso (%PP) em 6 meses e foi 

realizada a Avaliação Subjetiva Global produzida pelo próprio paciente (ASG-

PPP), que classifica o estado nutricional em bem nutrido, risco para 

desnutrição/desnutrido moderado e gravemente desnutrido. Os sintomas 



relatados foram avaliados a partir da ASG-PPP. O projeto de pesquisa foi 

aprovado por dois Comitês de Ética em Pesquisa (2.571.056 e 2.726.138). 

RESULTADOS: Foram avaliados 413 pacientes, sendo 51,1% do sexo 

feminino e 54,5% idosos. Destes, 49,2% apresentaram sintomas relacionados 

à quimioterapia, sendo entre os idosos relacionados ao maior %PP (3,49±7,00; 

p=0,005).  Entre os adultos, 34,6% referiram náuseas e 12,2% referiram 

inapetência, ambos sintomas relacionados com %PP significativa (5,45±9,01, 

p=0,014; 7,43±11,37, p=0,016), respectivamente. Já entre os idosos, apenas a 

disfagia foi relacionada significativamente com %PP (6,18±7,47, p=0,014). Em 

relação ao estado nutricional, os indivíduos desnutridos pelo IMC, tanto adultos 

quanto idosos, foram os que mais demonstraram %PP (4,20±6,01, p=0,499; 

4,88±7,47, p=0,040). De acordo com a ASG-PPP, os adultos gravemente 

desnutridos apresentaram maior %PP (6,55±5,40, p=0,519) e os idosos bem 

nutridos (2,50±7,16, p=0,553). CONCLUSÃO: Pacientes com baixa ingestão 

alimentar e desnutrição, provavelmente decorrentes da presença de sintomas 

como inapetência, náuseas e disfagia, foram associadas com maior PP. 

Observa-se que esta foi mais prevalente em idosos sintomáticos. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

SUPLEMENTAÇÃO COM ÔMEGA-3 E COLECALCIFEROL NO 

TRATAMENTO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

 

Carolina Dias (carolina.dias@outlook.com.br) 

Katherine Veras (katherine.veras@gmail.com) 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença 

autoimune inflamatória, marcada pela concepção de imunocomplexos que 

podem causar injuria tecidual, pode acometer em qualquer faixa etária, 

prevalecendo em mulheres com idade entre 15 a 45 anos, de etiologia 

desconhecida. A vitamina D é um hormônio de efeito imunomodulador que tem 

aspecto de reduzir a síntese de citocinas a partir do linfócito T. E a 

suplementação de óleo de peixe os ácidos graxos EPA e DHA, tem seus 

benefícios nos processos imunológicos e inflamatório. Sendo assim, este 

trabalho busca discutir sobre estratégias nutricionais coadjuvantes ao 

tratamento do LES, para a melhora da qualidade de vida dos indivíduos 

portadores desta doença. OBJETIVO: Discutir sobre a ação dos ácidos graxos 

O-3 e vitamina D no tratamento do LES. METODOLOGIA: realizou-se uma 

revisão integrativa da literatura sobre os efeitos da utilização de colecalciferol e 

O-3 em pacientes com LES, com busca de dados na base eletrônica PubMed, 

com as terminologias em inglês: systemic lupus erythematosus, vitamin D and 

omega-3/EPA/DHA or nutrition or diet. Foram excluídos os artigos precedentes 

ao período de janeiro de 2010 à dezembro de 2020. Critérios de inclusão: 

estudo realizados em humanos, com apenas um imunomodulador, em estudos 



clínicos randomizados e controlados, independentemente do nível da atividade 

do LES. Sendo excluídos dados que não proporcionassem nível de coesão 

com o objetivo proposto. RESULTADOS: Após os critérios de elegibilidade, 11 

artigos foram selecionados. Entretanto, todos os estudos avaliaram pacientes 

com a atividade da doença inativa, baixa ou moderada. CONCLUSÃO:  

Embora os O-3 estejam relacionados com a redução da cascata inflamatória, 

melhora dos níveis séricos de citocinas inflamatórias e da ativação do linfócito 

T, os ensaios clínicos foram inconclusivos. Observou-se que a deficiência ou 

insuficiência em vitamina D, estão presentes na maioria desses pacientes com 

LES quando comparados aos pacientes sadios. Portanto, as razões potenciais 

para as discrepâncias entre as pesquisas podem estar relacionadas as 

medidas de resultados, populações, modo/tipo, duração e dose de 

suplementação e acompanhamento ou diferentes protocolos experimentais, 

são insuficientes para um consenso a respeito da utilização de vitamina D e do 

O-3 como terapêutica no LES. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM COVID-

19 - UM ESTUDO DE REVISÃO 

 

 

Melissa Guimarães Silveira Rezende (melissa_silveira@ufla.br) 

Isabella Moreira E Silva (isabellamoreira28@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: A doença causada pelo novo coronavírus tem provocado 

alterações históricas no perfil epidemiológico mundial, com impactos marcantes 

nas esferas social, econômica, política e cultural. Objetivo: Revisão de estudos 

sobre a terapia nutricional em pacientes internados com COVID 19. Métodos: 

Os artigos, em inglês, foram selecionados nas bases de dados da Biblioteca 

Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed), Qualis-Periódicos 

(CAPES), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Science Direct e 

Guidelines. Descritores: ‘‘COVID-19’’, “nutrition therapy” e ‘‘nutritional 

requirements”. Excluíram-se estudos que não usaram as Dietary Reference 

Intakes, não abordaram a terapia nutricional hospitalar e realizados com 

crianças. Resultados: Os estudos destacam-se por divulgar informações que 

possam auxiliar nutricionistas na prática da terapia nutricional em pacientes 

hospitalizados com COVID-19, garantindo qualidade e segurança no 

tratamento. São apresentadas informações quanto a avaliação nutricional, 

realizada preferencialmente de forma virtual e com utilização de dados 

secundários. Em casos de necessidade de visitas presenciais, recomenda-se 

uso de equipamentos de proteção individual. A avaliação é importante para 

detecção de risco nutricional, e desnutrição, condição que pode agravar o 

estado do paciente. As necessidades energéticas precisam ser atingidas de 



forma a evitar a disseminação do vírus. O aporte proteico é de grande 

importância para recuperação do estado nutricional, orientando-se uma 

administração evolutiva. Recomendações referentes a lipídeos e carboidratos 

variam e prevalecem, respectivamente, a proporção de 30:70, em indivíduos 

sem deficiência respiratória e 50:50 em indivíduos em ventilação. Vitaminas e 

minerais possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias; além do 

monitoramento do fósforo sérico em pacientes críticos. A utilização de terapia 

nutricional enteral, mesmo em posição prona, é indicada em pacientes que não 

atinjam seus requerimentos energéticos via oral, podendo ser iniciada 

precocemente, diminuindo o risco de mortalidade. A terapia nutricional 

parenteral é indicada em pacientes com alto risco e persistente intolerância 

gastrointestinal. Conclusão: Pacientes hospitalizados com COVID-19 

necessitam de uma atenção maior quanto a terapia nutricional para minimizar 

os prejuízos da doença e diminuir o tempo em unidade de terapia intensiva. Em 

cada etapa do tratamento a terapia nutricional deve fazer parte do atendimento 

ao paciente em busca de sua recuperação, seguindo os princípios básicos da 

nutrição em cuidados intensivos. 
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Introdução: O câncer é um grande problema de saúde pública, que geralmente 

causa bastante deterioração no estado nutricional do paciente. Esta 

deterioração associa-se a diversas complicações no prognóstico e na 

qualidade de vida dos portadores desta doença. A identificação do risco 

nutricional de forma precoce e eficaz se mostra essencial para a intervenção 

nutricional assertiva, diminuindo as consequências que a desnutrição causa 

nos pacientes com câncer. Diversas triagens nutricionais podem identificar 

esse risco, como a Malnutrition UniversalScreening Tool (MST) Nutritional Risk 

Screening 2002 (NRS, 2002), Mini Avaliação Nutricional Simplificada (MAN-

SF), NutriScore e Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente (ASG-

PPP), sendo esta última padrão ouro para pacientes oncológicos. Objetivo: 

Comparar diferentes métodos de triagem nutricional em pacientes oncológicos 

atendidos no ambulatório de um hospital público de Pernambuco. Métodos: 

Estudo transversal, com pacientes portadores de câncer, adultos e idosos, de 

ambos os sexos. Gestantes, pacientes com KarnofsKy Status 10, amputados e 

que apresentavam agravos prejudiciais à coleta, a exemplo de transtornos 



mentais, foram excluídos da pesquisa. Houve a obtenção de dados 

demográficos, socioeconômicos, do estilo de vida, clínicos e antropométricos. 

Foi realizada a associação entre 5 protocolos de triagem nutricional, sendo 

adotado o nível de significância de 5%. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos, CAAE: 55378316800005197. 

Resultados: A amostra foi composta de 65 pacientes, grande parte do sexo 

feminino (78,5%). O tipo de neoplasia mais prevalente foi o câncer de mama 

(52,3%), seguido por tumores no trato gastrointestinal (23,1%) e no sistema 

reprodutor (21,6%). A quimioterapia foi o tratamento antineoplásico mais 

utilizado (84,6%). Em relação aos dados nutricionais, a maior parcela da 

amostra apresentou-se sem risco nutricional. As triagens NRS 2002 e a 

NutriScore demonstraram associação estatisticamente significante com a ASG-

PPP (p<0,05). Conclusão: As triagens nutricionais aplicadas no presente 

estudo identificaram maior proporção de pacientes sem risco nutricional. A 

NutriScore e a NRS 2002 apresentaram associação estatisticamente 

significante com a ASG-PPP, podendo ser recomendadas como alternativas 

mais praticas e rápidas à ASG-PPP. 
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Introdução: As redes sociais são compostas por sites e aplicativos com 

operação que permeiam desde a atuação profissional, relacionamentos e 

outros, permitindo através da comunicação instantânea o imediato 

compartilhamento de informações, notícias e informações. O contexto que 

abrange as redes sociais é atual, porém a ideia é utilizada pela sociologia 

desde o final do século XIX para designar relações entre organizações e 

indivíduos, grupos ou até mesmo sociedades inteiras. Através da divulgação de 

conteúdo teórico nas redes sociais torna-se possível o estabelecimento de uma 

relação cada vez mais fortalecida entre o ensino, pesquisa e extensão, 

possibilitando o acesso da população à conteúdos anteriormente limitados à 

academia. Objetivo: promover e divulgar conteúdos acadêmicos, promovendo a 

publicidade de saberes desenvolvidos pela Universidade Federal de Lavras na 

disciplina Preparações Dietéticas para Fases da Vida de Patologias 

Associadas. Metodologia: Foi criada uma conta na rede social Instagram, onde 

são realizadas publicações contendo as preparações dietéticas desenvolvidas 

pelos discentes do Departamento de Nutrição na disciplina Preparações 

Dietéticas para as Fases da Vida e Patologias Associadas consideradas aptas 

após aplicação das fichas de aceitação e análise sensorial. As mesmas são 

classificadas de acordo com a patologia ou fase da vida que serviu como base 



para sua adaptação. Em conjunto são divulgadas informações nutricionais 

baseadas na Tabela de Composição de Alimentos - TACO (2011).Em caráter 

complementar são apresentadas informações teóricas acerca das patologias e 

fases da vida as quais as preparações se direcionam, de forma a elucidar os 

motivos para serem classificadas como ideais para cada situação. As fichas de 

avaliação das preparações e demais dados coletados e interpretados são 

disponibilizados em página pública no Google Drive, onde há a construção de 

um acervo contendo as preparações desenvolvidas. Atualmente a página 

possui 1.085 seguidores, e os dados referentes à interações na página são 

analisados a fim de otimizar a experiência dos mesmos, sendo eventuais 

dúvidas sanadas pautadas na ciência da nutrição. Conclusão: Dessarte, 

tornou-se possível através da disseminação do teórico para a população uma 

divulgação significativa das preparações desenvolvidas na disciplina, saberes e 

conhecimentos pertinentes à Ciência da Nutrição. 
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INTRODUÇÃO: Há evidências que correlacionam a obesidade infantil com 

fatores de risco cardiometabólicos (ANDERSON et al., 2016), tendo sido 

considerada um determinante chave da elevação da pressão arterial (ZHANG 

et al., 2014). OBJETIVOS: Identificar parâmetros antropométricos em crianças 

que possam apresentar poder preditivo de alteração da pressão arterial. 

METODOLOGIA: Medidas de peso, estatura e circunferência da cintura foram 

aferidas e calculados o índice de massa corporal e a razão cintura-estatura. O 

peso foi analisado de acordo com o critério escore-z para o índice de massa 

corporal por idade. O percentual de gordura corporal foi obtido no equipamento 

multifrequencial tetrapolar Ironman® modelo BC 558 (Tanita®, Japão). Para 

aferir a pressão arterial seguiu-se a proposta do National High Blood Pressure 

Education Program. A análise estatística dos dados foi realizada no software 

SPSS, versão 20.0. As análises da área sob a curva ROC (Receiver Operator 

Curve) foram calculadas para verificar a acurácia das variáveis antropométricas 



na predição de alteração de pressão arterial.  O nível de significância adotado 

foi de 0,05 e os intervalos de confiança foram estimados em 95%. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (CAAE: 27141514.9.0000.5147). 

RESULTADOS: Foram incluídos no estudo 445 estudantes sendo 70.3% de 

quatro escolas públicas e 29.7% de três escolas privadas do município de 

Governador Valadares, Minas Gerais, com média de idade de 9,12±0,79 anos 

e participação de 50,1% de meninas. Todas as variáveis apresentaram 

predição significativa pela área sob a curva ROC para alteração da pressão 

arterial sistólica e diastólica sendo razão cintura-estatura em 67%, a 

circunferência da cintura e o percentual de gordura corporal em 68% e índice 

de massa corporal por idade em 69%, todas com valor de p<0,001. 

CONCLUSÕES: As variáveis antropométricas investigadas apresentaram 

poder preditivo significativo na alteração da pressão arterial na amostra de 

escolares avaliada. Suporte: PROEX/UFJF; PROBIC/BIC-UFJF/2016; 

FAPEMIG APQ-02734-13; FINEP. 
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Introdução: A vitamina D é um hormônio esteróide solúvel em gordura derivado 

do colesterol que existe em duas formas, ergocalciferol e colecalciferol. É 

conhecida por desempenhar um papel significativo no sistema imunológico 

como um hormônio imunomodulador que ativa aproximadamente 200-500 

genes de ambos o sistema, imune inato e adaptativo, indicando sua 

importância como biomolécula. Ensaios clínicos anteriores relataram que a 

suplementação de vitamina D pode reduzir a incidência de infecção respiratória 

aguda e a gravidade das doenças do trato respiratório em adultos e crianças. 

Objetivo: Realizar revisão sistemática da literatura acerca de estudos que 

abordem o papel terapêutico da vitamina D em pacientes com Covid-19. 

Metodologia: A revisão sistemática foi desenvolvida a partir de buscas nos 

bancos de dados eletrônicos acerca de publicações de artigos originais escritos 

em inglês e português, nos últimos 5 anos. As buscas foram realizadas nas 

bases de dados: Pubmed; Science Direct e Web of Science, utilizando como 

descritores as palavras-chave: Vitamina D, terapeutica, covid-19, traduzidas em 



inglês com o termo “and” como operador boleano. Além da utilização dos 

descritores, a seleção dos estudos ocorreu de acordo com os critérios de 

inclusão: publicações dos últimos 5 anos no formato de artigo, disponibilidade 

do artigo em língua portuguesa ou inglesa e presença dos referidos descritores. 

Resultados: A busca e seleção de estudos resultou em 4 artigos elegíveis. Os 

estudos apontam que a vitamina D pode ser capaz de regular a imunidade 

celular, auxiliando na redução da tempestade de citocinas induzida pelo 

sistema imunológico inato, após exposição à infecção viral causada pelo Covid-

19, através da diminuição da geração de citocinas pró-inflamatórias Th1 (como 

o fator de necrose tumoral a e interferon ?) e da elevação das citocinas anti-

inflamatórias nas células imunes mediadas por  Th2.  A vitamina D promove a 

indução das células T reguladoras (Treg), inibindo assim os processos 

inflamatórios. Conclusão: De acordo com os estudos elencados a vitamina D 

pode desempenhar importante papel terapêutico em indivíduos com covid-19, 

promovendo a regulação negativa de citocinas pró-inflamatórias, exercendo 

seus efeitos imunomoduladores na infecção pulmonar. 
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O Whey Protein possui elevado teor de aminoácidos essenciais conferido pela 

presença de proteínas, tendo assim, alto valor nutricional. A musculação é 

considerada a atividade física mais eficiente para o aumento da massa 

muscular e modificação da composição corporal, sendo, essencial para 

aumento da ingestão energética e de aminoácidos. Assim, o objetivo foi avaliar 

o consumo do suplemento Whey Protein em praticantes de treinamento 

resistido com peso. A metodologia utilizada foi por meio de entrevista em 

academias de uma cidade de Minas Gerais com apoio de um questionário 

adaptado para coleta de dados em pessoas que praticam musculação 

(treinamento resistido com peso) pelo menos três vezes por semana. Realizou-

se correlação de Spearmanpara correlacionar ou associar variáveis categóricas 

ordinais (IC: 95%).Foram obtidos dados de 80 participantes de 20 a 40 anos 

praticantes de musculação em academias de uma cidade de Minas Gerais. 

Desses, 41,3% são do gênero feminino e 58,8% do gênero masculino. 

Observou-se que o Whey Protein foi consumido com frequência diária por 23,8 



% dos entrevistados e com frequência de quatro a seis vezes por semana por 

15% dos entrevistados. Na análise de satisfação do uso do suplemento, 53,8% 

relataram estar satisfeitos com o suplemento. Observou-se também que 21,3% 

dos participantes relataram que os suplementos foram indicados por 

nutricionista, mas 37,5 % relataram que o uso do Whey Protein foi indicado por 

outros, como, por exemplo, academias (12,5%) ou mesmo professor de 

Educação Física (6,3%). Notou-se ainda correlação estatisticamente 

significativa e positiva moderada(r = 0,320; p=0,026)do investimento financeiro 

em suplementos com o tempo que o voluntário pratica musculação. Ou seja, 

quanto maior é o tempo que praticam musculação, mais eles investem 

financeiramente em suplementos alimentares. Diante do exposto, conclui-se 

que o Whey Protein é um suplemento consumido muito frequentemente por 

praticantes de treinamento resistido com peso, que eles investem 

financeiramente mais em suplementos quando praticam musculação há mais 

tempo e que a maioria toma suplementos sem indicação do nutricionista. 

Assim, há necessidade de maiores informações e conhecimento a respeito do 

consumo do Whey Protein por meio do profissional apto a desempenhar esse 

papel, o nutricionista. 
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Introdução: Os danos musculares induzidos por exercício não habitual, 

especialmente os de alta intensidade, iniciam respostas inflamatórias que 

podem comprometer a função muscular, reduzindo a capacidade de realizar 

atividades diárias e o desempenho atlético. Assim, é importante minimizar o 

dano muscular após o exercício, atenuando as respostas inflamatórias. 

Objetivo: Avaliar os efeitos do concentrado proteico de soro de leite adicionado 

de curcumina em parâmetros inflamatórios de ratos Wistar submetidos a 

exercício exaustivo.  Métodos: Foram utilizados 48 ratos machos que, ao 

completarem 12 semanas de vida, foram divididos em 6 grupos experimentais 

(n=8): Grupo dieta padrão (AIN-93M); grupo dieta padrão submetido a teste de 

exaustão; grupo whey protein concentrado adicionado de curcumina (WPC + 

CCM); grupo WPC + CCM submetido a teste de exaustão; grupo CCM e grupo 



CCM submetido a teste de exaustão. O teste de exaustão em natação foi 

realizado após 4 semanas de experimento. Após a eutanásia, coletou-se o 

fígado para avaliação dos parâmetros inflamatórios por meio da técnica de 

qPCR, utilizando o kit GoTaq® 1-Step RT-qPCR System (Promega, Madison, 

EUA). A amplificação e detecção foram realizadas com o sistema Eco™ Real-

Time PCR (Illumina, CA, EUA). A normalidade dos dados foi avaliada por meio 

do teste de Shapiro-Wilk. As comparações entre dois grupos foram realizadas 

por meio do teste t, enquanto as comparações entre todos os grupos foram 

realizadas pela análise de variância, ANOVA one way, seguida do teste post 

hoc de Tukey. Os dados foram analisados no software SPSS versão 20, sendo 

adotado como nível de significância estatística a = 5%. Resultados: A 

expressão gênica de TNF-a e IL-6 foi maior no grupo controle submetido ao 

teste de exaustão (AIN-93 TE) quando comparada aos demais (p<0,05). A 

expressão de IL-10 foi maior no grupo WPC+CCM em relação aos demais 

grupos (p<0,05), exceto em relação ao grupo WPC+CCM TE. Quanto ao 

infiltrado inflamatório, os animais do grupo WPC+CMM TE apresentaram 

menores áreas de inflamação quando comparado ao grupo AIN-93 M TE 

(p<0,05). Conclusão: O WPC adicionado de CCM representa uma estratégia 

capaz de diminuir a inflamação hepática causada pelo exercício físico 

exaustivo em natação. 
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Frente a Pandemia de COVID-19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomendou estratégias para mitigar a propagação do vírus SARS_CoV-2. 

Dentre essas, destaca-se o distanciamento social, com o objetivo de reduzir a 

velocidade de transmissão. Apesar de cruciais para controle da pandemia, 

essas estratégias podem estar associadas a mudanças de comportamentos em 

saúde e piora na saúde da população. Objetivos: Avaliar a prevalência de 

inatividade física (IF) e de excesso de peso, assim como a associação entre 

essas variáveis durante a pandemia de COVID-19. Trata-se de um inquérito 

domiciliar de base populacional, realizado nos municípios (Ouro Preto e 

Mariana/Minas Gerais) entre outubro e dezembro de 2020. Os participantes 

autoreferiram peso (kg) e altura (cm) antes do início da pandemia e do 

momento da entrevista. A prática de Atividade Física (AF) foi categorizada com 



base nas recomendações da OMS, em indivíduos IF (<150 minutos de AF 

moderada ou <75 minutos de atividades vigorosas), e AF no lazer (=150 

minutos de AF moderada ou =75 minutos de atividade vigorosa). Os dados 

foram analisados por regressão de Poisson com variância robusta para verificar 

a associação do índice de massa corporal (IMC) e IF.A amostra era constituída 

na sua maioria pelo sexo feminino (52,4%), com idade entre 35 a 59 anos 

(45,8%), preto ou pardo (68,2%), casado (52,9%), com escolaridade = 9 anos 

(69,1%) e renda familiar média = 4 salários mínimos (72,5%). A IF apresentou 

prevalência de 69,1% (IC95%:64,2-73,7). Quanto ao IMC antes da pandemia: 

48,1% (IC95%: 43,5-53,2) dos participantes eram eutróficos, 32,1% 

(IC95%:27,6-36,9) com sobrepeso e 19,4% (IC:16,1-23,2) obesos. Para o IMC 

atual, observou-se: 43,4% (IC95%:36,9-50,2) dos participantes eram eutróficos, 

36,9% (IC95%:29,4-45,1) com sobrepeso e 19,5% (IC95%:16,2-23,3) obesos. 

Houve uma associação entre o IMC e IF, tanto para o sobrepeso 

(RP:1,24;IC95%;1,03-1,48) quanto para obesidade (RP:1,27;IC95%;1.08-1,49). 

Observou-se aumento na proporção de sobrepeso na população após início da 

pandemia, segundo relato dos participantes. Indivíduos IF no lazer tiveram 

maior prevalência de sobrepeso e obesidade. Os achados sugerem que a 

pandemia de COVID-19 causou mudanças em alguns comportamentos em 

saúde, salienta fortemente a importância de intervenções e políticas públicas 

para promoção da saúde da população. 
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Introdução: A obesidade é uma doença com proporções pandêmicas que 

prejudica a saúde metabólica e a longevidade das pessoas. Dentre as ações 

não farmacológicas adotadas para combater essa comorbidade, estratégias 

nutricionais como o jejum intermitente e a prática de exercício físico vem sendo 

investigadas e mostram resultados positivos na redução dos impactos 

negativos da obesidade. No entanto, os efeitos da combinação do jejum 

intermitente com a prática de atividade física não foram totalmente elucidados. 

Objetivo: O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de um protocolo de jejum 

intermitente, exercício físico e jejum intermitente aliado ao exercício físico sobre 

a massa corporal, ingestão alimentar e composição corporal de camundongos 

alimentados com dieta hiperlipídica por 8 semanas. Metodologia: 

Camundongos Swiss foram distribuídos em grupos: Controle (Ctl); Obeso (OB); 



Jejum Intermitente (JI); Exercício (Exe); Jejum Intermitente associado com 

exercício (JI+Exe). O treinamento aeróbio consistiu em corrida em esteira 7 

dias na semana a 60% da velocidade máxima de exaustão por 60 minutos 

durante 8 semanas. A massa corporal foi mensurada semanalmente e a 

ingestão alimentar de 24 horas foi realizada 3 vezes por semana, ao final das 8 

semanas de protocolo foi realizado a análise da composição corporal dos 

animais por DEXA. Os resultados foram expressos como média ± erro padrão 

da média e a significância adotada foi p<0.05. Resultados: Os animais do 

grupo OB apresentaram massa corporal maior em relação aos outros grupos 

experimentais. O grupo JI+Exe mostrou uma eficiência adicional no controle da 

massa corporal apresentando massa corporal menor do que os grupos JI e 

Exe. Com relação a ingestão alimentar, constantemente no decorrer das 8 

semanas de protocolo o grupo OB teve um consumo alimentar superior aos 

grupos que realizaram jejum intermitente e/ou exercício físico. Na análise da 

composição corporal, o grupo OB mostrou maior massa gorda e % de gordura 

em relação aos outros grupos e o JI+Exe novamente mostrou resultados 

melhores que os grupos JI e Exe. Conclusão: Os protocolos de jejum 

intermitente e exercício de forma isolada conseguiram prevenir a obesidade, no 

entanto, quando os protocolos são realizados de forma combinada os 

resultados foram mais robustos. 
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Introdução: Atualmente, o lazer sedentário e inatividade física estão presentes 

na vida de muitas pessoas. Por outro lado, a procura pelo corpo desejado faz 

com que muitos indivíduos utilizem recursos ergogênicos, como anabolizantes 

e suplementos alimentares, sem a devida prescrição profissional. Objetivo: 

Avaliar o lazer sedentário, prática de atividade física e a utilização de recursos 

ergogênicos entre universitários de uma instituição privada de Minas Gerais. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal que utilizou dados da linha de 

base de um projeto maior intitulado “Estudo Longitudinal sobre Estilo de Vida – 

ELEV”. A amostra foi probabilística, incluindo universitários dos segundos 

períodos dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia e Nutrição. Para a coleta dos dados utilizou-se um questionário 

autoaplicável por meio do Google Forms®, contemplando perguntas 

específicas sobre lazer sedentário, prática de atividade física e a utilização de 

recursos ergogênicos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade Santa Rita – FASAR (parecer: 4.270.004). Foi 

realizada análise descritiva das variáveis apresentadas em frequência relativa 

com auxílio do software STATA®. Resultados: Dos 73 participantes, 82% são 

do sexo feminino. A maioria (71,2%) pratica atividade física nos últimos três 



meses, 51,6% apenas uma modalidade, sendo a caminhada o tipo mais 

realizado (35,6%). Mais da metade (50,7%) acredita que diminuiu a prática de 

atividade física após ingressar na faculdade, e a maior parte (30,5%) disse que 

pretende aumentar esse nível de atividade física. Mais de 80% dos 

entrevistados possuem lazer sedentário, ou seja, usam aparelhos eletrônicos 

por mais de 2 horas no tempo livre. Já em relação ao uso de recursos 

ergogênicos, 6,8% dos participantes afirmaram utilizar algum tipo de 

estimulante (energético/guaraná em pó) como suplemento alimentar e apenas 

uma pessoa relatou o uso de anabolizantes para fins estéticos, cuja indicação 

foi realizada por amigo e relatou aumento da libido como efeito colateral. 

Conclusão: Os resultados podem ter sido influenciados pela pandemia, uma 

vez que a coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2019. Esse estudo 

mostra a necessidade de programas de saúde para universitários, 

principalmente que incentivem a prática de atividade física. 
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Introdução: A displasia broncopulmonar  é uma doença pulmonar crônica 

comumente observada em  prematuros que requerem ventilação mecânica e 

oxigenoterapia. Esse grupo necessita de um aporte nutricional elevado e 

apresentam grande dificuldade durante o processo de transição da alimentação 

por sonda para a via oral, sendo essencial avaliar a amamentação por estar 

associada à melhora da sobrevida dos bebês prematuros e a benefícios 

significativos tanto para bebês quanto para as mães. 

Objetivo: Avaliar a presença do aleitamento materno exclusivo em lactentes 

com displasia broncopulmonar na alta hospitalar.  

Método: Estudo de coorte retrospectivo desenvolvido a partir da análise  dos 

prontuários e das fichas de acompanhamento nutricional dos recém-nascidos 

prematuros internados na em unidade terapia intensiva que evoluíram com 

diagnóstico clínico de displasia broncopulmonar  no ano de 2018. Foram 



excluídos os recém-nascidos com malformações congênitas, síndromes 

genéticas, hidropsia fetal, erros inatos do metabolismo e infecções congênitas 

comprovadas. As análises estatísticas dos dados foram realizadas através de 

Software PAST 3.26.  

Resultados: Participaram do estudo 48 lactentes com displasia broncopulmonar  

e com média de idade gestacional no nascimento de 28 semanas e 3 dias e de 

84 (±18) dias de internação.  A maioria dos lactentes  (75,0%; n = 33) estava 

sendo amamentado pelo menos uma vez ao dia na alta, dos quais 47,9% ( n = 

23) recebiam leite materno exclusivo,  27% ( n = 13) aleitamento misto (leite 

materno e fórmula) e 25% (n=12) recebiam fórmula infantil. O tempo médio 

para o alcance da amamentação foi de 72 (±18) dias.  

Conclusão: O aleitamento materno exclusivo para lactentes foi possível na 

maioria dos lactentes com displasia pulmonar. O investimento na manutenção 

da lactação nesta população é valioso, representa menor custo para a família e 

melhor prognóstico de saúde geral para o bebê. Assim, a equipe de saúde 

multiprofissional deve juntar esforços no acompanhamento desses lactentes 

durante toda sua internação, no que diz respeito ao incentivo à ordenha 

materna precoce e aproximação do binômio mãe-bebê, ainda mais numa 

população em que o longo período de internação pode representar real baixa 

na lactação materna. 
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Introdução 

Dietas com altos teores de sal têm sido associadas ao aumento de pressão 

arterial. Alterações cardiovasculares e comportamentais (BAYOL et al., 2007). 

Impactos da dieta hipersódica materna sobre as alterações cardiovasculares, 

ligadas ao estresse emocional da prole, via uma possível programação fetal, 

são fundamentais para o conhecimento de mecanismos inerentes a doenças 

como, por exemplo, a hipertensão arterial essencial. Portanto, uma dieta 

materna rica em sódio pode alterar, via programação fetal, o comportamento de 

suas proles, sendo esta, submetida ou não a essa dieta.  

Objetivos 

Avaliar as alterações comportamentais em proles de ratos Wistar submetidos à 

dieta hipersódica. 



Metodologia 

Procedimentos metodológicos realizados na UFVJM - Protocolo CEUA: 

025/2018. 

Programação fetal: cruzamento dentre geração parental (P): ratos Wistar e 

dividimos em dois grupos - Grupo I:recebeu dieta suplementada com 4% de 

NaCl; grupo II dieta comercial Foram feitos cruzamentos entre animais da 

geração parental originando 4 grupos: grupo NN (n=8) representa animais onde 

a mãe e sua prole receberam dieta comercial; grupo NH (n=8) a mãe fez uso 

da dieta comercial e a prole recebeu dieta hipersódica; HN (n=8) onde a mãe 

recebeu dieta hipersódica e sua prole dieta comercial e por último; HH (n=8), 

onde ambas as gerações fizeram o uso da dieta suplementada de sódio, 

durante 120 dias de tratamento. Os grupos foram então testados no aparato de 

labirinto em cruz elevado. 

Resultados 

No Labirinto em Cruz Elevado, utilizado nos estudos da ansiedade, observou-

se diferenças significativas no tempo de permanência nos braços abertos: 

grupos NH e HH (39±58,79 seg. NH vs 78,3±39,82 seg. HH, p&lt;0,05); Read 

dipping: NH e HH (15,5±6,346 NH vs 7,6±5,254 HH, p<0,05) e entre NH e HN 

(15,5±6,346 NH vs 8,222±3,701 HN, p<0,05). Relação tempo permanência 

braços abertos/ braços fechados: NH e HH (25,73±12,51 NH vs 13,94±7,205 

HH, p<0,05). Porcentagem de entradas braços abertos: NH e HH (34,5±96,95 

NH vs 21,71±7,025 HH, p<;0,05) e entre NH e HN (34,5±96,95 NH vs 

23.68±7,817 HN, p<0,05). 

Conclusão 

A reação dos grupos no aparato do labirinto em cruz, mostram clara relação 

entre o efeito da dieta rica em NaCl e comportamentos relacionados a 

ansiedade. 
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Introdução 

Uma dieta com excesso de NaCl vem sido associada ao aumento de pressão 

arterial além de importantes alterações comportamentais (BAYOL et al., 2007). 

O estudo sobre o efeito comportamental mediados por uma dieta materna rica 

em sódio na saúde da prole se mostra relevante para entendermos a gênese 

de certas enfermidades, como por exemplo a hipertensão essencial. No nosso 

trabalho vimos como uma dieta hipersódica materna foi capaz de influenciar o 

comportamento da prole submetida ou não a esta dieta. 

Objetivos 

Avaliar as alterações comportamentais no aparato Claro-escuro em proles de 

ratos Wistar submetidos ou não à dieta hipersódica. 

Metodologia 



Procedimentos metodológicos realizados na UFVJM - Protocolo CEUA: 

025/2018. 

Programação fetal: cruzamento dentre geração parental (P): ratos Wistar e 

dividimos em dois grupos - Grupo I:recebeu dieta suplementada com 4% de 

NaCl; grupo II dieta comercial Foram feitos cruzamentos entre animais da 

geração parental originando 4 grupos: grupo NN (n=8) representa animais onde 

a mãe e sua prole receberam dieta comercial; grupo NH (n=8) a mãe fez uso 

da dieta comercial e a prole recebeu dieta hipersódica; HN (n=8) onde a mãe 

recebeu dieta hipersódica e sua prole dieta comercial e por último; HH (n=8), 

onde ambas as gerações fizeram o uso da dieta suplementada de sódio, 

durante 120 dias de tratamento. Os grupos foram então testados no aparato 

Claro-escuro. 

Resultados 

No aparato Claro-escuro, vimos diferenças significativas na latência do lado 

claro entre os grupos NH e HH (8,5±6,56 seg. NH vs 9,3±8,90 seg. HH, 

p<0,05), tempo no lado escuro entre NH e NN (559,4±35,78 seg. NH vs 

454,1±100,6 NN seg, p<0,05) e também HN e NN (540,2±45,07 seg. HN vs 

454,1±100,6 NN seg, p<0,05), frequência no lado claro entre os grupos NH e 

HH (1,1±1,53 NH vs 4,3±3,08 HH, p<;0,05) e tempo no lado claro da caixa 

entre os grupos NH e HH(NH 95,8 seg. vs 58,04 seg. HH, p<0,05). 

Conclusão 

Concluímos que uma dieta rica em NaCl foi capaz de alterar mudanças 

comportamentais relacionadas à ansiedade, induzidas pela programação fetal 

em proles de animais no aparato Claro-escuro. 
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Introdução: No Brasil é baixa a prevalência de aleitamento materno total, 

exclusivo e continuado, uma das causas que impedem esse processo de ser 

adequado pode estar relacionada ao papel da figura paterna. Objetivo: 

Conhecer o papel da figura paterna no processo de amamentação. Métodos: 

Tratou-se de um estudo transversal no qual o público-alvo foi a figura que 

exerce a paternidade, vinculada à nutriz por laço afetivo, independentemente 

do sexo, residente em todo o país. Os critérios de inclusão foram: ter idade 

entre 18 e 60 anos, ter relacionamento conjugal com mulher que amamenta ou 

amamentou nos últimos 2 anos. Foram excluídos os questionários com 

respostas incompreensíveis, contraditórias ou incompletas. As variáveis 

investigadas foram relacionadas a idade, gênero, situação conjugal, números 

de filhos que estavam sendo ou foram amamentados, apoio e incentivo ao 

aleitamento materno e nível de informação a respeito da amamentação. As 

análises estatísticas foram realizadas no software Stata versão 7.0 e os dados 

foram apresentados em medidas de tendência central, dispersão e proporção. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UFES sob o número 4.237.546. Resultados: A faixa etária 

dos 56 pais participantes foi de 24 a 48 anos. Todos os participantes da 

pesquisa relataram incentivar o aleitamento materno, porém 39,3% 



responderam que poderiam ter se esforçado mais para apoiar este processo. A 

respeito do incentivo ao aleitamento materno, observou-se uma redução no 

incentivo à amamentação com o avançar da idade da criança, sendo que 

80,3% dos pais incentivavam essa prática após o 6º mês de vida da criança e 

67,8% incentivavam o aleitamento materno após o primeiro ano de vida da 

criança. Conclusão: Observou-se que os pais incentivam as mães a 

amamentarem seus filhos, porém este incentivo se torna menos frequente com 

o avançar da idade da criança. 
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Introdução: O leite materno é o alimento mais completo para a criança, por 

isso, a amamentação deve ser exclusiva até o sexto mês de vida e 

complementada até dois anos de idade. Objetivo: Analisar a associação entre 

aleitamento materno exclusivo (AME) e os marcos do desenvolvimento motor. 

Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo do tipo coorte 

realizado no município de Alegre-ES. Os lactentes foram atendidos na Clínica 

Escola de Nutrição da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e 

Unidades Básicas de Saúde, durante 2015 e 2016. Foram incluídas crianças na 

faixa etária de zero a 11 meses e 29 dias. Excluiu-se os lactentes que tinham 

doenças neurológicas ou síndromes genéticas e gemelares. Para a análise 

estatística, utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a distribuição de 

normalidade. Para caracterização da amostra utilizou-se medidas de tendência 

central e dispersão. Para verificar a associação entre variáveis categóricas, foi 

utilizado o teste Qui-quadrado de Pearson, com nível de significância inferior a 

5%. As análises foram realizadas no software SPSS versão 21.0. O projeto foi 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFES sob 

o número 1.210.398. Resultados: Foram avaliados 35 lactentes com idade 

média de 4,57 (DP±3,83) meses, majoritariamente do sexo feminino (54,3%) e 



nascidos de parto cesáreo (85,7%). Das crianças, 45,7% (n=16) receberam 

AME até o sexto mês de vida e 68,6% (n=24) foram amamentados na primeira 

hora de vida. As crianças em AME até o 6º mês alcançaram os marcos do 

desenvolvimento motor 10 (segura objetos) e 12 (busca ativa de objetos) mais 

cedo do que aquelas que não mamaram exclusivamente (2,2 vs 3,0 meses, 

p=0,006; 3,0 vs 4,2 meses, p=0,02, respectivamente). Houve, ainda, 

associação entre o AME e a realização do marco 6 (abre as mãos) na idade 

certa (p=0,04). Porém, em relação ao marco “engatinhar”, as crianças que 

mamaram exclusivamente até o sexto mês o alcançaram em idade posterior à 

daquelas que não mamaram exclusivamente (10,5 vs 7,0 meses, p=0,01). 

Conclusão: O AME foi associado ao desenvolvimento motor, reforçando a 

importância de fomento das políticas públicas de incentivo a amamentação. 
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Introdução: Decretada em março de 2020 pela OMS, a pandemia de Covid-19 

ocasionou o fechamento temporário das Universidades, como medida de 

prevenção. Desse modo, o Projeto de Extensão de Atenção Nutricional no 

Aleitamento Materno (ANAMATER), da Universidade Federal do Espírito Santo, 

fundado em 2012, passou a atuar de forma remota. O referido projeto, 

desempenha papel importante para o funcionamento do Banco de Leite 

Humano (BLH) do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), 

trabalhando na orientação e apoio às usuárias deste serviço, promovendo a 

alimentação saudável e o aleitamento materno. 

Objetivo: Relatar a experiência das atividades realizadas pelo projeto 

ANAMATER durante a pandemia de covid-19.  



Método: Trata-se de um trabalho qualitativo e descritivo, do tipo relato de 

experiência, acerca das atividades desenvolvidas pelo ANAMATER entre 

março de 2020 até o momento.  

Resultado: Após um período de suspensão e adaptações, o ANAMATER 

retomou suas ações, ainda em 2020, inovando e trazendo resultados 

surpreendentes. Foram iniciadas as teleconsultas nutricionais com mães 

encaminhadas pelo BLH (geralmente mães que fizeram cirurgia bariátrica e 

crianças com sintomas de alergia à proteína do leite de vaca). Foram 

realizadas cinco consultas e sete retornos de abril de 2021 até o momento. Das 

cinco mães atendidas, uma não retornou e as outras mães permanecem sendo 

acompanhadas. Das quatro mães e crianças acompanhadas, quatro 

permanecem com o aleitamento materno e/ou aumentaram a oferta deste. 

Foram ainda iniciadas ações de produção de tecnologias em saúde com 

materiais educativos em audiovisual. Os temas das produções realizadas de 

agosto de 2020 até o momento foram: Verdades e Mitos na Nutrição e 

Amamentação, Como oferecer Leite Materno no Copinho e como realizar o 

Degelo do Leite Materno. A equipe trabalha agora na criação de um canal no 

YouTube, gerando mais um canal de contato com a população. 

Conclusão:  O ANAMATER contribui nos processos de formação em saúde e 

no fortalecimento de políticas públicas de apoio ao aleitamento materno e 

Segurança Alimentar. As Teleconsultas e as produções tecnológicas 

contribuem auxiliando a promoção da alimentação saudável e estimulando o 

aleitamento materno, trazendo inovação e ampliando saberes provenientes de 

práticas interprofissionais para o nutricionista. 
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Introdução: o composto lácteo é um leite modificado não indicado para crianças 

pequenas (menores de 6 anos). Porém, o produto acaba por confundir pais e 

cuidadores devido a sua similaridade visual com fórmulas infantis. A pandemia 

de Covid-19 e a imposição de distanciamento social fizeram crescer a venda de 

alimentos por meio virtual como forma de evitar a exposição de famílias à 

circulação do vírus. Com dúvidas e dificuldade de acesso a informação 

técnicas e corretas, muitas famílias (com medo da contaminação por 

Coronavírus) acabaram trocando o aleitamento materno por substitutos, como 

as fórmulas infantis, sem acompanhamento e/ou indicação de profissionais de 

saúde. Nesta troca, podem ocorrer enganos perigosos à saúde infantil, como a 

compra de composto lácteo ao invés de fórmula. Objetivo: o objetivo deste 

trabalho foi avaliar se há venda de composto lácteo como fórmula infantil em 

meio virtual. Métodos: foi realizada uma busca utilizando o descritor “fórmula 

infantil” em um Marketplace brasileiro. A busca foi realizada no mês de Maio de 

2021. Resultados: dos 1.449 resultados para “fórmula infantil”, 260 

correspondem na verdade ao composto lácteo. Ou seja, 17% dos produtos 

estão sendo vendidos de forma ilegal. Ao avaliar a descrição de venda dos 

produtos no Marketplace, também é possível notar que muitos vendedores 



fazem uma exposição superficial do composto lácteo como “alimento 

recomendado para crianças”, omitindo sua real designação de venda e 

indicação adequada de faixa etária. Conclusão: os resultados indicam que 

existe a venda de composto lácteo como fórmula infantil, infringindo legislações 

como a NBCAL quanto à promoção comercial e publicidade indevida, e o 

Código de Defesa do Consumidor (CDC) quanto ao direito a informação (art.6 

inciso III) e quanto à publicidade enganosa (art.37). Também é possível notar a 

falta de conhecimento dos consumidores quanto à diferença entre composto 

lácteo e fórmula infantil resultando em potencial risco à saúde de crianças 

pequenas. 
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Introdução: É recomendado que a primeira alimentação do recém-nascido até 

os seis meses de idade seja exclusivamente o leite materno. Nos casos de 

impossibilidade do aleitamento materno, a utilização de fórmulas lácteas é 

indicada. Objetivo: Avaliar o conhecimento de gestantes a respeito da 

alimentação de lactentes. Métodos: Trata-se de um estudo transversal 

realizado com gestantes primíparas brasileiras, independentemente da idade 

gestacional, que residiam em território nacional. Foram excluídos os 

questionários com respostas contraditórias. Os dados foram obtidos através de 

uma entrevista virtual, utilizando um questionário semiestruturado e 

padronizado. O questionário foi elaborado através da plataforma Google Forms 

e divulgado em redes sociais, blogs e e-mails. Os dados obtidos com a 

aplicação do questionário foram tabulados no Microsoft Excel® e exportados ao 

programa estatístico Stata versão 7.0. Foram realizadas análises de medidas 

de tendência central, dispersão e frequência. O projeto foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Campus de Alegre da 

Universidade Federal do Espírito Santo e aprovado (parecer n° 4.237.570). 

Resultados: Foram coletadas informações de 266 gestantes primíparas. Foi 

possível verificar que 51,9% das participantes não souberam dizer se o 



composto lácteo pode ou não ser ofertado ao bebê menor de um ano. Foi 

indagado se a fórmula infantil seria um produto idêntico, inferior ou superior ao 

leite materno e verificou-se que a maioria das gestantes (78,6%) achou que é 

um produto inferior ao leite materno. Ao serem questionadas sobre qual 

alimento sacia mais o bebê, 15% das mães relataram que a fórmula infantil 

sacia mais o bebê do que o leite materno. Conclusão: De acordo com os dados 

analisados, pode-se observar que é imprescindível que as gestantes recebam 

orientação nutricional sobre fórmulas e compostos lácteos ainda na gestação. 
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Um consumo alimentar saudável e balanceado antes e durante a gestação 

pode auxiliar no ganho de peso gestacional adequado, e assim, reduzir as 

chances de desfechos negativos durante o período gestacional. Os hábitos 

alimentares das gestantes são influenciados por fatores fisiológicos, 

emocionais, culturais, sociodemográficos, preferências alimentares, entre 

outros. Estudos mostram que as gestantes assistidas pelo setor público e 

privado de saúde apresentam características sociodemográficas e obstétricas 

distintas. Levando em consideração a influência da alimentação durante a 

gestação e as diferenças sociodemográficas e obstétricas citadas, foi realizado 

um estudo com gestantes assistidas pelos dois setores de saúde da cidade de 

Lavras, Minas Gerais, Brasil, com o objetivo de comparar os fatores 

sociodemográficos, obstétricos, antropométricos e o consumo alimentar dessas 

mulheres. O estudo transversal foi realizado com 200 gestantes atendidas no 

pré-natal em Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e em consultórios 



particulares de obstetras localizados em Lavras, entre julho de 2019 a fevereiro 

de 2020. Dados sociodemográficos, obstétricos, antropométricos e o relato do 

consumo alimentar de um dia típico foram coletados. A análise quantitativa do 

consumo alimentar foi estimada por meio de tabelas de composição de 

alimentos, seguida pela avaliação do Índice de Qualidade da Dieta Adaptado 

para Gestantes (IQDAG). Em relação às características sociodemográficas e 

obstétricas, temos que as gestantes da rede pública apresentaram menor 

escolaridade, menor renda familiar, idade materna menor, maior proporção de 

pardas e pretas, a maioria não planejou a gravidez, vivia sem o companheiro e 

estava desempregada, quando comparadas com o público assistido pelo setor 

particular. As gestantes assistidas pela rede privada apresentaram melhor 

qualidade da alimentação, maior consumo de hortaliças, frutas frescas, cálcio, 

gordura saturada, poli-insaturada, monoinsaturada e de vitamina C. Já as 

gestantes atendidas pela rede pública, apresentaram um maior consumo de 

carboidratos, leguminosas e sódio. Há diferenças no consumo alimentar das 

gestantes, segundo o tipo de assistência pré-natal, o que ressalta a importância 

de um atendimento nutricional ser individualizado, levando em consideração o 

perfil do público atendido. 
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Introdução: A alimentação adequada no primeiro ano de vida é essencial, pois 

esse período é caracterizado por rápido crescimento, desenvolvimento e 

formação de hábitos alimentares. Sendo assim, demandando um aporte 

calórico e nutricional adequado para atender suas demandas e de cuidados 

integrais por parte dos seus familiares. Por isso é que as questões nutricionais 

e de alimentação merecem atenção especial nesse período da vida, pois as 

boas ou más práticas alimentares, principalmente, na primeira infância, irão 

repercutir de diferentes formas ao longo de toda a vida dos indivíduos 

Objetivos: Avaliar o padrão do consumo alimentar de crianças no primeiro ano 

de vida que frequentam as Estratégias de Saúde da Família. Métodos: O 

estudo caracteriza-se por ser do tipo descritivo exploratório de corte transversal 

com abordagem quantitativa, composta por 258 lactentes de ambos os sexos 

menores de um ano de idade e suas respectivas mães, que frequentam as 

Estratégias de Saúde da Família, no município de Alfenas, no sul de Minas 



Gerais. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionário 

semiestruturado com variáveis sociodemográficas e antropométricas da mãe e 

do estado nutricional da criança. Resultados: Em relação ao estado nutricional 

das crianças avaliadas encontrou-se: 6,2% magreza acentuada; 3,49% 

magreza; 66,67% eutrofia; 14,34% risco de sobrepeso; 4,26% sobrepeso e 

5,04% obesidade. No consumo alimentar das crianças menores de seis meses 

observou-se que 81,65% consumiram leite materno no dia anterior e 18,35% 

não o consumiram. Já no que se refere ao consumo alimentar das crianças de 

seis meses a doze meses encontrou-se que foram consumidos no dia anterior: 

49% leite materno; 93,55% fruta inteira; 86,02% legumes; 7,53% embutidos, 

26,09% doces e/ou guloseimas e em relação ao consumo no último mês, 

21,74% suco artificial e 13,04% refrigerante. Conclusão: Os achados apontam 

para uma introdução alimentar correta, no entanto, nota-se também a presença 

de algumas inadequações o que pode servir como base para nortear a criação 

de ações/programas públicos e para os profissionais da saúde para auxiliar as 

mães e assim melhorar ainda mais a qualidade da alimentação das crianças. 
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Alimentos industrializados normalmente são ricos em calorias, açúcar, 

gorduras, sódio e contêm teor reduzido de fibras, vitaminas, minerais. O 

objetivo deste estudo foi analisar o consumo de industrializados durante a 

infância. Os dados foram adquiridos através da plataforma do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional e a coleta de dados foi realizada por 

profissionais das estratégias de saúde da família. No momento da coleta de 

dados, foi realizada a antropometria e, aplicado um questionário de consumo 

padronizado. O questionário é composto por várias questões de acordo com a 

idade da criança. Para crianças menores de seis meses são avaliados dados 

referentes ao aleitamento materno e, para as crianças com idade superior a 

seis meses até 23 meses são avaliados alimentos inseridos na introdução 

complementar. Nas crianças com idade superior a dois anos, o questionário é 

realizado com foco no dia anterior. Foram avaliadas 13.500.904 crianças a 

partir dos dados SISVAN, referentes aos anos de 2015 e de 2020. Ocorreu um 

aumento do aleitamento materno exclusivo (8%) e complementar (4%). Com o 

crescimento da criança, houve um aumento da ingestão de alimentos 

industrializados, sendo 38% de bebidas adoçadas, 35% de aumento nos 

biscoitos recheados, doces ou guloseimas, 32% nos hamburguer ou embutidos 

e 25% de aumento no macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoito 



salgado. Dos sete aos 10 anos, ocorreu uma estagnação do consumo de 

alimentos in natura e minimamente processados (feijão, frutas, verduras e 

legumes). É fundamental maior ênfase e indução ao consumo de alimentos in 

natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, cereais 

e leguminosas, desde o início da introdução alimentar, para que a criança 

cresça com hábitos alimentares saudáveis. Devem ser encorajadas estratégias 

e trocas alimentares saudáveis, para a redução de consumo de alimentos não 

recomendados, como os industrializados que contêm na sua composição alto 

índice de calorias, açúcar, gordura e sódio. A escola é uma aliada na educação 

alimentar e nutricional das crianças, visto que os profissionais presentes nas 

escolas são capazes de influenciar na formação de melhores hábitos além da 

prática de exercício físico, reduzindo excesso de peso e doenças crônicas na 

infância. 
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Introdução: A nutrição e alimentação saudável são de extrema importância 

para a fase pré-escolar, visto que, é nessa fase de transição que se tem a 

possibilidade de sedimentação e formação de hábitos alimentares. As 

mudanças impostas pela pandemia por COVID-19 impactaram os hábitos da 

família em todos os sentidos: rotina escolar dos filhos, atividade física, horários 

de sono e de trabalho dos pais e, consequentemente, a rotina alimentar da 

casa. Objetivo: Caracterizar a alimentação de crianças em tempos de 

pandemia. Metodologia: Estudo transversal realizado com crianças 

matriculadas no Centro Educacional Infantil de um município do sul de Minas 

Gerais. O recrutamento dos participantes (pais e/ou responsáveis das crianças) 

foi por meio das redes sociais, principalmente, por intermédio do aplicativo 

WhatsApp. O participante, após o recebimento do convite, era direcionado para 

o ambiente virtual do estudo, onde tinha acesso ao questionário que foi 

desenvolvido pela plataforma Google Forms abordando questões referentes à 

alimentação em tempos de pandemia e conhecimento sobre alimentos 

funcionais. Os dados foram tratados por meio da estatística descritiva. 

Resultados: A maioria das crianças era do sexo feminino 59,4%; 37,5% não 

respeitavam os horários das refeições; 65,6% relatam o consumo de alimentos 

ultraprocessados; 59,4% estavam utilizando algum aparelho eletrônico durante 



as refeições. A alimentação saudável foi considerada como importante medida, 

neste período de isolamento, por 90,6% das mães, entretanto 68,8% relataram 

não saber o que são alimentos funcionais. Conclusão: As modificações nos 

hábitos de vida no que tange à restrição de atividades, alterações da dinâmica 

alimentar e aumento do tempo de utilização de eletrônicos, contribuem para um 

balanço energético positivo e, consequentemente, para maior possibilidade de 

surgimento ou agravamento de excesso de peso em crianças. Portanto, urge 

uma reflexão sobre as bases da educação alimentar e nutricional no contexto 

que se configura e as possibilidades de sua contribuição para auxiliar na 

melhora dos hábitos alimentares nesse período de isolamento social e 

transmitir conhecimento acerca dos alimentos funcionais como ferramenta de 

promoção de saúde. 
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Introdução: O aleitamento materno traz vantagens para mãe, bebê e família, 

proporcionando melhores condições de crescimento e redução da mortalidade 

infantil. A Unidade Básica de Saúde (UBS) consolida uma importante entrada 

para a promoção do aleitamento materno realizando promoção da saúde e 

compartilhamento dos conhecimentos. Objetivo: Relatar a experiência no 

processo de construção e implementação do projeto de extensão voltado para 

a promoção do aleitamento materno. Métodos: Estudo descritivo, do tipo relato 

de experiência, sobre a criação, implantação e avaliação de um projeto de 

extensão, após ações vivenciadas por alunos e professores com promoção de 

uma rede de apoio para aleitamento materno e cuidados para a saúde da 

mulher e criança. Por meio desse conhecimento, houve a criação de um novo 

projeto, que contou com a participação de alunos e professores da 

Universidade Federal do Rio De Janeiro (Campus Macaé), equipe das UBS, 



membros do projeto e público-alvo. Realizou-se rodas de conversas 

presenciais ou virtuais e houve a geração de materiais gráficos digitais 

(pequenos vídeos, folder e outros), para a promoção do aleitamento materno, 

aconselhamento coletivo e atualização teórica e prática das equipes de saúde 

das UBS e para os participantes, mulheres, acompanhantes e familiares. 

Resultados: Foram realizadas cinco rodas de conversas públicas, onde os 

encontros presenciais ou virtuais ocorreram uma vez ao mês, cuja adesão foi 

livre. Foram atendidas 19 pessoas, sendo a maioria feminina (89,5%; n=17), 

com ambiente receptivo para o esclarecimento de dúvidas e compartilhamento 

de experiências. Das metodologias utilizadas, o grupo usou apresentações em 

power point (n=4; 80%) ou impressos (n=1; 20%). Dos temas e dúvidas 

trabalhados, a mais frequente foi o manejo clínico (11 vezes no total; 39,3%) e 

a menos frequente foi a composição do leite humano (uma única vez no total; 

3,6%). Conclusão: A criação desse projeto reforça a importância do apoio da 

extensão universitária para os serviços de saúde e as ações prestadas para a 

população. Por meio deste grupo foram realizadas atividades de forma 

humanizada, no qual o propósito foi a promoção e incentivo ao aleitamento 

materno. 
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Introdução: Erros inatos do metabolismo (EIM) são distúrbios de natureza 

genética que geralmente correspondem a um defeito enzimático capaz de 

acarretar a interrupção de uma via metabólica. Ocasionam alguma falha de 

síntese, degradação, armazenamento ou transporte de moléculas no 

organismo. As glicogenoses (GSD) são um grupo de doenças metabólicas 

causadas por uma deficiência enzimática na síntese ou degradação do 

glicogênio. Dessa forma, a glicogenose tipo 1 (GSDI) é causada pela 

deficiência da enzima glicose-6-fosfatase no fígado, mucosa intestinal e rins, 

também conhecida por doença do armazenamento de glicogênio tipo I. 

Objetivos: Relatar um caso e discutir o manejo nutricional de um menor com 

suspeita de diagnóstico de glicogenose tipo 1. Métodos: SABS, masculino, 5 

meses, com hipótese diagnóstica de glicogenose tipo I, em acompanhamento 

multiprofissional desde maio de 2021. Menor com história de icterícia de início 

neonatal (7 dias de vida) que piorou a partir do 15º dia de vida, acompanhada 



de acolia fecal. Em abril de 2021 foi submetido a uma ultrassonografia que 

evidenciou hepatoesplenomegalia, vesícula biliar contraída, hepatocolédoco 

aumentado e ascite moderada. Na avaliação antropométrica de rotina, 

encontrou-se peso de 6,900, comprimento de 63 centímetros, índice de massa 

corporal (IMC) de 17,4 kg/m², e de acordo com os índices antropométricos, o 

menor teve estado nutricional classificado como eutrofia. Como conduta foi 

realizada dieta por via oral com fórmula infantil a base de aminoácidos livres, 

nutricionalmente completa, fracionada em 8 horários/dia, 100 ml/horário, 

associada a seio materno em livre demanda. Resultados: Menor apresentou 

uma boa aceitação e tolerância da dieta e volume ofertados, bem como do 

aleitamento materno. As fezes tornaram-se mais escurecidas. Conclusão: Após 

melhora clínica, o menor recebeu alta hospitalar e foi encaminhado para 

acompanhamento ambulatorial enquanto a família aguarda os resultados dos 

exames genéticos. A alta nutricional foi orientada visando a manutenção do uso 

da fórmula infantil e do aleitamento materno. O retorno ao ambulatório de 

nutrição foi agendado para 30 dias, período em que o diagnóstico poderá ser 

confirmado e a introdução da alimentação complementar será orientada 

corretamente, evitando assim uma dieta de exclusão desnecessária, caso os 

exames sejam negativos para os EIM em investigação. 
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Introdução: A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras 

(NBCAL) regula a promoção comercial de alimentos destinados à primeira 

infância, de forma a proteger o aleitamento materno no Brasil. Apesar disso, a 

indústria de fórmulas infantis e outros produtos correlatos utiliza sofisticadas 

estratégias comerciais para vender seus produtos, sobretudo no meio digital, 

espaço frequentemente acessado e insuficientemente monitorado.  

Objetivo: Caracterizar os anúncios de fórmulas infantis e compostos lácteos no 

e-commerce em Minas Gerais (MG). 

Métodos: Estudo exploratório que analisou os anúncios de fórmulas infantis 

(FI), fórmulas infantis especiais (FIE) e compostos lácteos (CL), disponíveis na 

maior plataforma de e-commerce do Brasil. A coleta de dados foi realizada 

entre 31/05/2021 e 01/06/2021, utilizando-se “Leite Infantil” e “MG” como filtros 

de busca para tipo de produto e a região de origem do anúncio, 

respectivamente. Os anúncios foram caracterizados quanto à presença das 



estratégias de promoção comercial: oferta de combos, frete grátis e alegações 

sobre o produto.  

Resultados e Conclusão: 152 anúncios foram identificados de 

estabelecimentos comerciais (como farmácias e supermercados) e de 

vendedores independentes. As FIE (56,6%) foram as mais frequentemente 

anunciadas, seguidas da FI (27,6%) e CL (15,8%). Dentre as estratégias de 

promoção comercial, 58,3% e 53,5% dos anúncios de CL e FIE, 

respectivamente, ofereciam a possibilidade de compra de combos, sendo o 

percentual inferior para os anúncios de FI (16,7%). O frete grátis estava 

disponível para 79% dos anúncios de FIE e em 54,2% dos anúncios de CL e 

19% dos anúncios de FIE. Identificaram-se alegações nos anúncios 

relacionadas aos benefícios nutricionais (51,3%) dos produtos; à praticidade e 

conveniência (45,4%); às questões de afetividade (38,2%); e de 

desenvolvimento e crescimento infantil (32,9%), sendo todas mais frequentes 

nos anúncios de CL, em relação aos de FI e FIE. 

Conclusão: Evidenciou-se a utilização do meio digital como espaço de venda e 

promoção comercial de CL, FI e FIE, apesar da regulação desses produtos 

pela NBCAL. Esses achados evidenciam a necessidade de se avançar no 

cumprimento da norma no e-commerce. 
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Introdução: Os primeiros dois anos de vida das crianças são considerados um 

período de acentuado crescimento e de grande importância para o seu 

desenvolvimento, sendo também apontado como um estágio sensível de 

vulnerabilidade aos agravos sociais, econômicos e ambientais. A avaliação e o 

monitoramento do crescimento são de grande importância para verificar a 

saúde e nutrição da criança. Dentre os principais indicadores da saúde infantil 

está o estado nutricional, que utiliza a avaliação do peso e da estatura para 

acompanhar seu desenvolvimento e identificar agravos que interfiram na saúde 

da criança. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de crianças menores de dois 

anos na região norte acompanhadas no ano de 2020. Métodos: Trata-se de um 

estudo transversal, que utilizou dados do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN-Web) no ano de 2020. Esses dados foram coletados no 

mês de maio através de relatório público do sistema, transferidos e analisados 

no software Excel 2007. Para classificação do estado nutricional das crianças, 

foram utilizados como parâmetros, peso para idade (P/I), estatura para idade 



(E/I), peso por estatura (P/E) e Índice de massa corporal para idade (IMC/I). 

Resultados: Foram avaliadas 185.295 crianças de ambos os sexos. Dentre 

elas, 87,26% apresentaram peso adequado para idade, 8,7% peso elevado, 

2,58% peso baixo e 1,46% peso muito baixo. Para o parâmetro de peso por 

estatura 59,4% apresentaram peso adequado, 19,12% risco para sobrepeso, 

8,58% sobrepeso e 6,41% obesidade. Em relação ao parâmetro de estatura 

para idade 83,55% apresentaram adequada, 8,28% baixa e 8,17% muito baixa. 

Para IMC/idade 54,3% apresentaram adequado, 20,24% risco para sobrepeso, 

10,43% sobrepeso, 7,91% obesidade, 3,23% magreza e 3,28% magreza 

acentuada. Conclusão: Observou-se maior prevalência de crianças com estado 

nutricional adequado, entretanto, identificou-se um percentual considerável 

para risco de sobrepeso e sobrepeso. Sendo assim, é importante que aconteça 

a avaliação e o monitoramento do desenvolvimento infantil, onde se possa 

verificar agravos e desenvolver estratégias para reverter situações que estejam 

interferindo no estado nutricional das crianças e prejudicando o seu 

desenvolvimento. 
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Introdução: A displasia broncopulmonar é um importante fator de risco para 

desfechos adversos não respiratórios, incluindo falha do crescimento, 

comprometimento do neurodesenvolvimento, e baixo desempenho na idade 

escolar. O suporte e acompanhamento nutricional otimizado na unidade de 

terapia intensiva é de grande importância para reduzir as complicações 

neonatais tardias. 

Objetivo:  Avaliar  o  estado  nutricional  e as práticas alimentares de  bebês  

prematuros  com  displasia  broncopulmonar  em uma maternidade pública. 

Métodos: Estudo de coorte retrospectivo desenvolvido a partir da análise dos 

prontuários dos recém-nascidos prematuros internados em unidade de terapia 

intensiva no ano de 2018. A displasia broncopulmonar foi considerada nos 

prematuros que foram diagnosticados clinicamente. Foram coletadas 

informações da dieta e medidas antropométricas: pesos , comprimento e 



perímetro cefálico. Os recém-nascidos com malformações congênitas, 

síndromes genéticas, hidropsia fetal, erros inatos do metabolismo foram 

excluídos do estudo. As análises estatísticas dos dados foram realizadas no 

Software PAST 3.26. A classificação dos parâmetros de crescimento peso para 

idade foi realizada através das curvas de acompanhamento do prematuro 

INTERGROWTH-21st. Os prematuros com escore Z <-2 para peso foram 

classificados com crescimento extrauterino restrito. 

Resultado: A prevalência de displasia broncopulmonar foi de 20,6% (n=48)  e 

os prematuros com esse diagnóstico apresentaram crescimento extrauterino 

restrito   por peso na alta hospitalar de 78,6% (n=33). O tempo médio de início 

da nutrição trófica foi de 2,3 (±1,2) dias de vida e a duração mediana da 

administração de nutrição parenteral foi de 16,5 (±6,8) dias. Durante a 

internação hospitalar, o tempo médio para alcançaram índices de dieta 

recomendados de 120 kcal/kg/d (incluindo ingestão enteral e parenteral) e foi 

(25,9 +/- 9,4). Quanto menor a idade gestacional do prematuro, maior o tempo 

para o alcance dessas metas. 

Conclusão: A restrição de crescimento extrauterino e o retardo da alimentação 

oral foi alta nos prematuros do estudo, indicando que abordagens direcionadas 

para prevenir a displasia broncopulmonar podem ser expressivas para 

preservar a saúde nutricional dos pacientes prematuros. A atuação de uma 

equipe multiprofissional de forma antecipada ao declínio de estado nutricional e 

a disponibilidade de suplementos nutricionais podem ser relevantes para esses 

prematuros. 
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INTRODUÇÃO: Os dois primeiros anos de vida são fundamentais ao 

crescimento e desenvolvimento infantil e a alimentação destaca-se como 

importante determinante. O Ministério da Saúde (MS) consonante à 

Organização Mundial da Saúde preconiza o Aleitamento Materno Exclusivo 

(AME) até o sexto mês de vida e, a partir dessa idade, a Introdução Alimentar 

(IA) adequada, oportuna e segura, aliada ao Aleitamento Materno Continuado 

(AMC) até os 2 anos ou mais. 

OBJETIVO: Avaliar a evolução do perfil alimentar de crianças menores de 2 

anos acompanhadas na atenção básica de saúde de Governador Valadares – 

MG, no período de 2016 a 2018. 

METODOLOGIA: Participaram do estudo 3.506 crianças, 547 na faixa etária de 

0 a 6 meses, e 2.959 entre 6 e 23 meses de idade. Foi utilizada a plataforma de 

domínio público SISVAN-Web para a coleta dos indicadores: AME em menores 



de 6 meses; IA em crianças de 6 a 8 meses; AMC, consumo de alimentos 

fontes de ferro e vitamina A e alimentos ultraprocessados (AUP) em crianças 

de 6 a 23 meses. Os dados são advindos do instrumento Marcadores de 

Consumo Alimentar em menores de 2 anos, validado pelo MS, e aplicados na 

atenção básica de saúde de Governador Valadares – MG, no triênio. Utilizou-

se estatística descritiva e o teste qui quadrado, com 5% de significância. 

Utilizou-se de dados secundários de domínio público e, portanto, segundo a 

Resolução N° 510/2016, há dispensa de submissão ao Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

RESULTADOS: Verificou-se aumento estatisticamente significante nas 

prevalências de AME, de 33,3% para 86,3% (p<0,0001), na IA de 18,5% para 

29% (p=0,029), no AMC de 27% para 45,9% (p<0,0001). Foi observado 

aumento no consumo de fontes de vitamina A de 67,3% para 75,5% (p<0,0001) 

e diminuição para as fontes de ferro de 20,6 % para 6,1% (p<0,0001) e para os 

AUP, de 43% para 23,3% (p<0,0001). 

CONCLUSÃO: Houve melhoria nos indicadores de AME, IA, AMC, consumo de 

fontes de vitamina A e de AUP, mas redução para fontes de ferro de crianças 

de Governador Valadares-MG. A evolução positiva desses importantes 

indicadores de alimentação e nutrição reforça a relevância da vigilância 

nutricional. 
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Introdução: A gestação é um fenômeno fisiológico e saudável. No entanto, 10 a 

15% das gestações podem se tornar de alto risco, requerendo maiores 

cuidados e, em alguns casos, maiores intervenções de saúde. A gestação de 

alto risco (GAR) é caracterizada por intercorrências e agravos que podem levar 

a uma evolução desfavorável, tanto para o feto como para a mãe. A 

picamalácia é um transtorno alimentar que pode ser definido como o desejo e 

consumo intencional de substâncias que o consumidor não define como 

comida por período maior que 1 mês. A etiologia desse transtorno não é bem 

definida, no entanto existem hipóteses da relação entre deficiências nutricionais 

e surgimento da picamalácia. A ingestão de substâncias não-alimentares 

durante a gestação pode trazer riscos de intoxicação, desconforto abdominal, 

náuseas, entre outras complicações tanto para a gestante quanto para o 

concepto. Objetivo: Objetiva-se investigar a prevalência e os fatores 

associados à picamalácia em gestantes de alto risco (GAR) de um serviço de 



referência do sudeste brasileiro. Métodos: Trata-se de uma coorte prospectiva 

analítica com 140 GAR atendidas em um serviço de referência municipal da 

cidade de Vitória-ES. A investigação da presença de picamalácia foi feita 

através de entrevista semi-estruturada com aplicação de instrumento validado 

para esta população. Resultados: Foi observada prevalência de 11,5% de 

picamalácia nessa população de estudo. O Teste Exato de Fisher mostrou que 

não houve dependência entre a prática de picamalácia e as variáveis 

relacionadas a condições socioeconômicas ou estado de saúde. No entanto, 

houve dependência entre a prática de picamalácia e peso ao nascer (X²(1) = 

4,843; p=0,044). Observou-se que existem maior número de casos, do que o 

esperado, de nascidos com baixo peso ao nascer entre as mães que 

praticaram picamalácia durante a gestação. Conclusão: Considerando o 

exposto, nota-se a necessidade de estudar esse transtorno principalmente em 

relação a sua etiologia tendo em consideração que apesar de pouco conhecido 

se mostrou um possível marcador de risco para baixo peso ao nascer. 
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Introdução: O desmame é definido como interrupção do aleitamento materno, 

com introdução de outros alimentos na dieta da criança. Este, aumenta a 

prevalência de diversos problemas de saúde para o recém-nascido, tais como 

episódios de diarreia, infecções respiratórias, desnutrição ou obesidade infantil, 

deficiência de ferro e zinco, alergias, hipertensão, colesterol alto, diabetes, 

entre outros, podendo prejudicar a qualidade de vida dessa criança, trazendo 

implicações no estado nutricional a curto e longo prazo.  

Objetivos: Identificar a prevalência de desmame e analisar os determinantes 

sociais, de saúde e nutrição associados ao desmame na população estudada.  

Métodos:  Trata-se de um estudo de delineamento transversal. Realizou-se a 

pesquisa em um hospital de referência em uma capital do sudeste brasileiro, 

nos serviços de Banco de Leite Humano e ambulatório de pediatria. Os dados 

foram coletados no período de setembro de 2017 a março de 2018. Obteve-se 



uma amostra de 226 binômios mães/bebês. Para análise dos dados 

considerou-se a variável dependente (desmame), questionando sobre a oferta 

de amamentação no dia anterior da entrevista e o padrão de aleitamento dessa 

criança. 

Resultados: Obteve-se no estudo, uma prevalência de 12,4% de desmame e 

87,6% da população estudada mantinha a oferta da amamentação. Em relação 

aos fatores associados ao desmame na amostra estudada observou-se uma 

associação positiva com o baixo peso ao nascer. Não houve associação 

significativa entre o desmame e as variáveis maternas. Observou-se, também, 

que nenhuma das mães adolescentes tinha desmamado, apesar da idade 

materna não apresentar associação significativa, essa diferença no estudo 

pode ser explicada devido ao hospital estudado ser um hospital de referência, 

onde há o banco de leite humano, auxiliando nas orientações sobre a 

amamentação para essas meninas, deixando-as mais seguras 

Conclusões: O estudo traz uma resposta ao serviço no sentido de manter e 

aprimorar estratégias e apoio e promoção do aleitamento, sobretudo aprimorar 

nos grupos mais vulneráveis, como os recém-nascidos com baixo peso, 

considerando que fatores que levam ao nascimento de crianças com baixo 

peso são ajustados com estratégias em saúde para essa população. 
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Introdução: O ganho de peso gestacional ocorre naturalmente, relacionando-se 

a fatores nutricionais, sociodemográficos, obstétricos e comportamentais. 

Contudo, o ganho excessivo relaciona-se ao aumento de complicações 

maternas e neonatais, elevando os riscos para diabetes gestacional, 

hipertensão, pré-eclâmpsia e intercorrências no parto. Portanto, faz-se 

necessário analisar a ocorrência do excesso de peso entre gestantes da 

atenção básica de saúde, por caracterizarem-se como público de maior 

vulnerabilidade. 

Objetivo: Investigar os fatores associados ao excesso de peso pré-gestacional 

entre gestantes usuárias do serviço público de saúde. 

Metodologia: Estudo transversal com gestantes maiores de 18 anos em 

diferentes trimestres de gestação, realizado em 14 Unidades Básicas de Saúde 

de Aracaju, Sergipe. Aplicou-se questionário semiestruturado no aplicativo 

REDCap™ para obter informações socioeconômicas, demográficas, 



antecedentes obstétricos e de saúde. Foi calculado o estado nutricional pré-

gestacional e classificado segundo critérios da Organização Mundial de Saúde 

(2000). A análise estatística foi realizada comparando gestantes com e sem 

excesso de peso pré-gestacional utilizando Teste Qui-quadrado e Teste t 

Student, com valor de p menor que 0,05. Estudo aprovado pelo Comitê de 

Ética com parecer nº 2.897.523. 

Resultados: Participaram do estudo 273 gestantes, com média de idade de 

26,3 (±5,9) anos e média da idade gestacional de 25,1 (±9,3) semanas. Com 

relação às informações sociodemográficas, 67,3% não planejaram a gravidez, 

78,5% viviam com o companheiro, 61,9% declaravam outro morador como 

chefe do domicílio, 52,2% possuíam ensino médio completo, 56,8% tinham 

renda familiar de até um salário mínimo e 63,5% não eram beneficiárias de 

políticas públicas. Quanto ao estado nutricional pré-gestacional 4,8% 

apresentaram baixo peso, 49,4% eutrofia, 25,1% sobrepeso e 20,7% 

obesidade. Foram encontradas associações entre o estado nutricional pré-

gestacional e a presença de hipertensão arterial gestacional (p=0,002) e 

maiores idades maternas (p=0,007).  

Conclusão: O excesso de peso pré-gestacional acomete cerca de metade das 

gestantes avaliadas estando relacionado com a hipertensão gestacional e com 

a maior idade. O adequado monitoramento do estado nutricional e a orientação 

nutricional no pré-natal são imprescindíveis, a fim de minimizar os riscos 

associados ao excesso de peso.  

Apoio: Ministério da Saúde, CNPq, FAPITEC/SE e a Secretaria de Saúde do 

Estado de Sergipe pela Chamada PPSUS no 06/2018. 
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Introdução: O leite materno é fonte importante de nutrição para o lactente, por 

ser composto por proteínas, gorduras e carboidratos, sendo essencial para o 

desenvolvimento da criança, além de proteger contra doenças alérgicas, 

desnutrição, diabetes mellitus, doenças digestivas, obesidade, cáries, entre 

outras. No entanto, alguns fatores podem influenciar negativamente o 

aleitamento materno. Objetivo: Avaliar a presença de fatores que podem 

influenciar o desmame precoce. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de 

campo descritiva transversal para a análise da prática alimentar de lactentes 

menores de dois anos de um centro especializado em saúde da cidade de 

Viçosa-MG. A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de um 

questionário estruturado que abordou características maternas e sobre o 

aleitamento materno. Resultados: Foram entrevistadas 41 mães, entre essas 

observou-se que 64% afirmaram que são casadas, 55% não possuem superior 

completo, 68% afirmam ter renda menor que R$2654,00 e 88% fizeram o pré-

natal. Verificou-se ainda que 63% dos pais começaram a introdução da 

alimentação complementar próximo aos seis meses, seguidos por 34% que o 



fizeram aos quatro meses, e 3% no segundo mês. Das mães entrevistadas, 

78% relataram ter amamentado na primeira hora de vida, enquanto 22% 

disseram que não. Quanto ao uso de mamadeira ou chuquinha, 68% das mães 

relataram que os bebês usaram chuquinha ou mamadeira e 44%, afirmaram o 

uso de chupeta por seus filhos. Apesar disso, 59% das mães disseram que as 

crianças foram amamentadas exclusivamente até o sexto mês com Aleitamento 

Materno Exclusivo (AME), 19% Aleitamento Materno predominante (AMP), 15% 

fórmula infantil, 7% outros. Conclusão: O presente estudo mostrou que nesse 

grupo de mães, embora a maioria tenha realizado o pré- natal nas Unidades 

Básicas de Saúde e recebido orientações nesse período, ainda há muitos 

fatores que influenciam o desmame precoce, tais como uso de chupeta, grau 

de escolaridade da mãe e renda familiar. Em virtude disso, é essencial que as 

políticas de promoção à saúde estejam atentas para os fatores que ajudam a 

reduzir o período de Aleitamento Materno Exclusivo. 
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Durante a gravidez, as mulheres passam por processos físicos, psicológicos e 

alterações metabólicas. Na população não gestante, um maior índice de massa 

corporal (IMC) é relacionado a maiores preocupações com o corpo. Porém, no 

Brasil, a imagem corporal e os fatores de risco para a insatisfação corporal são 

aspectos poucos explorados em mulheres grávidas. Trata-se de um estudo 

transversal, observacional e quantitativo aprovado pelo Comitê de Pesquisas 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Lavras (parecer nº 

3.362.629). A coleta de dados ocorreu nas salas de espera das consultas de 

pré-natal dos setores público (SUS) e privado de Lavras –MG. Um total de 169 

gestantes brasileiras com idade gestacional de 4 a 40 semanas completaram 

os questionários de dados antropométricos, dados sociodemográficos, e o 

Body Shape Questionnaire (BSQ). O IMC pré-gestacional médio era de 25.53 

kg/m² (DP = 6.10) e o escore médio do BSQ foi de 49,85, no grupo de 

mulheres com baixo peso; 66,00 em mulheres eutróficas; 74,10 no grupo de 

mulheres com sobrepeso; e 93,23 pontos no grupo de mulheres com 

Obesidade. As análises estatísticas mostraram que as mulheres com 

Obesidade antes da gestação são significantemente mais insatisfeitas com o 

corpo durante o período gravídico quando comparado àquelas com baixo peso 



e eutrofia (p<0.05). Portanto, o IMC é um preditor significativo de insatisfação 

corporal na gravidez devido ao provável estigma de peso, aos padrões de 

beleza e ao medo de mudanças corporais. No Brasil, imagem corporal é um 

tema pouco discutido nas consultas de pré-natal, portanto, este estudo mostra 

um aspecto que deve ter a atenção dos profissionais que lidam com a mulher 

durante esse período vulnerável e cheio de mudanças que é a gestação. 
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Introdução:O leite humano é o único alimento capaz de suprir as necessidades 

do indivíduo. Sua composição é adequada e oportuna em relação ao tempo de 

vida do bebê. Seus benefícios garantem desenvolvimento, além de fortalecer o 

vínculo entre mãe e filho. Os Bancos de Leite Humano (BLH), iniciaram em 

1998, através da interlocução entre Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo 

Cruz. Apesar de sua inserção na atenção terciária, todos os níveis de cuidado 

devem trabalhar em conjunto. A atenção primária, composta pelas Estratégias 

de Saúde da Família (ESF), deve intermediar simultaneamente as ações 

desenvolvidas pelo BLH, uma vez que participa de forma ativa dos momentos 

pré-natal e puerperal, quando são oferecidas informações sobre o aleitamento. 

Assim o banco apresenta-se como ferramenta de garantia de direito - Art.9º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - que dispõe sobre as condições 

adequadas para o Aleitamento Materno (AM), o incentivando com ações diretas 

e efetivas.  Essas intervenções devem estar em consonância entre público 



atendido, profissionais capacitados e ambiente - acolhimento e execução do 

trabalho. Objetivos: Revisão literária correlacionando a importância da 

implementação dos BLH para a saúde do binômio mãe-recém-nascido. Esse 

estudo fará parte do referencial teórico para o projeto do banco no município de 

Governador Valadares – MG. Métodos: Revisão literária, com abordagem 

qualitativa. Foram realizadas pesquisas em plataformas eletrônicas (SciELO, 

Ministério da Saúde e Fiocruz). Para a investigação utilizou-se as palavras 

chaves: banco de leite humano, implantação, estratégia de saúde da família, 

importância. Considerou-se os artigos dos últimos 15 anos. Resultados e 

Conclusão: Diante dos dados coletados é perceptível que os BLH não 

constituem-se apenas como um ambiente de troca, mas configuram-se como 

uma importante ferramenta de cuidado e promoção da saúde. Esse fator 

representa a integralidade, onde a atenção à saúde começa ainda na gestação, 

com a sensibilização dos usuários do serviço. Conclui-se que a linha de 

cuidado deve ser mantida mesmo antes do parto e como forma de continuidade 

da atenção à saúde destacam-se os BLH. Assim, é importante que ocorram 

ações políticas que contribuam para a implementação dos bancos, visto sua 

efetividade comprovada. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O comportamento alimentar das crianças tende a ser o reflexo 

das relações familiares vivenciado no âmbito doméstico onde ocorre uma 

reprodução de práticas alimentares e do estilo de vida dos pais.  

OBJETIVO: Este trabalho tem como finalidade a realização de uma revisão 

integrativa da literatura sobre a influência parental na neofobia alimentar 

infantil. 

MÉTODOS: Nesta revisão foram realizadas buscas de artigos originais, teses, 

estudos de caso, em português e inglês, publicados nos últimos dez anos que 

abordavam sobre o tema influência parental na neofobia alimentar infantil, 

disponibilizados nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

Pubmed (Scielo e Medline). Após pesquisas nas bases de dados, identificou-se 

1.912 artigos. Após leitura de títulos, resumos e aplicação de critérios de 

exclusão, foram selecionados 14 artigos.  

RESULTADOS: Os resultados apontaram que a alimentação da família tende a 

ser reproduzida pelos filhos, partindo do pressuposto que os pais muitas vezes 



são espelho para ações das crianças. Os resultados também demonstraram 

que o fator socioeconômico tem influência sobre as neofobias alimentares 

devido a oferta limitada de alimentos, decorrente da falta de recursos 

financeiros, sendo assim quando um novo alimento é apresentado, as crianças 

tendem a recusá-los. Outro ponto assinalado nos resultados é, que a coerção, 

ou seja, pressão para comer pode ser um facilitador para a promoção de 

neofobias alimentares.  

CONCLUSÃO: Conclui-se com este estudo que existe influência parental na 

neofobia alimentar infantil. 
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A alimentação adequada na gestação contribui para que não ocorra desfechos 

gestacionais negativos, sendo de suma importância que nesta fase as 

recomendações nutricionais referentes a ingestão de macro e de 

micronutrientes sejam alcançadas. Fatores sociodemográficos estão 

associados diretamente ao consumo alimentar das gestantes brasileiras. 

Escolaridade e renda estão relacionadas à qualidade alimentar da população 

brasileira, em que, indivíduos com maiores níveis de renda e escolaridade são 

mais propícios a apresentar um melhor consumo alimentar, sendo assim o 

objetivo do estudo foi avaliar o consumo alimentar de gestantes com ênfase na 

ingestão de macro e micronutrientes durante a gestação segundo escolaridade 

e renda materna. Para observar esse consumo alimentar foi realizado um 

estudo transversal 200 gestantes atendidas no Sistema Único de Saúde e no 

setor privado do município de Lavras, MG, no período de julho de 2019 a 

fevereiro de 2020. Dados socioeconômicos foram coletados e os dados 



referentes ao consumo alimentar foram obtidos através do relato de um dia 

típico da alimentação. A média de idade das gestantes foi de 27 anos; 61% das 

gestantes tinham de 8 a 11 anos de escolaridade, 33,5% tinham 12 anos ou 

mais e 5,5% tinham menos que 8 anos. Quanto à renda, 49% das mulheres 

tinham renda de 1 a 2 salários mínimos, 33% tinham mais que 2 salários 

mínimos e 18% menos de 1 salário mínimo. No presente estudo foi possível 

avaliar que as gestantes com menor nível de escolaridade apresentaram uma 

maior ingestão de carboidrato, de potássio e de vitamina B3 e as gestantes 

com maiores níveis de renda apresentaram maior ingestão de vitamina C, 

colesterol, maior percentual de lipídeos e menor percentual de carboidrato. 

Mulheres grávidas com menor nível de renda apresentaram uma menor 

ingestão de gordura monoinsaturada e de vitamina B12. O estudo pode 

contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à intervenção 

nutricional eficiente, melhorando a nutrição no período gestacional para que se 

garanta uma saúde materno infantil adequada focando em prevenir e também 

em tratar deficiências recorrentes na gestação. 
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Introdução: A infância é uma fase que necessita de atenção especial quando 

se diz respeito à alimentação, pois é nesse momento que hábitos são formados 

e poderão persistir para a vida toda. Além disso, é nessa época que ocorrem 

grandes mudanças no desenvolvimento corporal, e as práticas alimentares 

consolidadas nesse estágio de vida poderão ter efeitos deletérios ou não para 

a saúde do sujeito quando adulto. Objetivos: Verificar possíveis inadequações 

nutricionais e associá-las aos hábitos de vida que interferem direta ou 

indiretamente na alimentação foi o principal objetivo desse estudo. Métodos: 

Analisou-se através de recordatório 24h e de questões direcionadas aos 

responsáveis pelos pré-escolares matriculados no Núcleo de Educação da 

Infância (NEDI), em Lavras-MG, o consumo e os hábitos alimentares de 

crianças e relacioná-los com condições clínicas e socioeconômicas. A amostra 

foi composta por 79 crianças em idades de 2 a 6 anos. O recordatório 24h foi 

utilizado para quantificar a alimentação das crianças, sendo os dados obtidos 

analisados estatisticamente através do programa SnsoMaker (2013) resultando 

em uma média da somatória das calorias e nutrientes ± desvio padrão, 

calculados separadamente de acordo com cada faixa etária. Resultados: 

Excetuando-se a turma de 2 anos verificou-se inadequações em todas as 



turmas referentes ao consumo de fibras, o que confirmou a baixa ingestão de 

frutas e hortaliças pelos pré-escolares quando observadas as principais 

rejeições alimentares por parte dos mesmos. A turma de 5 anos apresentou 

significativas porcentagens de inadequações alimentares que puderam ser 

relacionadas às questões relativas aos hábitos alimentares. Conclusão: Diante 

do exposto, há necessidade de constantes intervenções relacionadas à 

alimentação e nutrição saudável direcionadas aos pré-escolares e aos seus 

pais ou responsáveis. 
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Introdução: O Baby Led Weaning (BLW) é um método alternativo de 

alimentação complementar com o qual o bebê aprende a comer alimentos 

sólidos levando-os à boca com as próprias mãos, contribuindo para o 

desenvolvimento visual-motor e nas habilidades de mastigação. Objetivo: 

Avaliar a difusão entre mães do método de alimentação complementar - Baby 

Led Weaning (BLW) . Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de campo 

descritiva transversal com mães, de lactentes menores de dois anos de um 

centro especializado em saúde da cidade de Viçosa-MG. A coleta de dados se 

deu por meio da aplicação de questionário estruturado que abordou consumo 

de leite materno, leites artificiais, chá, água e o conhecimento acerca do 

método BLW. Resultados: A amostra foi composta por 41 mães. Os resultados 

mostraram que 59% das mães relataram que as crianças foram amamentadas 

exclusivamente até o sexto mês com Aleitamento Materno Exclusivo (AME), 

19% Aleitamento Materno predominante (AMP), 15% fórmula infantil, 7% 

outros. No presente estudo a maioria (63%) dos pais começaram a introdução 



da alimentação complementar por volta dos seis meses. Em relação ao 

conhecimento das mães sobre o método Baby Led Weaning (BLW), viu-se que 

a grande parte (67%) refere não conhecer, entretanto, quem conhece relata ter 

conhecido o método em sua maioria por meio da internet. Entretanto, 

observou-se maior incidência (52%) da oferta de frutas em pedaços, onde as 

crianças comiam com as próprias mãos similar ao método referido. Conclusão: 

Positivamente as mães em sua maioria amamentaram seus filhos de forma 

exclusiva até o sexto mês, e a partir de então introduziram a Alimentação 

Complementar. Apesar disso, mais da metade das mães ainda não conheciam 

o método BLW, no entanto, algumas mães o faziam involuntariamente ao 

ofertar frutas em pedaços para as crianças comerem com as próprias mãos. 
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Introdução: Síndrome de West é uma encefalopatia epiléptica caracterizada 

pela tríade clínica de espasmos infantis - contrações musculares em flexão, 

extensão ou mista, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor e 

eletroencefalograma com padrão de hipsarritmia. Algumas patologias 

neurológicas podem aumentar o gasto energético basal, favorecendo a 

desnutrição na criança. Objetivos: Relatar um caso e discutir o manejo 

nutricional pediátrico com diagnóstico de Síndrome de West associada à 

desnutrição. Métodos: O acompanhamento nutricional diário da menor, sexo 

feminino, 1 ano e 9 meses, portadora de síndrome de Down, internada em 

junho de 2021 foi realizado em uma enfermaria da neurologia pediátrica de um 

hospital universitário do Recife, PE. Durante esse internamento foi confirmado 

o diagnóstico de Síndrome de West e um histórico de perda de peso após 

longo período de internação em outra unidade hospitalar. Durante a admissão 

nutricional foi realizada triagem de risco nutricional (STRONGkids) e avaliação 



do estado nutricional pelas curvas de BERTAPELLI (2016), específicas para 

população brasileira com Síndrome de Down, que mostraram uma desnutrição 

aguda. A criança apresentou uma perda ponderal de 3 quilos no período de 2 

meses, um percentual de perda de peso grave. Desta forma, a conduta 

nutricional utilizou o cálculo das necessidades calóricas nas doenças 

neurológicas, sendo de 11 calorias/ centímetro, com adicional de 20% pela 

desnutrição. Para cálculo da necessidade protéica, considerou-se a referência 

para desnutrição energético-proteica: 4 a 6 gramas de proteína por quilo de 

peso atual. A menor recebeu dieta por via oral, em consistência pastosa 

associada a três horários de suporte oral nutricionalmente completo adequado 

para a idade, hipercalórico, hiperproteico, com mix de fibras (solúveis e 

insolúveis), atingindo 87,4% da necessidade calórica e 79,7% da necessidade 

proteica apenas com a suplementação. Resultados: Após 19 dias de 

internamento, a menor apresentou melhora do estado nutricional, com ganho 

médio de peso de 12,3g/kg/dia, evoluindo o diagnóstico nutricional de 

desnutrição para eutrofia. Conclusão: A aplicação da triagem de risco 

nutricional e a avaliação nutricional nas primeiras 48 horas são imprescindíveis, 

possibilitando a detecção dos distúrbios nutricionais para que se possa intervir 

de forma precoce. 
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INTRODUÇÃO: Durante a gestação, o ganho de peso adequado pela gestante 

é de grande importância para a manutenção da boa saúde materna e 

desenvolvimento saudável do concepto. Entretanto, o ganho de peso durante a 

gestação ainda é um assunto que causa dúvidas e é cercado de mitos e 

crenças populares. Neste contexto, a educação alimentar e nutricional – EAN, 

emerge como uma ferramenta para desmistificar as crenças acerca da 

alimentação e do ganho de peso durante essa fase da vida. Uma das 

estratégias da EAN é a promoção de atividades interativas e lúdicas que 

compartilhem as recomendações das organizações de saúde, que são 

imprescindíveis para uma gestação saudável. OBJETIVO: Desmistificar 

informações sobre o ganho de peso durante o período gestacional,  dos 

seguidores das redes sociais do projeto “Um Dedo de Prosa com as Gestantes 



do SUS”. METODOLOGIA: Por meio da página do projeto no Instagram, 

enquetes sobre o ganho de peso no período gestacional foram elaboradas pela 

equipe do projeto e disponibilizadas por 24 horas nos “stories”, pela própria 

plataforma. Cada pergunta contava com duas opções de respostas: “mito” ou 

“verdade”. Após as 24 horas, eram divulgadas as respostas corretas com as 

devidas justificativas. RESULTADOS: Foi possível observar um grande 

interesse do público em participar da dinâmica, sendo que em média, 200 

pessoas foram alcançadas pelas enquetes, atingindo grande parte do nosso 

público alvo. Além disso, em todas as enquetes realizadas, cerca de 60% dos 

participantes optaram pela opção incorreta, sendo a enquete que apresentou o 

maior percentual de erro foi: “Toda gestante deve ganhar peso na gravidez, até 

mesmo aquelas que iniciaram a gestação apresentando obesidade?”, na qual 

65% dos participantes apontaram essa afirmação como mito. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, é possível observar que a atividade foi bem aceita pelo 

público, que participou ativamente das enquetes. Constata-se também que a 

atividade foi capaz de proporcionar um conhecimento científico aos 

participantes, desmistificando o senso comum acerca do ganho de peso 

gestacional, retificando as informações incorretas. Dessa forma, reafirma-se a 

importância de ações de EAN nesse ciclo da vida, a fim de promover saúde e 

bem estar para o binômio mãe-filho. 
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Introdução: No Brasil ainda é baixa a prevalência de aleitamento materno 

exclusivo em menores de 6 meses, realidade que compromete os diversos 

benefícios da amamentação para a saúde de mãe e filho. Em contrapartida, é 

predominante o uso de bicos artificiais. Objetivo: Avaliar a associação entre o 

recebimento de orientações na gestação e a intenção de uso de bicos 

artificiais. Método: Trata-se de um estudo transversal. A pesquisa foi aplicada 

virtualmente por meio de questionário elaborado no Google Forms contendo 

questões sobre aleitamento materno, informações recebidas pelas gestantes 

até o momento, intenção de amamentar e intenção do uso de bicos artificiais, 

bem como o conhecimento sobre a influência dos mesmos na amamentação. 

As respostas contraditórias foram excluídas. Foram identificadas as medidas 

de tendência central e dispersão, bem como as frequências. Para verificar a 

associação entre as variáveis categóricas bivariadas utilizou-se o teste do Qui-

quadrado de Pearson, com nível de significância inferior a 5%. As análises 

estatísticas foram realizadas no software Stata versão 7.0. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFES 

sob o número 4.226.159. Resultados: O estudo contou com dados de 266 

gestantes, com mediana de idade de 26 anos, e com idade gestacional entre a 

3° e 41° semanas. Idade materna esteve associada ao conhecimento das 



gestantes, sendo que a média de idade foi maior no grupo que recebeu 

orientação sobre AM na gravidez (p=0,004) e entre as que afirmaram saber o 

que é aleitamento exclusivo (p=0,00). Também foi observado que as mulheres 

que receberam orientações na gravidez tinham maior idade gestacional média 

(p=0,01). Observou-se maior percentual de mulheres que pretendiam usar 

chupeta e mamadeira nos grupos daquelas que não foram orientadas quanto 

ao uso desses artifícios, sendo essa associação estatisticamente significante. 

Conclusão: É necessária a inserção de ações educativas e um 

acompanhamento de qualidade no período pré-natal visando a promoção da 

amamentação e o desencorajamento do uso de bicos artificiais. 
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INTRODUÇÃO 

A nutrição destaca-se na determinação da sobrevida e da morbidade dos 

recém-nascidos pré-termo. O leite materno é o alimento de primeira escolha no 

cuidado à saúde desses indivíduos. Em casos de impossibilidades justificáveis, 

demanda uma alternativa, com maior proximidade de eficácia. Diante disso, 

ganha relevância a atuação dos Bancos de Leite Humano, especialmente, 

quanto à oferta sustentável de leite materno pasteurizado. Um grande desafio, 

pois depende de doações de puérperas aptas e sensíveis a essa causa.  

OBJETIVO  

Compreender as concepções de profissionais de saúde e puérperas de uma 

maternidade pública acerca da doação de leite materno, especialmente o 

colostro.  

MÉTODOS 

Pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, na qual foram realizadas 

entrevistas individuais com puérperas e profissionais de saúde de uma 

maternidade pública. Essas foram transcritas e analisadas, por meio da técnica 



da análise de conteúdo temático-categorial, com auxílio de software Atlas.ti 

(versão 7.7.16).  

RESULTADOS 

Participaram do estudo, 30 puérperas, entre 21- 40 anos (70%), sem 

companheiro (50,0%), ensino médio completo (73,3%) e emprego formal 

(50,0%); e  27 profissionais da saúde, sendo 96% do sexo feminino, entre 30 a 

40 anos (48%). A maioria é casada (70%) e possuem filhos (63%). Há 

predomínio de pediatras (26%) e 37% realizou curso de especialização e 56% 

presta serviço na instituição na faixa de 5 a 10 anos de trabalho. 

 Emergiram duas categorias: “Valor do leite colostro” e “Sentido atribuído à 

doação do leite materno”. As concepções de puérperas e profissionais de 

saúde do estudo sobre a importância/significado do leite materno colostro são 

fortemente marcadas por explicações biológicas, influenciadas pelo modelo 

biomédico de abordagem da saúde e da doença. Enquanto que as concepções 

acerca da doação de leite são impregnadas de questões subjetivas, permitindo 

captar a experiência humana e a compreensão dos problemas que justificam a 

demanda de doação de leite humano e assim estrategicamente engendrar 

processos eficazes de sensibilização e mobilização para a essa doação, 

especialmente do leite colostro. 

CONCLUSÃO 

A análise empreendida revelou concepções com potencial de favorecer e então 

ser considerada em propostas estratégicas/projetos para aumentar a doação 

de leite materno no cenário de prática deste estudo, especialmente o leite 

colostro. 
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A publicidade utiliza-se da persuasão para fixar a marca na mente do 

consumidor transmitindo mensagens que despertam a necessidade do 

consumo, constituindo-se em potente ferramenta para promover a venda de 

produtos. O marketing envolve os 4Ps, produto, preço, ponto de venda e 

promoção. A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) é um 

conjunto de regulamentações sobre a publicidade e a promoção comercial de 

alimentos e produtos destinados a lactentes e crianças de primeira infância. 

Sua finalidade principal é garantir a nutrição adequada, protegendo o 

aleitamento materno das práticas de comercialização. Esse estudo tem por 

objetivo analisar a percepção das mães sobre produtos da abrangência da 

NBCAL e a influência da publicidade e do marketing nas escolhas relacionadas 

à alimentação infantil.  

 



Estudo qualitativo, aninhado no estudo multicêntrico Multi-NBCAL, com 

entrevistas individuais semiestruturadas a 16 mães de crianças com até três 

anos de idade no município de Ouro Preto-MG que utilizaram produtos do 

escopo da NBCAL. A captação das “mães-semente” ocorreu em 

estabelecimentos comerciais e creches, utilizando-se a técnica “bola de neve” 

para ampliação das participantes. O critério de saturação foi utilizado para 

estabelecimento do número de entrevistas gravadas em áudio e posteriormente 

transcritas. O referencial de análise adotado foi a análise de conteúdo, 

modalidade temática. Utilizou-se o software IRAMUTEQ para análise lexical do 

corpus textual, por meio da nuvem de palavras, para realçar aquelas com maior 

frequência e permitir a visualização gráfica. Destacou-se na nuvem as palavras 

como comprar, tomar, mamadeira, fórmula e leite materno com frequência de 

231, 205, 200, 178 e 165 vezes, respectivamente. 

 

As mães percebem o valor inestimável do leite materno, mas podem se ver 

submetidas à substituição parcial ou total desse alimento adquirindo artefatos 

como mamadeiras e bicos com mensagens publicitárias de que se 

assemelham ao peito, encontrando na publicidade argumentos para a tentativa 

de amenizar o peso dessa decisão.  

 

A publicidade constrói uma narrativa de naturalização da oferta da fórmula 

através da mamadeira, induzindo à percepção de uma ideia de excelência no 

cuidado para maior conforto das mães. 
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Resumo: A anemia é a redução anormal de hemoglobina ou o volume dos 

glóbulos vermelhos presentes no sangue. É uma das doenças mais comuns 

atualmente, além de ser silenciosa e muitas vezes demonstrar poucos 

sintomas. Sua causa normalmente está ligada à alimentação, principalmente 

pela deficiência de nutrientes essenciais. Objetivo: Identificar a presença de 

anemia nutricional em crianças de 0 a 36 meses de idade em Escolas de 

Educação Infantil do município de Porto Alegre. Métodos: Estudo observacional 

analítico de dados secundários provenientes do Banco de Alimentos do Rio 

Grande do Sul, realizado entre o período de fevereiro de 2019 até dezembro de 

2019, em 52 escolas. Para a coleta dos dados da dosagem de hemoglobina foi 

utilizado o fotômetro portátil Hemocue modelo HB301, calibrado de fábrica e 

foram seguidos os métodos de referência do Comitê Internacional para 

Padronização em Hematologia para hemoglobina. Considera-se anemia níveis 

inferiores a 11g/dl. O sangue foi coletado em microcuvetas descartáveis e logo 

em seguida colocado no HemoCue para a leitura do resultado. Todas as 

dosagens foram realizadas em duplicata. Se os resultados encontrados fossem 



discrepantes, com diferença > 1,0 g/dl, uma nova coleta era realizada. Para a 

classificação dos resultados, foram utilizados os mesmos parâmetros da 

Organização Mundial da Saúde: anemia grave pela Hb 7g/dl, anemia moderada 

pela Hb entre 7 e 9,9 g/dl e anemia leve pela Hb <10 g/dl. Resultados: 

Participaram do estudo 596 crianças, 54,8% do sexo masculino e 45,2% do 

sexo feminino. A prevalência de anemia foi de 41,9% nas crianças, sendo que 

27,3% apresentou anemia leve, 14,3% anemia moderada e 0,33% anemia 

grave. A média de dosagem de hemoglobina encontrada foi de 11,3g/dl. 

Conclusão: As prevalências encontradas revelam que há uma taxa elevada de 

crianças anêmicas (41,9%), esse índice é quase o dobro da média nacional 

segundo os dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (20,9%). 

Diversas ações conjuntas entre os pais, Escolas de Educação Infantil e 

Unidades Básicas de Saúde são necessárias para a redução das taxas de 

anemia. Esse resultado avaliado pode auxiliar na melhora e redução futura dos 

índices dessa condição. 
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Introdução: A desnutrição infantil associa-se com atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, resultando em déficit de aprendizagem na idade escolar e em 

baixa capacidade laboral na idade adulta.  Representa ainda hoje  um 

importante problema de saúde nos países em desenvolvimento, a despeito da 

transição nutricional observada nas últimas décadas. Objetivo: Avaliar a 

prevalência de desnutrição entre crianças com 12-23 meses, no período de 

2001 a 2015, no estado de Minas Gerais. Métodos: Trata-se de um estudo 

retrospectivo, transversal, de delineamento quantitativo. Os dados foram 

obtidos por meio do Sistema de Informação de Atenção Básica do Ministério da 

Saúde, disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde, compreendendo o período de janeiro de 2001 a dezembro de 2015. Os 

resultados foram expressos em valores de frequência absoluta e relativa. 

Resultados: No período avaliado, de 2001 a 2015, 19.889.226 crianças de 12 a 

23 meses foram pesadas, das quais 796.118 (4.0%) estavam desnutridas. Ao 

realizar a análise ano a ano, verificou-se uma queda progressiva das taxas de 



desnutrição: 840.458 crianças pesadas/105.239 desnutridas (12.52%) em 

2001; 1.103.808 pesadas/128.760 desnutridas (11.66%) em 2002; 1.211.811 

pesadas/116.636 desnutridas (9.62%) em 2003; 1.207.617 pesadas/83.858 

desnutridas (6.94%) em 2004; 1.387.371 pesadas/77.364 desnutridas (5.58%) 

em 2005; 1.518.873 pesadas/66.919 desnutridas (4.40%) em 2006; 1.568.020 

pesadas/54.167 desnutridas (3.45%) em 2007; 1.503.714 pesadas/40.968 

desnutridas (2.72%) em 2008; 1.402.608 pesadas/26.843 desnutridas (1.91%) 

.em 2009; 1.362.305 pesadas/19.451 desnutridas (1.42%) em 2010; 1.447.783 

pesadas/18.982 desnutridas (1.31%) em 2011; 1.443.451 pesadas/16.080 

(1,11%) em 2012; 1.355.430 pesadas/15.081 desnutridas (1.09%) em 2013; 

1.355.430 pesadas/14.680 (1.08%) em 2014; 1.153.094 pesadas/11.090 

(0.96%) em 2015. Conclusão: Houve diminuição progressiva das prevalências 

de desnutrição no período analisado, sendo registrada taxa inferior a 1% em 

2015. Estes dados evidenciaram uma tendência contínua de redução da 

desnutrição infantil até 2015, corroborando resultados obtidos em estudos 

nacionais e internacionais. Tal fato decorre das políticas públicas de saúde 

implementadas a partir do período analisado, ao maior acesso aos serviços 

públicos de saúde, bem como da melhoria do saneamento básico, das 

condições de moradia e da renda familiar per capita. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL 

 

 

PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO ENTRE CRIANÇAS MENORES DE 12 

MESES NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Ademar Gonçalves Caixeta Neto (ademarcaixeta@yahoo.com.br) 

Lilian Figueiredo Ribas (lfigueiredoribas@yahoo.com.br) 

Fernanda Ribeiro Rosa Machado (fernandarr.nut@gmail.com) 

Andréa Caixeta Gonçalves (deiacaixeta@hotmail.com) 

Anilson Júnior Da Silva De Campos (anilsonjrc@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: A desnutrição infantil impacta negativamente no desenvolvimento 

neuropsicomotor, provocando prejuízos imediatos como o baixo desempenho 

escolar, e tardios como a reduzida capacidade laboral na fase adulta.  Apesar 

do processo de transição nutricional observado nas últimas décadas, ainda 

representa um importante problema de saúde nos países em desenvolvimento. 

Objetivo: Avaliar a prevalência de desnutrição entre crianças menores de 12 

meses, no período de 2001 a 2015, no estado de Minas Gerais. Métodos: 

Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal, de delineamento quantitativo. 

Os dados foram obtidos por meio do Sistema de Informação de Atenção Básica 

do Ministério da Saúde, disponibilizados pelo Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde, compreendendo o período de janeiro de 2001 a 

dezembro de 2015. Os resultados foram expressos em valores de frequência 

absoluta e relativa. Resultados: No período avaliado, de 2001 a 2015, 

18.123.568 crianças menores de 12 meses foram pesadas, das quais 458.318 

(2.53%) estavam desnutridas. Ao realizar a análise ano a ano, verificou-se uma 



queda progressiva das taxas de desnutrição: 775.182 crianças pesadas/52.658 

desnutridas (6.79%) em 2001; 1.028.027 pesadas/63.189 desnutridas (6.14%) 

em 2002; 1.174.931 pesadas/57.503 desnutridas (4.89%) em 2003; 1.187.020 

pesadas/43.569 desnutridas (3.67%) em 2004; 1.376.214 pesadas/47.101 

desnutridas (3.42%) em 2005; 1.475.161 pesadas/39.794 desnutridas (2.69%) 

em 2006; 1.444.240 pesadas/31.871 desnutridas (2.20%) em 2007; 1.394.599 

pesadas/25.934 desnutridas (1.86%) em 2008; 1.368.451 pesadas/19.136 

desnutridas (1.39%) em 2009; 1.324.618 pesadas/12.882 desnutridas (0.97%) 

em 2010; 1.395.171 pesadas/14.804 desnutridas (1.06%) em 2011; 1.475.097 

pesadas/12.220 (0.82%) em 2012; 1.405.408 pesadas/13.406 desnutridas 

(0.95%) em 2013; 1.388.878 pesadas/13.374 (0.96%) em 2014; 1.209.562 

pesadas/10.877 (0.90%) em 2015. Conclusão: Houve diminuição progressiva 

das prevalências de desnutrição no período analisado, com registro de taxas 

anuais inferiores a 1% entre 2010 e 2015, exceto em 2011. Estes achados 

estão de acordo com uma tendência reportada por estudos realizados nas 

últimas décadas no país, que demonstraram tendência contínua de redução da 

desnutrição infantil até 2015, a partir do maior acesso aos serviços públicos de 

saúde, assim como melhoria da renda familiar per capita, e consequentemente, 

das condições de moradia e de saneamento básico. 
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Introdução: Violência obstétrica (VO) é um conjunto de procedimentos que 

ferem a autonomia materna, podendo impactar negativamente na saúde da 

mulher e no início e manutenção do aleitamento materno. Objetivo: Avaliar a 

prevalência de VO no parto e pós-parto entre mulheres brasileiras. Métodos: 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no período de janeiro a março de 

2021, através da aplicação de formulário eletrônico com mulheres brasileiras 

até o terceiro mês pós-parto. Com base nos conceitos abordados na literatura 

sobre o tema, o presente estudo considerou como VO, a prática de: proibição 

da presença de acompanhante, condutas agressivas, episiotomia, Manobra de 

Kristeller, uso de fórceps, aplicação de ocitocina, proibição do contato com o 

bebê logo após o parto, proibição de se movimentar durante o trabalho de 

parto, negação de alívio para dor durante ou pós-parto, privação de amamentar 

ou ficar com o bebê sem motivo aparente, alimentar o bebê com leite artificial 

sem esclarecimento ou consentimento materno. Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Campus de Alegre da 

Universidade Federal do Espírito Santo, sob protocolo nº 4.250.242. 

Resultados: Dentre as 342 participantes deste estudo, 47% relataram ter 

passado por alguma situação de VO no parto atual. As condutas agressivas 



foram praticadas por enfermeiros/técnicos de enfermagem (64,5%), médicos 

(40,3%), acompanhante (1,6%), recepcionista (1,6%) e 19,3% não souberam 

responder quem foi o autor da conduta. Dentre as mulheres que passaram por 

partos anteriores, 65% afirmaram ter passado por alguma das situações de VO 

nestas ocasiões. Observou-se que ter sofrido violência obstétrica no parto 

anterior foi considerado fator de proteção para a violência obstétrica no parto 

atual (OR=0,31; IC95%: 0,14-0,69; p=0,004). Conclusão: Diante do elevado 

percentual de mulheres que vivenciaram o trauma da VO no parto e pós-parto, 

faz-se necessário informar e conscientizar as mulheres sobre seus direitos no 

parto, bem como manter as equipes de assistência ao parto atualizadas. 
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Introdução: O período gestacional acarreta inúmeras mudanças na vida da 

mulher, que torna a gestação um momento singular, onde fatores psicológicos, 

sociais, emocionais e comportamentais estão envolvidos. É essencial conhecer 

os hábitos e comportamentos alimentares, a fim de elaborar estratégias 

baseadas no cuidado holístico da gestação. Objetivo: Avaliar a relação entre 

parâmetros do comportamento alimentar (restrição e descontrole alimentar e 

comer emocional) e a qualidade da dieta de gestantes residentes em Lavras–

MG. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, derivado do projeto 

prospectivo “Avaliação do Estado Nutricional, Comportamento e Práticas 

Alimentares nas fases da Gestação, Amamentação e Introdução Alimentar” 

desenvolvido na Universidade Federal de Lavras (UFLA) realizado entre julho 

de 2019 e fevereiro de 2020.  Foram incluídas no estudo gestantes com idade 

igual ou superior a 18 anos, que realizavam pré-natal no município de Lavras-

MG. O comportamento alimentar foi analisado pelo Questionário de 

Alimentação de Três Fatores (TFEQ R-21) versão em português e a qualidade 



da dieta, pelo Índice de Qualidade da Dieta Adaptado para Gestantes 

Brasileiras (IQDAG). A participação dessas foi condicionada à assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de 

Ética da UFLA, sob o parecer 3.362.629. Resultados: A amostra foi composta 

por 198 gestantes. As médias (DP) idade das mulheres foi de 27 anos (5,98) e 

dos domínios do comportamento alimentar de restrição cognitiva, descontrole 

alimentar e alimentação emocional foram 41,36 (±1,61); 38,05 (± 1,63), 26,08 

(± 1,99), respectivamente. O valor de pontuação média (DP) do IQDAG foi de 

62,32 (13,97). A restrição (r= 0.173) e o descontrole alimentar(r=- 0.159) foram 

relacionados significativamente (p<0,005) a qualidade da dieta durante a 

gestação. Conclusão: Mulheres que apresentaram propensão a um alto 

controle  no consumo de alimentos para influenciar o peso ou forma corporal, 

obtiveram maiores pontuações do IQDAG. Porém, maiores tendências de 

perder o controle da alimentação na presença de fome ou expostas a estímulos 

externos, correlacionaram a menores pontuações do índice. Os dados sugerem 

que determinantes do comportamento alimentar podem influenciar a qualidade 

da alimentação, portanto estratégias e ações que considerem a abordagem do 

comportamento alimentar nesse período, são importantes para o binômio mãe-

filho. 
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Introdução: Crianças acometidas pela síndrome congênita do Zika vírus (SCZ) 

podem apresentar dificuldades na coordenação motora-oral, na deglutição e 

sucção e na coordenação de ambas com a respiração, além de refluxo 

gastroesofágico - fatores que oferecem risco para desnutrição. Objetivos: 

Relatar um caso e discutir o manejo nutricional de um menor com diagnóstico 

de SCZ associada à desnutrição kwashiorkor. Métodos: Em conjunto com a 

equipe multiprofissional, o acompanhamento nutricional diário do menor, 

masculino, 5 anos, internado em uma enfermaria de clínica médica pediátrica 

de um hospital universitário do Recife, Pernambuco, Brasil, aconteceu entre 

abril e maio de 2021. A criança estava em uso de nutrição enteral via 

gastrostomia, e foi avaliado a partir de triagem e avaliação nutricional, exames 

físicos e bioquímicos que revelaram desnutrição tipo kwashiorkor, com 

características específicas: cabelos hipopigmentados e quebradiços, edema de 

face e extremidades inferiores, pele seca, atrófica e descamativa, com áreas 



confluentes de hiperqueratose e hiperpigmentação. O estado nutricional foi 

ratificado pela história alimentar com baixa tolerância às fórmulas prescritas, 

presença de vômitos recorrentes e calorias e nutrientes insuficientes para 

atingir necessidades nutricionais durante um ano, sem reavaliação profissional. 

O protocolo de Síndrome de Realimentação da Sociedade Americana de 

Nutrição Enteral e Parenteral foi aplicado, iniciando a nutrição com 40% das 

necessidades estimadas como meta calórica. As recomendações do Manual de 

Atendimento da Criança com Desnutrição Grave em Nível Hospitalar do 

Ministério da Saúde também foram seguidas. A dieta progrediu 10 Kcal/Kg/dia, 

com fórmula elementar de aminoácidos 1.0 Kcal/mL, gradualmente 

concentrada em 1.5 Kcal/mL. A modulação de 0,3 g/Kg/dia de glutamina foi 

utilizada, visando melhorar a qualidade intestinal. Diante do ganho ponderal 

progressivo, a fórmula foi gradualmente substituída por fórmula polimérica 1.0 

Kcal/Kg, que em seguida passou a ser concentrada em 1.5 Kcal/mL. 

Resultados: Após 29 dias de internação hospitalar, o menor melhorou 

consideravelmente o quadro clínico e ganhou mais de 10g/Kg/dia por três dias 

consecutivos, tendo assim indicação de alta. Conclusão: Diante da melhora 

clínica e da indicação de alta, a mesma foi orientada e um parecer solicitando 

suporte à prefeitura foi entregue à genitora, com as devidas recomendações. 
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Introdução: A gravidez provoca modificações fisiológicas no organismo 

materno, que resultam em uma necessidade aumentada de nutrientes. A 

antropometria é tida como um importante parâmetro de avaliação do estado 

nutricional de indivíduos, inclusive gestantes, por se tratar de um método de 

baixo custo e fácil aplicação. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) é um sistema de coleta, processamento e análise contínuo dos 

dados de uma população de forma a possibilitar o diagnóstico da situação 

nutricional de diferentes regiões do país. Objetivo: Descrever a variação 

temporal do estado nutricional de gestantes adultas e adolescentes que foram 

cadastradas no SISVAN no período de 2015 a 2019, no Brasil, na Região 

Norte, no Estado do Amazonas e no município de Coari, interior do Estado. 

Métodos: Foi realizado um estudo ecológico, utilizando dados secundários do 

SISVAN Web. A análise de regressão de Prais-Winsten foi utilizada para 

estimar a tendência temporal das prevalências para cada classificação do 

estado nutricional entre gestantes, adultas e adolescentes, nos locais 



supracitados. Resultados: Entre as gestantes adultas verificou-se tendência 

significante de queda para baixo peso na região Norte (p= 0,003) e no Brasil 

(p=0,011), todas as regiões apresentaram tendência de queda para eutrofia. 

Sobrepeso e obesidade tiveram tendência de aumento nas regiões, com 

exceção de Coari, que não apresentou resultados significativos para sobrepeso 

(p = 0,087) e obesidade (p = 0,171). Já entre as gestantes adolescentes o 

baixo peso teve tendência significativa de queda nas regiões, exceto em Coari, 

assim como o sobrepeso, em que a tendência foi significativa para aumento, no 

Estado do Amazonas (<0.001), na região Norte (p= 0.005) e no Brasil (0.018). 

Conclusão: Percebe-se a ocorrência da transição nutricional, caraterizada pela 

redução do baixo peso e pelo aumento do excesso de peso, a nível nacional 

assim como na região Norte e no Estado do Amazonas. No entanto há regiões 

com realidades específicas, como Coari, em que ainda não se observa 

tendência de redução do baixo peso. Frente a esse cenário, destaca-se a 

relevância da atenção nutricional visando a adequação do estado nutricional e, 

consequentemente, a saúde e qualidade de vida do binômio mãe e filho. 
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Introdução: A realização do pré-natal é primordial para uma gestação segura e 

saudável, assim como, o acesso a informações de caráter científico sobre todo 

esse período. Durante a pandemia do COVID-19, as gestantes, principalmente 

as utilitárias do Sistema Único de Saúde tornaram-se carentes da atenção 

holística. No contexto atual, devido ao isolamento social, foi necessário adaptar 

as ações educativas presenciais do projeto Um dedo de prosa com as 

gestantes do SUS, para a forma remota. Objetivo: Informar gestantes, 

puérperas e lactantes sobre conhecimentos científicos relacionados à nutrição 

na gestação, amamentação e introdução alimentar saudável, durante o período 

da pandemia do COVID-19. Metodologia: Durante o ano de 2020, foram 

criadas páginas do projeto “Um dedo de prosa com gestantes do SUS” nas 

redes sociais Instagram e Facebook, proporcionando o acesso das gestantes 

às informações que antes eram compartilhadas de maneira presencial. A partir 

da criação das páginas, o público-alvo deixou de ser apenas as gestantes e 



puérperas utilitárias do SUS, e passou a atingir todas as pessoas que se 

tornaram seguidoras do projeto. As postagens foram feitas, duas a três vezes 

por semana, sempre embasadas em artigos científicos, proporcionando aos 

“seguidores” informações numa linguagem adaptada para o público leigo, de 

maneira simplificada e inclusiva. Os integrantes do projeto se reuniram 

semanalmente para discutir e ampliar os conhecimentos de maneira que as 

postagens se tornassem acessíveis. Resultados: A partir das postagens 

realizadas nas redes sociais, foi possível obter muitas interações. As páginas 

atingiram cerca de 1.200 seguidores de todo o Brasil, além de uma média de 

700 impressões e reações por post. Os seguidores, que variam entre 

gestantes, puérperas, profissionais e estudantes da área da saúde, 

demonstraram muito interesse nos temas abordados através de 

compartilhamentos, curtidas e comentários. Conclusão: Uma vez que o campo 

da ciência é distanciado da população leiga pela complexidade da linguagem, 

as postagens de artigos científicos resumidos e discutidos de uma maneira 

acessível e simples, tornou-se inclusiva para a grande maioria do público-alvo. 

Considerando que a oportunidade de conhecimento é essencial para a 

população em qualquer momento, ações educacionais como essa 

possibilitaram acesso de maneira dinâmica e descontraída. 
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o mais 

antigo programa de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) existente no 

Brasil, sendo considerado estratégico para o acesso e promoção à alimentação 

adequada e saudável. No contexto de pandemia da COVID-19, em função do 

aumento da vulnerabilidade social da população, o programa assumiu potencial 

papel no enfrentamento da fome e da insegurança alimentar vivenciada em 

seus vários graus. Objetivo: Realizar análise sumária de artigos que discorram 

sobre a relação entre o PNAE e a Insegurança Alimentar e Nutricional (InSAN) 

vivenciada pela população no contexto da pandemia de COVID-19. Método: 

Trata-se de uma revisão da literatura nas bases de dados Bireme e SciELO, 

utilizando a combinação dos descritores “Alimentação Escolar”, “Segurança 

Alimentar e Nutricional” e “COVID-19”, cruzados simultaneamente entre si 

utilizando o operador booleano “AND”. Foi analisada a totalidade dos artigos 

(n=13) identificados pelas plataformas em questão após conferência de 

duplicidade e contabilização única de cada artigo, sendo consideradas as 

seguintes categorias de análise: participação de programas de SAN no 

enfrentamento às vulnerabilidades ocasionadas pela pandemia de COVID-19; 

citação do PNAE enquanto estratégia de combate à InSAN no Brasil no período 



pandêmico e os aspectos positivos e negativos da forma como o PNAE foi 

inserido no combate à InSAN. Resultados: Os artigos analisados indicaram, 

nacional e internacionalmente, o uso dos programas de SAN como estratégicos 

para o combate à InSAN aumentada na pandemia. Todos os artigos nacionais 

citaram o PNAE entre as principais políticas governamentais de enfretamento à 

InSAN no Brasil, uma vez que possui estrutura institucional amplamente 

consolidada. Entre os aspectos positivos da inserção do PNAE, foi citada a 

adaptação da sua legislação para a continuidade no período pandêmico, com 

autorização de distribuição dos gêneros alimentícios às famílias dos 

estudantes, mantendo-se a qualidade nutricional e a compra direta da 

agricultura familiar. Entre os negativos: focalização do atendimento e quebra do 

princípio da universalidade; dificuldades logísticas para distribuição dos 

alimentos e negligenciamento da compra da agricultura familiar. Conclusão: 

Dada a importância do PNAE e das políticas de SAN, especialmente em 

momentos de crise, devemos defender coletivamente a sua permanência e 

evolução. 
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Introdução: Os alimentos in natura ou minimamente processados vêm 

perdendo espaço para alimentos processados, sobretudo para alimentos 

ultraprocessados, e o consumo excessivo desses componentes alimentares se 

torna um dos fatores de risco para o surgimento do excesso de peso. Uma das 

ações que vêm sendo apontadas como efetivas para o controle e prevenção da 

obesidade é a regulação de publicidade de produtos ultraprocessados e de 

rotulagem nutricional, por ser ferramenta importante no processo de educação 

nutricional. Objetivo: Avaliar o conhecimento dos consumidores a respeito dos 

rótulos de alimentos. Metodologia: Pesquisa de corte transversal com 576 

consumidores residentes da Região Sul de Minas Gerais. Utilizou-se um 

questionário estruturado que inclui questões relativas ao comportamento 

alimentar, considerando a relação entre a aquisição, a utilização de produtos 

alimentícios, a rotulagem e publicidade de alimentos. O recrutamento dos 

consumidores foi pelas redes sociais. A análise de dados foi realizada por meio 

de estatística descritiva. Resultados: Observou-se que 80% dos consumidores 



eram do sexo feminino, com a média de idade de 35(±10,53)anos, com renda 

familiar entre 1 a 2 salários mínimos, com um índice de massa corporal médio 

de 27,3(±5,56)kg/m². 81% dos consumidores relataram que suas compras 

eram influenciadas pelas propagandas de alimentos. A maioria dos 

entrevistados reconhece que a rotulagem nutricional é importante, porém 

apenas 36% possuíam o hábito de lê-las e 49,5% relataram ter dificuldade de 

compreender os rótulos. Os termos utilizados como “reduzido valor calórico”, 

“light e diet”, “enriquecido e fonte de vitaminas”, ainda não são compreendidos 

pela maioria dos consumidores.  Cerca de 70 % dos participantes, quando 

identificavam os termos “quantidade grande de calorias, carboidratos, gorduras 

e/ou sódio”, relataram que abandonavam a compra desses alimentos. A 

descrição no rótulo “reduzido teor em sódio” e “light” revelou confusão de 52% 

consumidores. Conclusão: Os achados permitiram identificar que a influência 

da rotulagem nutricional sobre o consumidor é insuficiente para permitir 

associações entre as diversas informações veiculadas, requerendo ações 

educativas focadas nos benefícios advindos e sua aplicação sobre a saúde dos 

consumidores. 

 

*O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, através da chamada 

MS-SCTIE-Decit/CNPq Nº 26/2019 – Pesquisas em Alimentação e Nutrição. 
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Introdução: A vitamina D tem demonstrado papel fundamental no metabolismo 

humano, assim como, estudos revelam que a hipovitaminose D pode ser 

identificada como um problema de saúde pública. Vários fatores interferem na 

concentração de vitamina D como percentual de gordura, raça e incidência 

solar pois dependendo do local de moradia, clima, época do ano e tempo de 

exposição ao sol, a concentração da vitamina pode modificar. Estudos levando 

em consideração a sazonalidade na concentrações de vitamina D em crianças 

e adolescentes nos países latinos ainda são incipientes. 

Objetivo: Identificar a alteração de concentração de vitamina D nas estações do 

ano. 

Métodos: : Estudo transversal, descritivo e quantitativo, envolvendo 599 

participantes de 6 a 18 anos, matriculadas em um projeto social localizado na 

Serra/ES, denominado “Estação Conhecimento”. Os dados foram coletados de 

Julho de 2017 a Março de 2020. A hipovitaminose D foi definida da seguinte 



forma: 20 ng / mL; insuficiência de 21–29 ng / mL; e suficiência acima de 30ng / 

mL (HOLICK, 2011). As análises estatísticas foram realizadas utilizando o 

programa SPSS versão 20.0. 

Resultados: 347 (57,9%) da população era do sexo masculino com média de 

idade de 11,5±2,78 anos. 72,6% da amostra eram de negros ou pardos (n= 

435). Houve diferença entre as médias de vitamina D durante as estações do 

ano (verão: 33,99ng/dL ± 10,37; outono: 34,07ng/dL ± 10,72; inverno: 

28,41ng/L ± 7,43; primavera: 28,45ng/dL ± 9,23), demonstrando diferença 

(p<0,05) para os meses de verão vs inverno e primavera e outono vs inverno e 

primavera . Das crianças que tiveram os dados coletados no verão, 39,53% 

estavam com vitamina D abaixo de 30ng/mL, no outono 40,23%, na primavera 

59,09% e no inverno 61,37% (p<0,05). 

Conclusão: Mesmo em um País equatorial, há diferença de concentração de 

vitamina D durante o ano, o que nos instiga a pensar na necessidade de 

desenvolver padrões cíclicos de coleta de sangue, para que haja correta 

análise e comparação. 
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Depressão é uma das doenças mentais mais prevalentes do mundo. É 

considerada doença crônica de origem multifatorial que inclui fator de risco 

ambiental e genético. Eventos estressantes podem  modular a responsividade 

ao estresse, contribuindo para o desenvolvimento de desordens mentais como 

a depressão.  

A insegurança alimentar e nutricional (INSAN) é um fenômeno complexo 

caracterizado não só pela pouca quantidade e qualidade de comida, como 

também pelo estresse causado pela incerteza do acesso à comida por todos os 

membros da família. Considerando a INSAN como estressor psicossocial,  o 

objetivo do presente estudo é investigar a associação entre a INSAN e a 

depressão. 

Para tanto, 321 voluntários adultos cadastrados na rede de atenção básica à 

saúde do município de Alegre foram recrutados (CEP 1574160/16) para 



avaliação de fatores socioeconômicos e estilo de vida, dos sintomas 

depressivos por meio do Inventário de Depressão de Beck e da situação de 

segurança alimentar ou INSAN por meio da Escala  Brasileira de Insegurança 

Alimentar (EBIA). A associação entre depressão e INSAN foi investigada por 

meio da regressão multivariada de Poisson com variância robusta, utilizando 

como variáveis de confusão fixos, fatores sociodemográficos e de estilo de 

vida. Um caso de p <0.05 foi considerado significante.  

No presente estudo, 22,7% da população apresenta depressão e 41% 

apresenta situação de INSAN. A INSAN está associada à depressão, com 

aumento em 3 vezes na razão de sua prevalência (IC=[1,82-4,94]; p<0,0001), 

ajustada a fatores de confusão sociodemográficos e de estilo  de vida. 

Portanto, a situação de INSAN é um fator de risco para a depressão e aumenta 

sua prevalência em 3 vezes. Este estudo sugere, ainda, que a INSAN, 

principalmente pela preocupação pela falta de comida, medo da fome, estigma 

social, instabilidade e fragilidade familiar pode atuar como o estressor que pode 

aumentar a vulnerabilidade à depressão. Além disso, este estudo reforça a 

importância da detecção da INSAN, especialmente em pacientes com 

depressão e pode contribuir para redirecionamento de políticas públicas de 

prevenção à INSAN e a depressão 
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Introdução: Fenótipos da obesidade em indivíduos com peso normal têm sido 

investigados, como a obesidade de peso normal (OPN), que é uma condição 

definida pelo excesso de gordura corporal em eutróficos. A OPN pode ser 

frequentemente subdiagnosticada, sobretudo em adolescentes, devido ao peso 

normal e a idade jovem. Embora seja reconhecido que a idade da menarca é 

menor nas adolescentes com sobrepeso e obesidade comparada às eutróficas, 

ainda não está claro na literatura se a idade da menarca precoce se associa 

com a OPN. Objetivo: Verificar se a OPN está associada à idade da menarca 

precoce em adolescentes. Métodos: Estudo transversal, realizado com 126 

adolescentes eutróficas, de 10 a 19 anos, do sexo feminino, selecionadas por 

amostragem aleatória simples nas escolas públicas e privadas de Viçosa, MG. 

Houve aferição do peso e estatura, e, por meio dessas medidas, calculou-se o 

Índice de Massa Corporal (IMC). A densitometria óssea de dupla emissão 

(DEXA) foi utilizada para mensuração da gordura corporal. As adolescentes 



eutróficas, segundo IMC para idade, que apresentaram percentual de gordura 

corporal =30% foram classificadas com OPN. A idade da menarca foi informada 

pelas participantes e considerada como precoce quando =11 anos. A análise 

dos dados foi realizada utilizando o STATA, 14.0. O teste do qui-quadrado de 

Pearson, além da regressão de Poisson com variância robusta ajustada para 

idade, nível de atividade física, condição socioeconômica e dieta saudável, 

foram utilizados para análises estatísticas entre as adolescentes eutróficas com 

OPN e sem o fenótipo. O nível de significância adotado foi a=5%. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Viçosa (N°0140/2010). Resultados: Do total da 

amostra, 34,9% (n=44) apresentaram OPN. A frequência das meninas que 

apresentaram idade da menarca precoce entre as com OPN foi de 50,0%, ao 

passo que 19,51% das meninas sem o fenótipo apresentaram idade da 

menarca precoce (p<0,001). A análise de regressão indicou que as meninas 

com idade da menarca precoce apresentaram prevalência de OPN 120% 

maior, quando comparadas às demais (RP=2,2; IC95%1,4-3,5). Conclusão: A 

idade da menarca precoce se associou positivamente com o fenótipo OPN. 
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Introdução: A COVID-19 causa milhões de mortes no mundo. Entre as medidas 

de contingência para deter seu avanço está a suspensão temporária de 

atividades comerciais definidas como não essenciais, como bares e 

restaurantes. Contudo, pouco se sabe sobre a repercussão dessas medidas 

nos preços dos alimentos. Objetivo: Analisar o efeito dos esforços de combate 

à pandemia COVID-19 sobre os preços de alimentos comercializados pela 

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais unidade Grande-BH (CEASA-

Minas Grande BH). Métodos: Estudo transversal com dados da CEASA-Minas 

Grande BH, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte-MG. Foram 

examinadas as variações percentuais nos preços médios de 20 tipos de 

alimentos, como ovos, frutas, folhosos, vegetais e tubérculos, ajustados pelas 

condições de mercado (“preços baixos: favorecem o cliente”; “preços neutros”; 

ou “preços altos: favorecem o fornecedor”) e as etapas do plano de 

contingência municipal para conter a COVID-19. As etapas do plano analisadas 



foram: Estágio 0: anterior à pandemia; Estágio 1: funcionamento apenas de 

serviços essenciais (bares e restaurantes fechados); Estágio 2: flexibilização 

(reabertura de bares e restaurantes) e Estágio 3: funcionamento apenas de 

serviços essenciais. Foram estimados modelos lineares mistos para o logaritmo 

dos preços médios semanais dos alimentos. Os preços médios semanais foram 

calculados a partir da média simples dos preços disponíveis em todos os dias 

da semana. Resultados: Os preços dos alimentos foram menores em todos os 

estágios do plano contingência municipal para folhosos (42% a 56%) e vegetais 

(28% a 40%). Já os valores dos preços dos ovos e frutas foram 20% e 16% 

menores nos Estágios 1 e 3, respectivamente. Conclusão: O plano de 

contingência adotado para conter o avanço da COVID-19 em Belo Horizonte 

resultou em redução dos preços de ovos, frutas, folhosos e vegetais no setor 

atacadista de hortifrutigranjeiros, independentemente das condições de 

mercado, evidenciando uma provável repercussão na oferta e demanda destes 

alimentos. Contudo, ao ponderar o aumento da fome e do desemprego no país, 

hipotetiza-se que essa redução dos preços pode não ter repercutido em maior 

acesso de alimentos pela população. Portanto, esforços para minimizar os 

impactos da pandemia devem também garantir o Direito Humano à 

Alimentação Adequada. 
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Introdução: Estratégias de ação no ambiente têm sido propostas para a 

prevenção e o cuidado da obesidade infantil, como a criação de cidades 

saudáveis. Características do ambiente construído e social podem ser 

determinantes na forma como a criança se desloca à escola. 

Objetivo: Avaliar se as características do ambiente construído e social estão 

associadas à forma de deslocamento à escola das crianças. 

Métodos: Estudo transversal realizado com 356 crianças de 8 e 9 anos 

residentes na área urbana do município de Viçosa, Minas Gerais. Informações 

como sexo, renda per capita, endereço do domicílio e forma de deslocamento à 

escola (caminhando ou não) foram obtidas por meio de um questionário 

semiestruturado respondido pelos pais. A partir do software ArcGIS Pro foram 

construídos buffers network de 400 m no entorno dos domicílios e calculada a 



densidade por 1000 habitantes de espaços públicos para a prática de atividade 

física, acidentes de trânsito e criminalidade; a proporção de domicílios com 

calçada e iluminação; a densidade da conectividade por km de rua; e a renda 

per capita da vizinhança. Foi conduzida uma análise de regressão logística por 

meio das Generalized Estimating Equations (GEE) no software Stata versão 

14.0, sendo o modelo final ajustado por sexo, renda per capita e localização do 

domicílio (centro ou periferia). O nível de significância estatística adotado foi de 

5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Viçosa (n° 663.171/2014 e 

1.821.618/2016). 

Resultados: Crianças que residem em áreas com maior densidade de espaços 

públicos para a prática de atividade física apresentaram maiores chances de 

terem a caminhada como principal forma de deslocamento até a escola (OR: 

2,17; IC95%: 1,27 – 3,72; P=0,005), independente de outras características 

ambientais.  

Conclusão: A presença de espaços públicos para prática de atividade física 

esteve associada à caminhada como forma de deslocamento à escola pelas 

crianças. Estratégias que visam ampliar as estruturas físicas com o objetivo de 

estimular a prática de atividade físicas e/ou o deslocamento ativo pelas 

crianças podem auxiliar na prevenção e no cuidado da obesidade infantil. 
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – tem como 

objetivo atender as necessidades nutricionais dos alunos durante permanência 

em sala de aula, além de promover a formação de hábitos alimentares 

saudáveis. Apesar da consolidação histórica do PNAE no país, sabe-se que 

alguns fatores no ambiente alimentar escolar ainda tem influenciado 

negativamente a adesão e aceitação da alimentação servida na escola.   

Objetivo: Avaliar a aceitabilidade da alimentação servida em uma EMEIF do 

município de Alegre, ES. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo CEP/Alegre/UFES, 

sob parecer nº 4.285.284/2020, abrangendo 129 crianças dos 1º anos do 

ensino fundamental I com idade entre 5 e 7 anos. A coleta foi realizada em três 

dias não consecutivos, em que a aceitação do cardápio escolar foi avaliada por 



meio de dois tipos de análises: 1- resto ingestão por pesagem direta das 

preparações servidas; 2- teste sensorial por escala hedônica mista. 

Resultados: Os resultados referentes à análise do resto ingestão mostraram 

que as medianas do índice de aceitação da alimentação escolar (mín-máx.) 

nos três dias foram de, respectivamente, 95,9% (23,9% - 100%), 94,4% (47,7% 

- 98,7%) e 91,3% (45,5% - 98,8%), estando dentro dos parâmetros 

estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação (FNDE), 

que preconiza que o índice de aceitabilidade deve ser superior a 90% para ser 

considerado satisfatório. Quanto à análise sensorial, também houve boa 

aceitação por parte dos escolares, as medianas das notas (mín-máx.) dos três 

respectivos dias foram de 4,5 (4,0-5,0), 5,0 (2,0-5,0) e 5,0 (3,0-5,0), sendo 

consideradas “muito boa” e “ótima” e não se diferiram estatisticamente entre os 

dias (p=0,073). Apesar dos resultados positivos quanto à aceitação, foi 

observado que apenas 39,5%, 32,2% e 48,7% de crianças optaram pela 

alimentação servida na escola na sequência dos três dias de avaliação.  

Conclusão: Dessa forma, foi possível observar que, apesar do índice de 

aceitabilidade ser considerado satisfatório pelas crianças que se alimentam da 

refeição escolar, a adesão à estas refeições é muito baixa e as investigações e 

ações quanto à reversão deste quadro devem ser estimuladas no intuito de se 

promover a alimentação adequada e saudável no ambiente escolar. 
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Frente à pandemia de COVID-19, o Projeto de Extensão: “Grupo para a pessoa 

idosa: Viver Bem a Nova Idade” passou a desenvolver suas atividades de 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN) por meios de tecnologias virtuais. 

Toda a equipe se reorganizou e adaptou suas ações para meios de 

comunicação virtual, de modo a permitir a continuidade da partilha e interação 

constante entre os participantes. As ações são destinadas a um grupo de 

idosos da cidade de Alfenas-MG, que integram o projeto e acompanham 

postagens em grupos de WhatsApp®. Além disso, os materiais compartilhados 

também atingem outros públicos, por meio de uma conta criada para esse 

propósito, no Instagram® e Facebook®. A equipe atua na elaboração de 

materiais informativos como: cartilhas, folders, textos e áudios de educação em 

saúde para serem compartilhadas nas redes sociais e nos grupos de 

WhatsApp®. Os posts desenvolvidos e postados são baseados no Guia 

Alimentar para a População Brasileira, visando compartilhar temáticas 



relacionadas à alimentação, nutrição e saúde. A EAN é fundamental para a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis, bem como para enfrentamento de 

problemas nutricionais e alimentares. No entanto, as ações devem ser 

sistematizadas e acontecerem com frequência adequada para que pelo 

público-alvo possa refletir e assimilá-las. Sendo assim, o compartilhamento dos 

materiais tem ocorrido com frequência de postagens mínima, de três vezes na 

semana. O retorno do grupo tem sido positivo e confirmado pelos relatos dos 

participantes: “Gosto muito de tudo que vocês têm feito para preencher nosso 

tempo de reclusão!”, “Tenho achado bem interessante, principalmente pela 

atenção e orientação que vocês têm dado a gente... neste momento de 

isolamento podem ter certeza de que vocês têm uma importância muito grande 

na vida dessas pessoas, trazendo momentos de distração e alegria, muito 

obrigada!”. Os integrantes do projeto se demonstraram interessados nas 

atividades desenvolvidas e a metodologia permitiu espaço para que os idosos 

pudessem apresentar suas dúvidas e curiosidades. Por fim, a interação pelos 

meios virtuais de comunicação proporcionou um ambiente favorável para 

interação entre todos, bem como para o compartilhamento de saberes e 

informações essenciais para a alimentação e saúde dos participantes. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: SAÚDE COLETIVA 

 

 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA PRÉ-

ESCOLARES DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

 

Jessica Jole Marchior Monhol (jfollim@gmail.com) 

Luciana Cosme De Oliveira (oliveiralucianacosmede@gmail.com) 

Jose Luiz Marques Rocha (jose.l.rocha@ufes.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: A inclusão de ações de educação alimentar e nutrição (EAN) na 

rotina escolar oportuniza ao estudante decidir de modo voluntário por práticas 

alimentares saudáveis dentro e fora da escola. Além disso, a Lei 13.666/2018 

estabelece que a inclusão da EAN no currículo escolar. Entretanto, ainda 

precisam ser desenvolvidos referências adaptadas por idade para auxiliar na 

implementação de ações relacionadas alimentação e nutrição. Objetivos: O 

objetivo principal deste trabalho foi elaborar uma cartilha com ações de EAN 

para o uso da equipe pedagógica de uma unidade federal de educação infantil, 

da rede pública, localizada em Vitória, Espírito Santo. Métodos: Para 

construção das ações contidas nos materiais, foram utilizadas diretrizes 

presentes no Marco de Referência de EAN para as Políticas Públicas e a Lei nº 

13.666 de maio de 2018. Além disso, foi realizada uma busca na literatura 

científica a partir de bases eletrônicas para verificar experiências exitosas na 

aplicação da EAN para este público. Foram analisados os materiais publicados 

dos últimos 5 anos e partir deles foram elaboradas propostas de ações 

adaptadas a realidade da escola. As ações foram debatidas com a equipe 

pedagógica da escola em 5 reuniões com duração de 1 hora de modo a pensar 

de forma colaborativa na criação da cartilha orientadora. Resultados: Após os 



debates foram selecionadas e adaptadas 7 ações de EAN adaptadas para 

crianças de 2 a 3 anos e de 4 a 6 anos. Para cada atividade foi elaborado um 

formulário avaliativo de modo a verificar se os objetivos da ação foram 

alcançados. A cartilha foi elaborada de modo a dar os subsídios necessários 

aos educadores para a implementação das ações no calendário escolar, além 

de utilizar metodologias de acordo com o público alvo. Conclusão: A EAN deve 

estar presente na escola de modo contínuo e permanente para que as boas 

escolhas se tornem habituais dentro e fora do ambiente escolar até a vida 

adulta. Para este fim, se faz necessário o desenvolvimento de novos trabalhos 

que possibilitem avaliação dos resultados das intervenções propostas de modo 

a ajustar e/ou melhorar as ações em EAN desenvolvidas na escola. 
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A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) visa a garantia da segurança 

alimentar e nutricional, bem como adoção de práticas alimentares saudáveis, 

por meio de ações que estimulem o educando a interagir, questionar e pensar 

sobre sua alimentação, e dessa forma, educá-los de forma problematizadora e 

dialógica, não apenas orientativa, que culmine em saberes temporários e sem 

real conhecimento do processo. Porém, ainda se nota um hiato grande entre 

teoria e prática, que culmina na baixa efetividade das ações de EAN. Portanto, 

o objetivo do atual estudo é fazer um levantamento das ações de EAN 

realizadas de maneira efetiva pelos nutricionistas do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) em alguns municípios do sul de Minas Gerais. 

Para tanto, foi selecionado uma amostra composta por 8 municípios, sendo 7 

nutricionistas responsáveis técnicos do PNAE, que responderam um 

questionário para traçar o perfil destes profissionais e sua atuação em 

atividades de EAN no PNAE. Os dados foram analisados por estatística 

descritiva. Dos respondentes, a maioria tinha vínculo empregatício por meio de 



concurso público (85,7%), cumpria carga horária de 30 a 44 horas (85,7%), 

frequência de atuação na alimentação escolar de 4 a 5 vezes semanais 

(85,7%) e tempo de atuação na alimentação escolar de 5 a 10 anos (71,4%). 

Quanto as ações de EAN, todos indicaram que era de responsabilidade do 

nutricionista, e também eram responsáveis pela execução das ações de EAN 

(100%), porém, professores, coordenador pedagógico e manipuladores de 

alimentos também o executavam. Tais ações eram realizadas em sua maioria 

por atividades lúdicas (85,7%), oferta de alimentos saudáveis (85,7%), 

palestras (57,1%) e murais educativos (57,1%). Portanto, concluiu-se que há 

predominância de ações orientavas, por não haver a troca de saberes entre 

educandos e educadores, sendo necessário reformulação destas ações, e 

dessa maneira sejam ações educativas com maior fundamentações e 

inovações, para que os educandos desenvolvam autonomia nas escolhas. 
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Introdução: Devido à fácil disseminação viral, e após alcançar mais de 114 

países, a COVID-19 evoluiu para o estágio de pandemia. Frente a uma doença 

nova, foram necessárias adaptações em diversas atividades do cotidiano, 

tornando fundamental o acesso à informação. Para atender a essa demanda, e 

pensando na lógica de promoção da saúde e prevenção de doenças, diversas 

atividades online e documentos foram desenvolvidas para orientar tanto a 

população quanto profissionais de saúde sobre a doença, seus riscos e 

cuidados a serem tomados. Objetivo: caracterizar as ações de educação online 

relacionadas à saúde, alimentação e nutrição durante o isolamento social 

devido à 

pandemia da COVID-19, com o intuito de descrevê-las conforme público-alvo, 

objetivos e meios de comunicação. Métodos: Estudo exploratório, que dispõe 

de pesquisas sobre ações em saúde, alimentação e nutrição realizados durante 

a pandemia do novo coronavírus em plataformas digitais oficiais das 

universidades públicas brasileiras. Resultados: 48 ações identificadas 



atenderam os critérios de inclusão do estudo. As ações foram divididas em 4 

grandes temas: i)Higiene e manipulação de alimentos; ii)Patologias específicas 

de interesse da área de alimentação e nutrição; iii) (In) segurança alimentar, 

aleitamento materno e gestação; iv) Educação alimentar e nutricional e 

orientação para profissionais da área de nutrição. Conclusão: Considerando a 

alimentação enquanto importante fator de proteção e prevenção de doenças, e 

a necessidade da garantia e proteção da segurança alimentar e nutricional 

especialmente no contexto da pandemia, a produção de cartilhas, e-book, 

webinars e os demais tipo de produção e divulgação de informações torna-se 

uma importante estratégia para a promoção de saúde e qualidade de vida da 

população. Destaca-se que o acesso gratuito e a qualidade das informações 

tornam-se um subsídio importante para gestores e profissionais de saúde. 
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é estratégico 

para Realização do Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) dos 

escolares. A Resolução No. 06 publicada pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) em 2020, estabeleceu mudanças na 

composição alimentar e nutricional dos cardápios. Objetivo: Analisar a 

adequação alimentar e nutricional dos cardápios a Resolução No 06/2020. 

Metodologia: Estudo transversal de caráter descritivo. A adequação alimentar 

foi diagnosticada via categorização dos alimentos quanto ao grau de 

processamento, observando-se a distribuição proporcional dos mesmos. 

Análise da composição nutricional dos cardápios por meio da ferramenta “Plan 

PNAE”, totalizando 14 cardápios ofertados aos escolares da rede de ensino 

pública de São Cristóvão, SE. Resultados: Observou-se que apenas os 

cardápios das creches contemplavam os parâmetros nutricionais estabelecidos 

pela Resolução no.06/2020. Os cardápios dos demais segmentos - educação 

infantil, ensino fundamental, médio e de Jovens e Adultos - com exceção da 



proteína, apresentaram oferta abaixo dos valores de referência. Quanto ao 

grau de processamento, observou-se a predominância da oferta de alimentos 

in-natura ou minimamente processados em relação aos processados e 

ausência de ultraprocessados na integralidade dos cardápios, acatando a 

resolução Discussão: a Resolução No 06/2020 estabelece maior oferta de 

alimentos in natura, proibição mais severa de alimentos ultraprocessados e 

açúcar de adição, consequentemente, aproximando-se das recomendações 

nutricionais. Porém, o acato pleno das mudanças esbarraram em uma série de 

fatores limitantes, a saber: 1) a sua promulgação em meio ao contexto da 

pandemia, quando  as aulas foram suspensas e os nutricionistas tiveram que 

dedicar paralelamente ao planejamento dos cardápios regulares ao 

planejamento da distribuição dos gêneros alimentícios fora do contexto escolar;  

2) a inexistência de previsão legal de maior aporte de recursos financeiros para 

aquisição dos alimentos e; 3) não apontamento de fontes alternativas para 

adocicar as preparações, gerando resistência e/ou dificuldade da substituição 

do açúcar de adição.  Conclusão: Iniciativas que visem a promoção da 

alimentação saudável é positiva e endossa o papel estratégico do PNAE na 

garantia do DHAA dos escolares.  Entretanto, é relevante que as mudanças 

estabelecidas legalmente sejam promovidas em momento oportuno, 

acompanhadas de recursos e informações que as viabilizem. 
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Introdução: O engajamento de populações pode ser definido como processo de 

participação da comunidade em colaboração com parcerias relevantes, cujo 

compartilhamento de interesses comuns, visa melhorias nas condições de vida 

e saúde de populações. Objetivo: Descrever experiência de engajamento na 

busca do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) vivenciada por uma 

coalizão de organizações em Minas Gerais (MG). Métodos: Trata-se de um 

relato de experiência. As ações foram realizadas pela “Aliança pela 

Alimentação Adequada e Saudável - Núcleo MG”, desenvolvidas desde sua 

criação em abril/2019 a maio/2021. O Núcleo MG é um braço da Aliança 

Nacional, coalizão de representantes da sociedade civil, coletivos, movimentos 

sociais, associações e entidades profissionais que desenvolvem ações 

voltadas à realização do DHAA. Resultados: As ações foram realizadas em 

Belo Horizonte, Ouro Preto e Lavras/MG. As temáticas abordadas foram: 



promoção da alimentação adequada e saudável e agroecologia. Para isto, 

foram realizadas intervenções com a população na forma de “Tendas da 

Felicidade e Rotulagem” com o objetivo de demonstrar a quantidade de açúcar 

contidas em bebidas industrializadas, e o impacto positivo na saúde com o 

aumento de impostos para tais bebidas. Além disso, sensibilizar sobre a 

necessidade de rotulagem nutricional que facilite a identificação de produtos 

alimentícios que não promovem saúde. Em relação a regulamentação do 

comércio de alimentos não saudáveis no ambiente escolar para enfrentamento 

à obesidade infantil, foi realizada audiência pública na Assembleia Legislativa 

de MG; seminário no Procon-MG/Ministério Público/MG; notas públicas e 

mobilizações em redes sociais; e participação no Grupo de Trabalho que 

analisou a suspensão do Decreto 47.557/2018. Durante a pandemia, o Núcleo 

MG participou de eventos em comemoração do Dia Mundial da Alimentação; e 

da elaboração da Lei 2.631/2020 para o enfrentamento da crise sanitária de 

Covid-19, sugerindo, em articulação com o CONSEA-MG, propostas de 

promoção ao DHAA e Segurança Alimentar e Nutricional. Destaca-se ainda a 

participação do Núcleo no CONSEA-MG e no “Projeto Comida de Verdade no 

PNAE”, do Conselho de Nutricionistas 9ª Região. Conclusão: Em suma, as 

ações ampliaram o engajamento de pessoas, no sentido de sensibilizar e 

fortalecer os conhecimentos das temáticas abordadas na busca da efetivação 

do DHAA. 
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Introdução: O ambiente alimentar das escolas refere-se aos espaços e 

infraestruturas disponíveis onde os alimentos podem ser obtidos, comprados 

e/ou consumidos dentro e ao redor das escolas, que também inclui o ambiente 

alimentar de informação e pode ser um importante fator associado à obesidade 

em crianças e adolescentes, dependendo da disponibilidade, do acesso e dos 

tipos de alimentos comercializados. Estudos mostram que a menor distância e 

a maior densidade de estabelecimentos que comercializam alimentos não 

saudáveis no entorno escolar estão associadas a escolhas alimentares pouco 

nutritivas e densamente energéticas em crianças e adolescentes.  

Objetivos: Comparar o ambiente alimentar no entorno de escolas públicas e 

privadas de duas capitais brasileiras.  

Métodos: Estudo ecológico realizado no entorno de escolas públicas e privadas 

do Rio de Janeiro e Recife, cuja unidade de análise foi o buffer circular de 250 



m. Contabilizaram-se informações sobre estabelecimentos de venda de 

alimentos para consumo imediato que estavam dentro do buffer no entorno das 

escolas. Também foi avaliada a existência de pântanos alimentares (são 

vizinhanças em que as opções de alimentos não saudáveis são abundantes). A 

métrica para calcular os pântanos alimentares, foi uma adaptação de um 

estudo realizado em Baltimore (EUA).  Foi realizado o somatório das lojas de 

conveniência, lanchonetes, mercearias e comércio varejista de doces. Quando 

o somatório era maior ou igual a 4, o buffer foi classificado como pântano 

alimentar.  

Resultados: Identificou-se que, em comparação com a cidade do Recife, a 

cidade do Rio de Janeiro possui menor proporção de escolas em setores de 

menor renda. Em relação ao ambiente alimentar, observou-se que as escolas 

da cidade do Rio de Janeiro possuem maior média de todos os 

estabelecimentos que comercializam alimentos avaliados. Em relação aos 

pântanos alimentares, 77% das escolas do Rio de Janeiro e 87% das escolas 

de Recife estão localizadas nesse tipo de vizinhança. 

Conclusão:  A maioria das escolas das duas capitais expõem as crianças e 

adolescentes a um ambiente alimentar potencialmente obesogênico a curta 

distância, uma vez que a maioria das escolas estão localizadas em um 

ambiente alimentar com elevada disponibilidade de estabelecimentos que 

comercializam alimentos não saudáveis. 
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Introdução: A obesidade infanto-juvenil é um problema de saúde pública 

reconhecido mundialmente, sendo resultado de uma complexa interação de 

múltiplos fatores e contextos, resultando na necessidade da abordagem 

multidisciplinar no estudo desses fatores e no suporte efetivo a estratégias de 

intervenção. Sendo o ambiente escolar um dos contextos que vêm sendo 

amplamente estudados, por ser um local onde os adolescentes estão durante 

grande parte do seu dia e onde podem consumir de uma a duas refeições. 

Objetivo: Avaliar os fatores do ambiente escolar associados à presença de 

obesidade entre os adolescentes de uma metrópole brasileira. 

Métodos: Estudo transversal que analisou os dados do Estudo de Risco 

Cardiovascular em Adolescentes realizado em 2013 e 2014. Foram incluídos 

os 2.530 adolescentes de 12 a 17 anos de escolas públicas e privadas da 

cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A variável dependente utilizada foi 



presença de obesidade, considerando o ponto de corte do escore-z +2 para o 

índice de massa corporal por idade. A variáveis independentes ambientais 

escolares incluídas foram o tipo de dependência administrativa, número de 

bebedouros, ambiente da escola para a prática de atividade física e 

estabelecimentos de consumo imediato (lanchonetes, lojas de doces, bares, 

restaurantes, padarias, supermercados, hipermercados e mercearias) no 

entorno da escola no buffer network de 800 metros. Modelos de regressão 

logística multinível verificando a associação entre características do ambiente 

escolar com a obesidade em adolescentes. 

Resultados: Obteve-se prevalência de obesidade de 7,21%. O maior número 

de bebedouros reduziu em 9% a chance de obesidade entre os adolescentes 

de escolas públicas e privadas (p<0,05), em contrapartida o segundo e terceiro 

tercil do número de estabelecimentos de venda de alimentos para consumo 

imediato no buffer network de 800 metros do entorno escolar aumentaram em 

24% e 44% a chance de obesidade, respectivamente (p<0,05). 

Conclusão: O ambiente alimentar escolar interno e externo estão associados à 

presença de obesidade entre adolescentes de escolas públicas e privadas em 

uma metrópole brasileira. Reforçando a necessidade de regulamentação 

voltada não somente para o ambiente alimentar interno das escolas, mas que 

se estenda para os arredores, garantindo um ambiente alimentar escolar mais 

saudável. 
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Introdução: A Lei nº 11.947/2009 exigiu a aplicação de, no mínimo, 30% dos 

recursos repassados pelo governo federal, na compra de alimentos da 

Agricultura Familiar (AF) para a alimentação escolar, provenientes, 

preferencialmente, do âmbito local, priorizando as comunidades vulneráveis, 

com gêneros orgânicos e agroecológicos e os grupos de fornecedores com 

participação formal. Objetivo: o presente estudo realizou uma série histórica 

das Chamadas Públicas (CP), observando a ocorrência da aquisição de 

gêneros alimentícios conforme critérios de priorização estabelecidos na 

legislação do PNAE no município de São Cristóvão/SE. Metodologia: Trata-se 

de um estudo de abordagem qualitativa descritiva, tendo como método de 

pesquisa o estudo de caso, com análise documental. Analisou-se as CP e 

contratos de vendas referentes às aquisições dos produtos da AF no período 

de 2010 a 2020. Resultados: Contrariando a Lei, evidenciou-se que ao longo 

da década de estudo, os agricultores familiares residentes no município tiveram 

menor participação nas CP que os demais fora do território local. Observou-se 

menor participação das comunidades vulneráveis no programa e a falta de 

acesso de produtores de gêneros orgânicos e agroecológicos. Em 



concordância com a legislação, registrou-se maior participação dos grupos 

formais de agricultores em todos os processos de CP. Conclusão: Ações 

intersetoriais são necessárias visando facilitar o acesso e garantir a 

participação desses grupos nas CP, para que o programa enquanto política 

pública, garanta a segurança alimentar e nutricional de escolares e 

comunidades locais. 
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Introdução: O Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT foi instituído 

pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, regulamentado pelo Decreto nº 5, de 

14 de janeiro de 1991, e pela Portaria nº 3, de 1º de março de 2002. A oferta de 

alimentos ou refeições aos trabalhadores e ações de educação nutricional, no 

ambiente de trabalho, poderão contribuir com a saúde, bem como com a 

redução dos índices de absenteísmo nas empresas, além da melhoria na 

performance do trabalhador. No âmbito do PAT, o nutricionista é o responsável 

técnico devidamente qualificado para realizar as atribuições de Nutrição, seja 

quando a gestão do programa é feita por meio de serviço próprio ou 

autogestão, seja na modalidade de terceirização, quando a responsabilidade 

técnica pode ser da contratada. Na década passada, o PAT absorveu 13,6 mil 

nutricionistas, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Objetivo: Analisar 

o quadro de nutricionistas registrados no PAT, durante o período de 2018 a 

2021, em todo o território brasileiro. Métodos: Estudo descritivo, transversal e 

quantitativo, baseado em dados secundários do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Os dados referentes ao número de nutricionistas registrados como 



responsáveis técnicos – RT do PAT, no primeiro semestre de 2018 ao primeiro 

semestre de 2021, foram coletados do relatório do programa. A partir destas 

informações, calculou-se a média semestral por meio do programa Microsoft 

Software Excel, versão 2015. Por se tratar de um banco de dados de domínio 

público, o projeto foi dispensado de análise por Comitê de Ética em Pesquisa 

Humana. Resultados: No período analisado, o número médio de nutricionistas 

registrados no PAT, em todo o Brasil, correspondeu a: 25.806,3 (1º semestre 

de 2018); 26.816,5 (2º semestre de 2018); 27.263,8 (1º semestre de 2019); 

28.014,2 (2º semestre de 2019); 28.675,2 (1º semestre de 2020); 29.456,7 (2º 

semestre de 2020); e 30.211,8 (1º semestre de 2021). Conclusão: Verifica-se 

um crescimento contínuo, em cada semestre, de nutricionistas registrados no 

PAT. Este aumento reflete maior número de empresas registradas neste 

programa de complementação alimentar e, possivelmente, um maior impacto 

na alimentação e nutrição dos seus trabalhadores. 
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INTRODUÇÃO: Diversos estudos apontam para uma crescente prática de 

hábitos alimentares não saudáveis entre os adolescentes. associados ao 

surgimento precoce de marcadores de doenças cardiometabólicas, o que torna 

a avaliação do consumo de alimentos de adolescentes uma questão de 

interesse em saúde pública. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi identificar 

padrões alimentares de adolescentes do município de Alegres (ES). 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, no qual 

avaliou-se o consumo alimentar de 396 adolescentes entre 11 e 15 anos. Os 

padrões alimentares foram determinados pela metodologia a posteriori. Para 

avaliar o padrão alimentar empregou-se a análise fatorial exploratória por 

componente principal (ACP) com rotação ortogonal varimax. Para avaliar a 

aplicabilidade da ACP utilizou-se a avaliação da matriz de correlação pelo teste 

KMO, considerando-se viável para realização da ACP valores de KMO = 0,6 . A 

extração dos componentes baseou-se no screeplot, sendo retidos autovalores 

nos pontos de maior declividade . A contribuição dos grupos de alimentos para 

caracterização de cada padrão alimentar foi baseada na carga fatorial . 

Considerou-se aderido aos padrões alimentos com carga fatorial = 0,3. 

RESULTADOS: Encontrou-se 3 padrões alimentares com características 



distintas, os quais foram denominados “não saudável”, “saudável e “proteico”. 

O padrão alimentar “não saudável” foi composto por alimentos ultra 

processados e frituras. O padrão “saudável” foi composto por cereais, legumes, 

hortaliças e o padrão “proteico” foi composto por leite, carnes e ovos e 

leguminosas. Juntos os padrões explicaram 52% da variabilidade. 

CONCLUSÃO: Os adolescentes do município de Alegre apresentaram maior 

adesão ao padrão alimentar “não saudável”, caracterizando escolhas 

alimentares inadequadas e obesogênicas O padrão “saudável apresentou 

menor adesão entre os adolescentes, o que reforça os achados que 

demonstram que o consumo de adolescentes brasileiros tem sido, cada vez 

mais, marcado pelo aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e 

redução do consumo de frutas, verduras e hortaliças. O padrão “proteico”, 

embora menos aderido pelos adolescentes, também os coloca numa condição 

de risco nutricional pela pouca diversidade dietética. O conhecimento dos 

padrões alimentares de adolescentes representa uma importante estratégia de 

promoção da saúde, contribuindo para a prevenção da obesidade e outras 

doenças crônicas não transmissíveis. 
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Introdução: Embora seja reconhecido o importante impacto do consumo de 

bebidas açucaradas no desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), poucos estudos estimaram a carga de doenças 

atribuível a esse risco na população brasileira. Objetivo: Analisar a tendência 

temporal da carga de DCNT atribuível ao consumo de bebidas açucaradas no 

Brasil, no período de 1990 a 2019. Métodos: Estudo descritivo com dados 

secundários provenientes do estudo Global Burden of Disease (GBD) 2019. 

Avaliou-se a carga de DCNT atribuível ao consumo de bebidas açucaradas no 

Brasil e sua mudança percentual no período de 1990 a 2019. Para o cálculo da 

carga atribuível utilizou-se o fator de risco populacional (FAP), calculado com 

base em estimativas de exposição, riscos relativos e o nível mínimo teórico de 

exposição ao risco (TMREL), esse último definido como 0g/diário de consumo 

para as bebidas açucaradas. A carga de DCNT foi estimada a partir dos anos 

de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALY). Os resultados foram 



apresentados em taxa bruta e taxa padronizada por idade, para 100.000 

habitantes, e com intervalos de incerteza de 95% (II95%). Resultados: A taxa 

de DALYs por DCNT atribuída ao consumo de bebidas açucaradas para ambos 

os sexos e todas as idades aumentou 39,41% no período de 1990 [77,29 

(II95% 51,6–99,92) /100.000 habitantes] a 2019 [107,74 (II95% 72,51–139,61) 

/100.000 habitantes]. Porém, analisando a taxa de DALYs padronizada por 

idade, para ambos os sexos, observou-se uma redução de 21,07%, sendo esta 

taxa em 1990 de 122,98/100.00 habitantes (II95% 84,43–156,98) e, em 2019, 

de 97,06/100.000 habitantes (II95% 65,53–125,76). Conclusão: No geral, este 

estudo evidencia uma tendência de declínio da carga das DCNT atribuído ao 

consumo de bebidas açucaradas no Brasil no período de 1990 a 2019.  

Estratégias com a finalidade de redução no consumo de bebidas açucaradas, 

tais como, aumento da tributação fiscal, regulamentação da publicidade e 

marketing desses produtos e rotulagem nutricional são ações oportunas para a 

redução de mortes prematuras e incapacidades por DCNT. 
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Ao redor do globo e no Brasil, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis, são 

responsáveis pela maior parte dos casos de adoecimento e morbimortalidade e 

por fortes impactos do ponto de vista macroeconômico, pois a saúde é um dos 

determinantes do desenvolvimento econômico. O presente estudo teve como 

objetivo identificar ações desenvolvidas no ambiente das empresas, ao longo 

de um período de dozes meses. Foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa 

durante o período de outubro a dezembro de 2020, com empresas que atuam 

em ramos de saúde, educação, transporte, indústrias de alimentos, siderúrgica, 

mineração e auto-peças, possuindo três delas menos de 250 funcionários e 

quatro mais de 750, sendo que a maior delas conta com mais de cem mil 

colaboradores e atua em diversos países. Foi utilizado formulário do Google 

Forms, um aplicativo “online” de gerenciamento de pesquisas e coleta de 

informações. Após a aprovação do comitê de ética em pesquisa, as empresas 

foram convidadas a preencher um questionário, desenvolvido a partir do 

instrumento Worksite Health ScoreCard e adaptado. O questionário foi aplicado 



em blocos de perguntas que somaram duzentos e oitenta e um pontos e 

avaliaram as intervenções de promoção da saúde adotadas pelas sete 

empresas participantes. Para efeito da análise inicial dos resultados foram 

estudados os seis tópicos mais relevantes: suporte organizacional, nutrição, 

atividade física, gerenciamento de estresse, sono e pontuação geral. Os dados 

colhidos demonstram que na pontuação geral as empresas obtiveram em 

média 50% da pontuação máxima possível. No quesito suporte organizacional 

a média obtida foi 54%, em Nutrição 42%, Atividade física 45%, Gerenciamento 

de Estresse 50% e Programa de Sono 19%. De modo geral as equipes que 

atuam na gestão dos programas são pequenas e apenas três empresas 

apresentam um grupo multidisciplinar que inclui nutricionista. A abordagem 

para obtenção dos dados requereu persistência, pois via de regra as empresas 

alegaram falta de disponibilidade de tempo para responder o questionário. 

Essa constatação levantou dúvidas sobre a real efetividade dos programas 

aplicados e se de fato estão promovendo a saúde, o que suscita a necessidade 

um aprofundamento que envolva diretamente os funcionários. 
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Introdução: Diversos estudos têm demonstrado elevada prevalência de 

hipovitaminose D em crianças e adolescentes. Sabe-se que os níveis 

adequados de vitamina D são fundamentais para o metabolismo ósseo, na 

modulação dos níveis de glicose, imunidade e pressão arterial. Um fator 

considerado como preponderante relacionado à vitamina D, é a incidência e a 

exposição solar, observando-se que mesmo em países com incidência solar 

durante todo o ano, há indivíduos com carência desta vitamina. 

Objetivo: Comparar os níveis de vitamina D em crianças e adolescentes que 

realizam atividades indoor (menor exposição solar) e outdoor (maior exposição 

solar). 

Métodos: Estudo transversal, descritivo e quantitativo, envolvendo 599 

participantes de 6 a 18 anos, matriculadas em um projeto social na Serra- ES 

denominado “Estação Conhecimento”. Os dados foram coletados de Julho de 

2017 a Março de 2020. Foi considerada hipovitaminose D  níveis séricos 



abaixo de  20 ng / mL; insuficiência de 21–29 ng / mL; e suficiência acima de 

30ng / mL (HOLICK, 2011). As análises estatísticas foram realizadas utilizando 

o programa SPSS versão 20.0. 

Resultados: Um total de 347 (57,9%) crianças e adolescentes eram do sexo 

masculino, com média de idade de 11,5±2,78 anos. Do número total de 

crianças e adolescentes, somente 143 (25,7%) não realizavam atividades 

indoor durante seu período de permanência na Estação. A frequência de 

hipovitaminose D foi maior no grupo que não realizava atividades indoor 

(61,53% vs 47,69%; p<0,05). Além disso, os níveis de vitamina D eram maiores 

no grupo que realizava atividade outdoor quando comparado ao grupo que só 

fazia atividades indoor (31,63 ± 9,36 vs 28,77 ± 9,68 ng/mL, respectivamente. 

p<0,05).   

Conclusão:  O presente estudo demonstrou que as crianças e adolescentes 

que realizavam atividades outdoor (maior exposição solar) apresentavam 

maiores níveis de vitamina D e menor frequência de hipovitaminose D, 

corroborando a importância da exposição solar para os níveis séricos desta 

vitamina. 
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Introdução: A obesidade é uma doença crônica multifatorial, estando associada 

ao desenvolvimento de muitas doenças e também a desordens fisiológicas na 

saúde do sono. A pandemia da COVID-19 levou a alterações socioeconômicas, 

fisiológicas e emocionais que podem aumentar a prevalência da obesidade. 

Fator relevante, visto que a obesidade pode afetar a qualidade do sono e 

interferir no sistema imunológico dos indivíduos e consequentemente a uma 

pior resposta imune às doenças virais. 

 

Objetivos: Avaliar a associação da obesidade com a qualidade do sono durante 

a pandemia de COVID-19. 

 

Métodos: Estudo transversal de base populacional realizado entre outubro e 

dezembro de 2020 em dois municípios de Minas Gerais. O sono foi avaliado 

pelo Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, sendo que  valores de 5-10 



indicam qualidade ruim do sono e acima de 10 distúrbio do sono. O índice de 

massa corporal foi classificado utilizando peso e altura autorrelatados. Utilizou-

se modelo de regressão de Poisson com variância robusta para verificar a 

associação da obesidade com a qualidade do sono.  

Resultados: Entre os indivíduos avaliados a maioria era do sexo feminino 

(51,9%), com 35 a 59 anos (45,6%), preto ou pardo (67,9%), casado (53,2%), 

com escolaridade mínima de nível médio (56,5%) e renda familiar abaixo de 5 

salários mínimos (60,4%). A prevalência de obesidade foi 19,2%, 34,0% tinham 

qualidade ruim do sono e 19,7% distúrbio do sono. Não houve associação da 

obesidade com a qualidade do sono ruim (RP: 1,01; IC95%: 0,60-1,72). Em 

contrapartida, indivíduos obesos apresentaram 49% a mais de prevalência de 

distúrbios do sono (RP: 1,49; IC95%: 1,02 - 2,19). 

 

Conclusões: Indivíduos com obesidade apresentam maior prevalência de 

distúrbios do sono durante a pandemia. Ademais, estão sujeitos a 

complicações do quadro geral de saúde, em especial em situações de estresse 

gerados pela pandemia. Este estudo demonstra a importância de se investigar 

a repercussão da pandemia no agravamento do estado de saúde destes 

indivíduos, bem como salientar que uma boa qualidade do sono pode levar a 

uma melhora na qualidade de vida. 
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Introdução: A pandemia da COVID–19 tem gerado impactos nos sistemas 

globais de saúde, entre eles, o aumento do adoecimento mental. A depressão 

é um dos transtornos mentais mais comuns e em 2016 foi responsável por uma 

das cinco causas mais comuns de incapacidade. Existem evidências de que o 

consumo de dietas saudáveis é um fator de proteção para o desenvolvimento 

destes transtornos. Objetivo: Avaliar a associação entre o consumo de 

alimentos in natura e a presença de sintomas de transtorno de depressão em 

adultos e idosos da Região Inconfidentes durante a pandemia de COVID-19. 

Métodos: Inquérito soroepidemiológico domiciliar de base populacional nos 

municípios de Ouro Preto e Mariana - MG. Foi utilizado um Questionário de 

Frequência Alimentar qualitativo referente aos últimos 3 meses que avaliou o 

consumo de alimentos in natura, segundo classificação NOVA, dentre eles: 

frutas, verduras, legumes, vegetais verde-escuros e oleaginosas. A frequência 

de consumo desses alimentos foi categorizada em frequente (cinco dias ou 

mais na semana) e infrequente (até cinco dias na semana). A presença de 



sintomas de depressão (desfecho) foi avaliada pela escala Patient Health 

Questionnaire-9, validada para população brasileira. Realizou-se regressão de 

Poisson, ajustado por variáveis sociodemográficas e de saúde (presença de 

comorbidades, escolaridade, sexo e idade), com o cálculo da Razão de 

Prevalência (RP) e intervalo de confiança de 95% (IC95%). Resultados: Dentre 

os 1693 entrevistados, 51,1% foram do sexo feminino e com idade média de 

43,4 anos (IC95%: 42,0 – 44,6). Cerca de 70,1% da amostra possuía 9 ou mais 

anos de estudos e 40,6% possuía renda familiar mensal = 2 salários mínimos. 

Observou-se que 27,7% apresentaram sintomas de transtornos mentais 

(ansiedade/depressão) e destes, 15,6% possuíam sintomas de transtorno de 

depressão. Em relação ao consumo alimentar, 80,9% consumiam 

frequentemente alimentos in natura. Indivíduos com consumo frequente de 

vegetais verde escuros, verduras e legumes apresentaram RP menor para a 

ocorrência de depressão (RP: 0,35; 0,24 - 0,51 e RP: 0,54; 0,37 - 0,78). 

Conclusão: Indivíduos com o consumo frequente de alimentos in natura podem 

ser menos susceptíveis à ocorrência de sintomas de depressão durante a 

pandemia da COVID-19. 
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde recomenda cinco porções 

diárias, pelo menos cinco dias da semana, de frutas, verduras e hortaliças. 

Adotar um cardápio balanceado, com o consumo maior destes alimentos 

auxilia na diminuição da quantidade de açúcar, sal e redução do consumo de 

alimentos processados e ultraprocessados. Essencial para um bom 

funcionamento do organismo e uma boa noite de sono. 

 

Objetivos: Avaliar a associação do consumo de verduras e legumes com a 

qualidade do sono durante a pandemia de COVID-19. 

 

Métodos: Estudo transversal de base populacional realizado entre outubro e 

dezembro de 2020 em dois municípios de Minas Gerais. O sono foi avaliado 

pelo Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, sendo que  valores de 5-10 

indicam qualidade ruim do sono e acima de 10 distúrbio do sono. O consumo 



de verduras e legumes foi avaliado nos últimos três meses, e foi considerado 

como consumo frequente aqueles que relatavam comer uma porção de 

verduras e legumes por pelo menos 5 vezes na semana. Utilizou-se modelo de 

regressão de Poisson com variância robusta para verificar a associação do 

consumo de verduras e legumes com a qualidade do sono.  

 

Resultados: Entre os indivíduos avaliados a maioria era do sexo feminino 

(51,9%), com 35 a 59 anos (45,6%), preto ou pardo (67,9%), casado (53,2%), 

com escolaridade mínima de nível médio (56,5%) e renda familiar abaixo de 5 

salários mínimos (60,4%). O consumo frequente de legumes e verduras foi 

observado em 70,1% da amostra. Não houve associação do consumo de 

verduras e legumes com a qualidade do sono ruim (RP: 0,71; IC95%: 0,33-

1,53). Em contrapartida, indivíduos que consumiam uma porção de legumes e 

verduras por pelo menos 5 vezes na semana apresentaram menos prevalência 

de distúrbios do sono (RP: 0,46; IC95%: 0,24 - 0,88). 

 

Conclusões: Indivíduos que consomem verduras e legumes com frequência 

apresentam menor prevalência de distúrbios do sono durante a pandemia. Este 

estudo demonstra a importância de se investigar a alimentação durante a 

pandemia e suas relações na qualidade do sono e no agravamento do estado 

de saúde destes indivíduos. 
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Introdução: A depressão e a síndrome metabólica (SM) são problemas de 

saúde pública relacionadas por meio de processos inflamatórios. Assim, 

antioxidantes dietéticos, como a vitamina A, poderiam desempenhar papel 

importante na gênese e curso dessas morbidades. 

Objetivos: Associar o consumo de vitamina A com a presença de depressão, 

SM e comorbidade. 

Métodos: Dados da linha de base de 14.960 participantes do Estudo 

Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). O consumo diário de vitamina 

A foi medido por um questionário de frequência alimentar validado, 

posteriormente ajustado por caloria total. Os sintomas depressivos pelo Clinical 

Interview Schedule Revised e a SM foi diagnosticada pelo National Cholesterol 

Education Program's Adul Treatmen Panel III. As associações foram 

estratificadas por sexo comparando os grupos a seguir por meio do teste de 

Kruskal-Wallis: G1. Indivíduos sem depressão e sem SM; G2. Indivíduos com 

depressão e sem SM; G3. Indivíduos sem depressão e com SM; e, G4. 



Indivíduos com depressão e com SM. Os dados foram analisados no programa 

Stata 13.0 considerando 5% de significância. 

Resultados: Entre homens, 1,23% apresentaram apenas depressão, 37,44% 

apenas SM e 1,08% apresentaram comorbidade; já entre mulheres, 3,26% 

apresentaram apenas depressão, 31,34% apenas SM e 2,53% comorbidade. A 

mediana de consumo de vitamina A observada entre os homens foi de 

840,46mcg G1; 788,41mcg para G2; 852,93mcg para G3; e 792,63mcg G4, 

sendo a diferença entre os grupos estatisticamente significativa (p=0.03). Entre 

as mulheres, a mediana de consumo de vitamina A encontrada foi de 

982,50mcg para G1; 944,83mcg para G2; 1005,53mcg para G3; e, 911,76mcg 

para G4. As medianas também diferiram significativamente entre os grupos 

(p<0.01).  

Conclusão: O consumo de vitamina A diferiu de acordo com a morbidade e/ou 

comorbidade apresentada. Homens e mulheres com depressão e com 

comorbidade apresentam menor consumo de vitamina A, quando comparados 

aqueles que não apresentam nenhuma das morbidades. Por outro lado, tanto 

homens quanto mulheres com apenas SM apresentam maior consumo de 

vitamina A. 
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Introdução: O Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma das mais prevalentes 

doenças crônicas à nível mundial. A alimentação e o estado nutricional têm 

relação direta no desenvolvimento e no controle dessa condição sensível às 

ações de prevenção e promoção de saúde na APS. Objetivo: Avaliar possível 

associação entre acompanhamento nutricional e alcance de alvos terapêuticos 

de pacientes com DM2 acompanhados por equipe ampliada de saúde da 

família composta por nutricionista em uma Unidade Básica de Saúde no Sul do 

Brasil. Métodos: Estudo observacional retrospectivo com medidas repetidas 

realizado com a totalidade dos pacientes com DM2 atendidos por nutricionista 

no período de Janeiro de 2018 à Dezembro de 2019. Dados 

sociodemográficos, de estilo de vida, medicamentosos, clínicos, 

antropométricos e laboratoriais foram coletados a partir de prontuário individual 

ao iniciar o acompanhamento nutricional e após período mínimo de três meses. 

Resultados: Dos 142 pacientes atendidos, 57,7% eram do sexo feminino, 

64,1% idosos, 35,9% apresentavam escolaridade ensino médio, 46,5% estado 



civil casados, 43% autorreferiram ser tabagistas ou ex-tabagistas, 35,2% 

consideravam-se ativos fisicamente, 83,8% possuíam diagnóstico de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 67,9% apresentavam risco elevado 

para doença cardiovascular (DCV) conforme razão triglicerídeos (TG)/HDL. 

Foram realizados modelos ajustados para dados correlacionados via Equações 

de Estimativas Generalizadas para variáveis quantitativas, e regressão logística 

para variáveis dicotômicas. Após acompanhamento nutricional, observou-se 

diferença no controle glicêmico e no Índice de Massa Corporal, mesmo que 

este não tenha significância clínica. A média ajustada e o erro padrão da 

glicemia de jejum e hemoglobina glicada observados no momento inicial foram 

de 177,73 mg/dL (6,62) e de 8,48% (0,18) e, após acompanhamento, 151,89 

mg/dL (11,19) e 7,76% (0,26), respectivamente. Quanto aos parâmetros de 

perfil lipídico, destacam-se valores aumentados de TG e de índices de risco 

cardiovascular. Conclusão: O diagnóstico de diabetes prevalece entre 

mulheres, de mais idade e com reduzida escolaridade, com elementos de estilo 

de vida atual ou pregressa não saudáveis. Ainda, pessoas acometidas pela 

doença apresentam risco elevado para HAS e DCV. O acompanhamento 

nutricional realizado por nutricionista na APS pode auxiliar no controle 

glicêmico, bem como na redução do risco de complicações nos indivíduos com 

diabetes. 
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Introdução: A Compulsão Alimentar Periódica (CAP) caracteriza-se pela grande 

ingestão de alimentos em um curto espaço de tempo, acompanhada de um 

sentimento de perda de controle sobre o próprio consumo. Por assumirem uma 

função essencial de auxiliar indivíduos a estabelecer hábitos saudáveis, 

evidências atuais na literatura têm apontado que estudantes de nutrição, são 

mais propensos a apresentarem transtornos de alimentação. Além disso, 

outras pesquisas indicam que a CAP também pode estar associada ao 

desequilíbrio no comportamento do sono, principalmente a sua curta duração. 

Objetivo: Associar compulsão alimentar com horas de sono e variáveis 

sociodemográficas de graduandos do curso de Nutrição de uma instituição de 

ensino superior privada de Barbacena-MG. Métodos: Trata-se de um estudo 

transversal, realizado por meio de aplicação de questionário on-line com 

estudantes de Nutrição de uma instituição de ensino superior de Barbacena-

MG. Foram recrutados 70 alunos entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021, 

aos quais foram enviadas três ferramentas: Questionário sociodemográfico 



elaborado pelos próprios pesquisadores; Escala de Compulsão Alimentar 

Periódica (ECAP); e Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). Os 

dados coletados foram analisados pelo software SPSS® versão 20.0. 

Resultados: Do total de participantes, 90% não apresentaram compulsão 

alimentar. Ao associar com as horas de sono, observou-se que indivíduos com 

compulsão apresentaram uma menor média de horas de sono do que 

indivíduos sem compulsão (p=0,043). O sexo feminino apresentou menor 

compulsão (8,2%) quando comparado aos homens (22,2%), porém, não foi 

diferente estatisticamente (p=0,19). Ao associar a compulsão alimentar com a 

idade, verificou-se que indivíduos com mediana de idade maior (49,79) 

apresentaram maior risco de compulsão do que indivíduos com mediana de 

idade menor (33,91), sendo estatisticamente significativo (p=0,049). Conclusão: 

Conclui-se que a presença de compulsão alimentar foi associada 

estatisticamente a uma maior idade e menor número de horas de sono. 

Ademais, apesar de estar presente em maior frequência no sexo masculino, 

não houve diferença estatística. Diante do exposto, verifica-se a necessidade 

de mais estudos que identifiquem a associação de mais fatores com a 

compulsão alimentar em estudantes de Nutrição, possibilitando uma 

intervenção sobre tal situação. 
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Introdução: Estudos apontam que o estilo de vida está relacionado ao 

desenvolvimento de depressão, sendo a alimentação um possível contribuinte. 

A associação entre o vegetarianismo e depressão ainda é incerta e não há 

dados na América Latina. 

Objetivo: Investigar a associação entre exclusão de carnes e presença de 

episódio depressivo entre adultos no Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto 

(ELSA-Brasil).  

Métodos: Foi realizada uma análise transversal com os dados da linha de base 

da coorte ELSA-Brasil onde foram incluídos 14.216 brasileiros de 35 a 74 anos. 

A alimentação com exclusão de carnes foi definida como ingestão de carne 

vermelha, frango, porco, frutos do mar, peixes, embutidos ou vísceras em 

frequência de “nunca/quase nunca” no ano anterior, relatado em um QFA 

validado. O questionário Clinical Interview Schedule-Revised foi utilizado para 



avaliar os episódios depressivos que estejam presentes nos últimos sete dias. 

A associação foi expressa em razão de prevalências (RP), por regressão de 

Poisson ajustada para variáveis potencialmente confundidoras e/ou 

mediadoras: sociodemográficas, tabagismo, álcool, atividade física, variáveis 

clínicas, saúde mental, autoavaliação de saúde, IMC, ingestão de 

micronutrientes e proteínas, nível de processamento dos alimentos, calorias e 

mudança na alimentação nos últimos 6 meses.  

Resultados: Foi encontrada associação significativa, indicando que a 

prevalência de episódio depressivo em não consumidores de carne é cerca de 

o dobro da prevalência de episódio depressivo em consumidores de carne, 

variando a razão de prevalências, no modelo bruto, de 2,05 (IC95% 1,00 – 

4,18) a, no modelo amplamente ajustado, 1,93 (IC95% 1,03 – 3,59).  

Conclusões: Episódios depressivos são mais prevalentes em quem não 

consome carne, e essa associação é independente de fatores 

socioeconômicos e de estilo de vida conhecidos. A ingestão de nutrientes não 

explica plenamente essa maior frequência. No vegetarianismo, a nutrição e a 

saúde mental não devem ser vistas de forma dissociada, dado que se mostram 

relacionadas, não estando suficientemente claro ainda a direção entre elas, 

necessitando-se de dados longitudinais para melhor compreender essa 

relação. 
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Introdução: A prevalência de sobrepeso e obesidade na infância aumentou 

significativamente nas últimas décadas em todo o mundo, passando de 0,7% 

para 5,6% em meninas e de 0,9% para 7,8% em meninos entre 1975 e 2016. 

No tocante aos aspectos determinantes, o nível socioeconômico (NSE) é 

reconhecido como um importante fator de risco para a obesidade infantil. 

Estudos anteriores demonstraram associação entre o NSE familiar e o 

sobrepeso e obesidade dos filhos, no entanto, apresentaram resultados 

controversos. Objetivo: Analisar a associação entre o NSE familiar e o excesso 

de peso infantil. Métodos: Revisão integrativa realizada a partir de buscas nas 

bases de dados PubMed e SciELO, de artigos em português e/ou inglês, 

utilizando-se os seguintes descritores: “family socioeconomic status” e 

“childhood obesity”. Foram incluídos estudos originais publicados no último ano 

(junho de 2020 a junho de 2021), realizados com crianças e/ou adolescentes. 

Encontraram-se 54 artigos no PubMed e 2 artigos no SciELO. Excluíram-se 

revisões da literatura, estudos duplicados e aqueles desenvolvidos fora do 

escopo deste trabalho. Assim, para análise de texto completo foram incluídos 7 

estudos. Resultados: De forma geral, os estudos evidenciaram que o excesso 

de peso tende a ser mais alto em crianças e adolescentes em desvantagem 

socioeconômica. Dos 7 estudos analisados, 5 (71,4%) demonstraram 



associação negativa entre o excesso de peso dos filhos e o NSE familiar. Liang 

e Qi (2020), por sua vez, identificaram associação negativa apenas para 

crianças residentes na área urbana, para aquelas residentes na área rural foi 

observada uma associação positiva. Chen et al. (2021) encontraram uma 

associação positiva, no entanto, tal resultado foi afetado pela história de 

obesidade paterna e ingestão alimentar. Conclusão: O menor NSE parece 

estar associado ao excesso de peso infantil. Com isso, abordagens eficazes 

precisam ser adotadas na primeira infância, promovendo hábitos alimentares 

saudáveis e prática de atividade física, para reduzir as diferenças 

socioeconômicas associadas ao sobrepeso e obesidade infantil. 
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No começo deste século, a Organização Mundial da Saúde (OMS) chamava a 

atenção para o fato de que no mundo havia mais de um bilhão de adultos com 

sobrepeso e aproximadamente trezentos milhões de adultos obesos, sendo 

que cerca de 60% da população mundial, num futuro próximo, apresentarão 

problemas de saúde relacionado à obesidade. Este trabalho apresenta um 

estudo descritivo de 39 pacientes, munícipes de Cariacica-ES, cadastrados no 

programa de cirurgia bariátrica de um hospital do SUS da região da Grande 

Vitória. O estudo foi realizado por telefone entre os meses de março e maio de 

2021. Ao avaliar as condições antropométricas, o peso referido dos pacientes 

variou entre 85 kg a 150 kg. Desses, 56,4% foram classificados como obesos 

graves, segundo o IMC. 69,2% dos pacientes relataram não realizar atividade 

física e os 30,8% que praticam sinalizaram a diminuição das atividades em 

decorrência do isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19. 

Muitos pacientes deixaram de fazer algumas tarefas em decorrência de 



questões de ordem emocional. Da totalidade, o sexo feminino se destacou. Em 

relação a escolaridade, 46,2% dos entrevistados concluiu o ensino médio. 

Quando analisados os dados dos Marcadores de Consumo Alimentar, 80% dos 

entrevistados afirmaram realizar três ou mais refeições por dia, sendo o café da 

manhã, almoço e o jantar as refeições com maiores frequências. Dos 

entrevistados, 51,3% informaram que realizam essas refeições assistindo TV 

ou celular. A obesidade acomete grande parte da população e está associada a 

outras DCNT. A dificuldade de emagrecimento está relacionada com a falta de 

informação, práticas irregulares de alimentação e condições financeiras. A 

cirurgia bariátrica passa a ser uma opção apenas quando se trata do último 

recurso, a qual é indicada para pacientes com IMC acima de 35 Kg/m² que 

tenham comorbidades associadas a obesidade. Considera-se, ainda, pacientes 

com IMC maior que 40 Kg/m² sem sucesso após 2 anos na tentativa de 

emagrecimento. Logo, destaca-se a importância da alimentação saudável e 

das orientações nutricionais, uma vez que as taxas relacionadas às doenças 

associadas a obesidade são passíveis de controle com a alimentação. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: SAÚDE COLETIVA 

 

 

ATUAÇÃO DAS EMPRESAS DE PLATAFORMAS DE DELIVERY DE 

ALIMENTOS EM MÍDIAS SOCIAIS NO BRASIL 

 

 

Paloma Aparecida Anastacio Barros (nutripalomabarros@gmail.com) 

Juliana Matos (ju.liana2011@yahoo.com.br) 

Michele Bittencourt Rodrigues (michele.rodrigues@gmail.com) 

Paula Martins Horta (paulamhorta@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: A busca por refeições práticas e rápidas, associada ao aumento no 

uso de tecnologias, impulsionou o uso dos aplicativos de delivery de alimentos 

(ADA). Esses aplicativos são divulgados em mídias sociais, permitindo às 

empresas um maior engajamento com o público. O estímulo ao uso de ADA é 

crítico, diante da maior oferta de alimentos não saudáveis pelos 

estabelecimentos cadastrados. 

Objetivo: Analisar as mídias sociais de empresas de ADA no Brasil.  

Métodos: Estudo exploratório que identificou as páginas oficiais dos ADA Ifood, 

Uber Eats e Rappi no Brasil no Facebook, Instagram e Youtube. Os dados 

coletados envolveram todas as postagens realizadas pelas empresas em cada 

plataforma até 31 de dezembro de 2020, assim como a média de curtidas, 

comentários e compartilhamentos recebidos nesse período.  

Resultados: O Ifood foi o primeiro aplicativo a surgir no Brasil em 2011. Sua 

página no Facebook acumula 2464 postagens e uma média de 2838 curtidas, 

220 comentários e 101 compartilhamentos por postagem. No YouTube, a 



página do Ifood postou 225 vídeos e obteve 1282  curtidas/postagem e 77  

comentários/postagem. No Instagram, a empresa postou 799 vezes, com uma 

média por postagem de 695 curtidas e 98  comentários. O Uber Eats foi o 

segundo ADA a chegar ao Brasil, em 2016. No Facebook, a empresa postou 

528 vezes e obteve 1238 curtidas/postagem, 194 comentários/postagem e 39 

compartilhamentos/postagem. No Instagram a empresa possui 605 postagens, 

além de uma média de 349 curtidas e 92 comentários por postagem. Não há 

página do Uber Eats Brasil no YouTube. Por fim, a Rappi é o ADA mais recente 

no Brasil (desde 2017). No Facebook, a página da empresa acumula 229 

postagens, 55 curtidas/postagem 306 comentários/postagem e 7 

compartilhamentos/postagem. No Instagram, a marca postou 466 vezes e 

obteve uma média por postagem de 696 curtidas e 423 comentários, enquanto 

no YouTube, foram 32  vídeos, com média de 106  curtidas e  9  comentários.  

Conclusão: Percebeu-se ampla presença de empresas ADA nas mídias sociais 

no Brasil, que investem em postagens de grande interação com o público. 

Trata-se de estratégia que impulsiona o uso de ADA pela população com 

potencial impacto nos padrões alimentares. 
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Introdução: A autoavaliação do estado de saúde possui uma validade e 

confiabilidade significativa quando utilizada em inquéritos populacionais, sendo 

forte preditora de morbidade, mortalidade e utilização de serviços de saúde. É 

um indicador de baixo custo e fácil aplicabilidade o que garante acessibilidade 

em diferentes grupos populacionais, além de ser uma importante fonte de 

dados sobre o estado de saúde de uma população. Objetivo: Mensurar à 

autoavaliação do estado de saúde e diagnóstico médico prévio de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) entre universitários da área da saúde de 

uma instituição de ensino superior de Conselheiro Lafaiete, MG. Métodos: 

Trata-se de um estudo transversal que utilizou dados da linha de base do 

projeto intitulado “Estudo Longitudinal Sobre Estilo de Vida (ELEV)” realizado 

com universitários matriculados nos segundos períodos dos cursos de 

Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, 

em 2019. A amostra foi do tipo probabilística. Para a coleta dos dados foi 

aplicado um questionário on-line por meio do Google Forms®. O desfecho 

investigado no estudo foi a autoavaliação do estado de saúde investigado pela 

pergunta “Comparado com pessoas da sua idade como você classifica o seu 



estado de saúde?”. Além disso, foi investigado o diagnóstico médico prévio de 

DCNT. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

Santa Rita – FASAR (parecer: 4.270.004). Foi realizada análise descritiva das 

variáveis apresentadas em frequência relativa com auxílio do software 

STATA®. Resultados: Dos 73 participantes, 82% eram mulheres, 89% 

relataram não possuir nenhuma DCNT; 74% autoavaliaram sua saúde como 

boa/muito boa e 10% ruim/muito ruim; 69% relataram que após ingressar na 

faculdade seu estado de saúde não modificou e 23% que houve uma piora no 

seu estado de saúde após ingressar na faculdade. Conclusão: A prevalência de 

autoavaliação de saúde entre os universitários foi positiva, contudo, é possível 

perceber que uma parcela significativa de estudantes que perceberam uma 

piora no seu estado de saúde após ingressar na faculdade, que pode ter sido 

influenciado pela pandemia da COVID-19, período em que ocorreu a coleta dos 

dados. Ressalta-se a necessidade de suporte e programas de saúde voltados 

para esse público. 
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Introdução: Crianças e adolescentes são considerados vulneráveis à 

publicidade, por apresentarem limitada capacidade cognitiva em reconhecer o 

caráter persuasivo desse conteúdo. No Brasil, o Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR) é responsável por fiscalizar a ética 

da publicidade direcionada ao público infantil, ainda que sua atuação favoreça 

as relações de mercado em detrimento à proteção de crianças e adolescentes. 

Considerando o potencial nocivo da exposição do público infantil à publicidade 

de alimentos de baixa qualidade nutricional, há que se avançar no 

entendimento da atuação do CONAR neste tema.  

Objetivo: Avaliar as denúncias de publicidade de alimentos direcionada às 

crianças e adolescentes enviadas ao CONAR e sua tratativa entre 2010-2020.  

Métodos: Inicialmente, efetuou-se um levantamento de todas as denúncias de 

publicidades direcionadas ao público infantil que foram enviadas ao órgão e 

que estavam disponíveis em sua página eletrônica. A seguir, foram 

identificadas as denúncias sobre anúncios de alimentos e essas foram 

caracterizadas quanto: autoria (sociedade civil/CONAR ou empresas); mídia de 



veiculação do anúncio (mídia tradicional/mídia digital/múltiplas mídias), perfil de 

alimento predominantemente ofertado pela empresa denunciada (in natura, 

minimamente processado, processado ou ultraprocessado) e desfecho da 

denúncia (arquivamento ou penalizações).  

Resultados: 308 denúncias de publicidades direcionadas às crianças e 

adolescentes foram encaminhadas ao CONAR entre 2010-2020, sendo 99 

(32,1%) do segmento de alimentação. Dessas, 73 (73,7%) se referiam a 

anúncios de empresas de alimentos ultraprocessados. A maioria das denúncias 

foram provenientes da sociedade civil (58,6%) e eram veiculadas na mídia 

tradicional (66,7%). Cerca de metade delas recebeu alguma penalidade 

(54,5%), sendo esse percentual menor quando as denúncias proviam dos 

atores da sociedade civil (42,6%) em comparação àquelas realizadas pelo 

CONAR ou empresas (57,4%). 

Conclusão: Publicidades direcionadas às crianças e adolescentes de alimentos 

ultraprocessados foram denunciadas ao CONAR entre 2010-2020. Apesar de 

conterem conteúdos abusivos, a tratativa do órgão frente à essas denúncias 

pouco envolveu a penalização, sobretudo quando as denúncias foram 

encaminhadas pela sociedade civil, notando-se um favorecimento do próprio 

setor regulado. Essas evidências apontam para a ineficiência da 

autorregulação da publicidade no país e para a necessidade de fortalecer a 

agenda regulatória que protege crianças e adolescentes do conteúdo 

publicitário. 
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Introdução: Os inquéritos populacionais vêm demonstrando, nas últimas 

décadas, aumento na prevalência do excesso de peso na população mundial, 

tendo como consequência o aumento das doenças crônicas, que promovem 

incapacidade, perda de produtividade, sofrimento e morte precoce. Conhecer 

as condições de saúde do trabalhador e promover saúde por meio de adoção 

de hábitos saudáveis os beneficia e possibilita prestação de assistência de 

melhor qualidade, tendo em vista que os elementos mais importantes de uma 

empresa/instituição são os seus recursos humanos. Objetivo: realizar avaliação 

antropométrica e classificar o estado nutricional de colaboradores adultos de 

um hospital de Conselheiro Lafaiete/MG; e identificar características 

sociodemográficas, comportamentais e condições de saúde dos mesmos.  

Métodos: Trata-se de um estudo transversal que utilizou dados da linha de 

base de uma pesquisa maior, intitulada “Intervenção nutricional entre 

colaboradores de um hospital de uma cidade no interior de Minas Gerais”, sob 

coordenação do curso de Nutrição da Faculdade Santa Rita/FASAR. Foi 

aplicado um questionário para investigar características sociodemográficas, 



comportamentais e de condições de saúde, aferidas medidas de peso e altura, 

para classificação do Índice de Massa Corporal, além de coleta de dados de 

circunferência do abdômen e cintura. Os fatores de exclusão foram: ter 

realizado cirurgia bariátrica(5), estar gestante(8) ou não ter assinado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido(37). O projeto de pesquisa foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Rita/FaSaR (parecer: 

95460418.6.0000.8122). Resultados: Dos 229 participantes, 86,9% eram 

mulheres, 63,76% relataram antecedentes de hipertensão arterial, 53,71% de 

diabetes mellitus e 12,66% eram fumantes. De acordo com o Índice de Massa 

Corporal a maioria dos entrevistados se encontrava com sobrepeso (30%) ou 

com obesidade (24,7%). De acordo com a circunferência da cintura 68,6% 

foram classificados em risco para doenças cardiovasculares, enquanto 57,0% 

apresentaram risco pela relação cintura-quadril. Conclusão: Esses achados 

reforçam a necessidade de vigilância nutricional desses trabalhadores, através 

do monitoramento do estado nutricional e da implantação de programas de 

educação alimentar e nutricional, sobretudo programas multidisciplinares com 

objetivo de incentivar práticas alimentares saudáveis e exercícios físicos 

regulares, visando a melhoria da qualidade de vida e a redução de agravos à 

saúde evitáveis. 
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Introdução: A pandemia da COVID-19 impôs o distanciamento social como 

principal estratégia de prevenir o contágio pelo vírus SARS-CoV-2. Essa 

medida preventiva pode ocasionar consequências físicas, mentais e 

nutricionais, cumulativas ou não. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar e a 

antropometria de estudantes e servidores de uma instituição de ensino superior 

pública de Minas Gerais, durante a pandemia da COVID-19. Método: Trata-se 

de um estudo transversal com dados da linha de base do projeto “Efeito da 

pandemia do COVID-19 na saúde mental e nutricional e no ambiente alimentar 

domiciliar da comunidade acadêmica: avaliação longitudinal - PADU-COVID”. A 

coleta de dados foi realizada de 20 de julho a 27 de agosto de 2020, por meio 

de questionário on-line auto aplicado e confidencial. Coletaram-se dados 

socioeconômicos, antropométricos e de consumo alimentar. O consumo 

alimentar foi categorizado como regular quando consumo dos alimentos por 



cinco ou mais dias da semana e irregular quando consumo inferior a isso. As 

análises descritivas foram realizadas com auxílio do software STATA versão 

13.0. Resultados: Participaram do estudo 1353 discentes, sendo 66,3% do 

sexo feminino, com idade média de 24 anos e 372 servidores, sendo 56,5% do 

sexo feminino e média da idade de 42 anos. Entre os estudantes universitários 

39,4% apresentaram consumo regular de frutas e 59,5% de hortaliças, 12,3% 

consumiram refrigerantes e 13,8% guloseimas e doces regularmente. Os 

servidores apresentaram um padrão alimentar melhor que os universitários, 

visto que 60,8% consumiram frutas regularmente, 72,9% hortaliças, 5,4% 

refrigerante e 10,5% guloseimas e doces. Apesar das escolhas alimentares dos 

servidores, 46,1% apresentaram excesso de peso, enquanto 32,8% dos 

universitários estavam com sobrepeso ou obesidade. Conclusão: É necessário 

promover a alimentação adequada e saudável entre os membros do corpo 

acadêmico com o intuito de promover a saúde e reduzir a prevalência dos 

fatores riscos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, visto que a 

presença destas enfermidades aumenta a letalidade e gravidade da COVID-19. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: SAÚDE COLETIVA 

 

 

AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS OFERECIDOS À 

IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

 

Rosemeire Lopes Do Nascimento Stanciole 

(rosemeirestanciole@yahoo.com.br) 

Jersica Martins Bittencourt (jersica.cunha@ufv.br) 

Flavia Xavier Valente (flaviaxavier@univicosa.com.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: A avaliação da disponibilidade de alimentos ofertados a idosos 

institucionalizados tem uma dimensão especial no que se refere às condições 

de saúde e bem-estar, uma vez que a baixa disponibilidade de alimentos, 

associada às alterações anatômicas e funcionais características desta idade, 

podem culminar em estado de má nutrição desta população. Objetivo: Avaliar a 

disponibilidade de alimentos oferecidos aos idosos institucionalizados em uma 

entidade filantrópica do município de Viçosa-MG. Metodologia: Trata-se de um 

estudo observacional, de caráter transversal, na qual foi calculado, no período 

de um mês, a disponibilidade per capta de todos os alimentos adquiridos ou 

recebidos por doação na instituição. Resultados: Verificou-se a disponibilidade 

de 81 tipos de produtos alimentícios, sendo 58,03% (n= 47) in natura e 41,97% 

(n= 34) industrializados. Dentre os in natura, destacou-se maior disponibilidade 

dos legumes e as frutas (38,41% e 24,82% do total de alimentos 

respectivamente), e menor de carnes (0,53 ± 0,02g/dia/pessoa). Os alimentos 

industrializados com maior disponibilidade per capta em estoque observado 

foram açúcar (79,1 g/dia), manteiga (18,8 g/dia), leite em pó desnatado (18,8 

g/dia), óleo vegetal (18,7 g/dia), biscoitos (17,8 g/dia). Conclusão: No período 



avaliado houve boa disponibilidade de alimentos in natura. No entanto, baixa 

disponibilidade de carnes. Quanto aos alimentos industrializados, observou-se 

elevada disponibilidade de açúcar, manteiga e leite em pó. 
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Introdução: A disfunção do sistema circadiano e os transtornos do sono-vigília 

têm sido alvos de diversas pesquisas atuais, em decorrência das alterações no 

estilo de vida do homem moderno, como o excesso de exposição à luz artificial, 

trabalho noturno e privação do sono. Sabe-se que, especificamente a privação 

do sono pode estar relacionada a diversas alterações orgânicas, incluindo 

importantes doenças crônicas não-transmissíveis. Objetivo: Avaliar a qualidade 

do sono e associar ao cronotipo de estudantes de uma instituição de ensino 

superior privada de Barbacena-MG. Métodos: Trata-se de um estudo 

transversal, realizado por meio de aplicação de questionário on-line com 

estudantes de uma instituição de ensino superior de Barbacena-MG. Foram 

recrutados 70 alunos entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021, aos quais 

foram enviadas três ferramentas: Questionário sociodemográfico elaborado 

pelos próprios pesquisadores; Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 

(PSQI) e o questionário Morningness–Eveningness Questionnaire (MEQ). Os 

dados coletados foram analisados pelo software SPSS® versão 20.0. 



Resultados: Observou-se que a maioria (50%) apresentava cronotipo 

indiferente, seguido pelo tipo matutino (34,3%) e vespertino (15,7%). 

Entretanto, ao avaliar qualidade do sono, observou-se um dado alarmante, uma 

vez que 65,7% dos participantes apresentaram uma qualidade o sono ruim. 

Não foi observada associação estatística entre cronotipo e qualidade do sono 

(p=0,245) e também não houve associação entre o tipo de cronotipo e a média 

de horas de sono (p=0,112). Verificou-se que os matutinos (n=24), 

apresentavam em média 7,9 ± 1,3 horas de sono, enquanto os vespertinos 

(n=11) apresentavam em média 8,9 ± 2,1 horas de sono. Observou-se uma pior 

qualidade do sono nas mulheres (67,2%) quando comparadas aos homens 

(55,6%), apesar de não ser significativo (p=0,492). Também não foi observada 

associação estatística entre qualidade do sono e idade (p=0,256). Ao avaliar 

cada componente do sono individualmente, observou-se que o componente 

“latência do sono” indicou pior qualidade e “eficiência do sono” a melhor 

qualidade. Conclusão: Concluiu-se que, apesar de não serem encontradas 

associações estatísticas na presente pesquisa, observou-se uma elevada 

frequência de qualidade do sono ruim, o que leva a uma alerta para uma 

possível futura intervenção sobre esse quadro. 
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Introdução: A alergia a proteínas do leite de vaca (APLV) é o tipo de alergia 

alimentar mais comum nas crianças até 24 meses, podendo ocasionar a 

impossibilidade de receber o leite materno, necessitando o uso de fórmula 

infantil para que não haja comprometimento nutricional e impacto no 

crescimento e desenvolvimento infantil. Devido às fórmulas serem de alto 

custo, em 2018, foi incorporado no SUS o fornecimento de fórmulas 

nutricionais para crianças com APLV. Objetivo: Avaliar os dados da 

dispensação de Fórmulas Infantis para crianças com APLV pela Assistência 

Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins (AF-TO). 

Metodologia: Estudo quantitativo, transversal retrospectivo, com base no banco 

de dados do setor de Fórmulas Nutricionais Especiais da AF-TO quanto às 

crianças com APLV atendidas no setor de 2019 a junho de 2021. Foram 

avaliados dados quanto ao sexo e idade da criança, município de moradia, tipo 

de fórmula infantil prescrita e quantidade dispensada. Os dados foram 

analisados por frequência e medidas de tendência central e de dispersão.  



Resultados: No período analisado 301 crianças foram atendidas, sendo que 

52,5% eram do sexo masculino com mediana de idade de 4,5 meses (IC95%: 

4,8 – 5,8; mínimo: 0 meses e máximo: 26 meses). Palmas concentra o maior 

número de cadastros (47,8%). Fórmula extensamente hidrolisada sem lactose 

(46,8%) seguida por à base de aa livres (39,2%) são as mais demandadas, e a 

média de consumo 10,0 ± 3,3 latas/mês. Conclusão: Observamos que a 

quantidade de crianças demandando fórmulas à base de aa livres é maior do 

que o esperado (5-10%). A APLV tem o potencial de afetar a nutrição e o 

crescimento das crianças, sendo essencial acompanhamento médico e 

nutricional. Estudos mais específicos sobre as crianças atendidas no estado do 

Tocantins são necessários para que possamos traçar um perfil nutricional e 

assistencial que contribua para que o direito humano à alimentação adequada 

prevaleça, e para traçar melhores estratégias de gestão quanto às fórmulas 

nutricionais especiais. 
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Introdução: O isolamento social para a contenção da Covid-19 pode promover 

mudanças prejudiciais ao consumo alimentar e estado nutricional da 

população, estando incluídos os estudantes universitários, de modo que 

graduandos em Nutrição não estão isentos de tais problemas. Objetivo: Avaliar 

os indicadores de qualidade do consumo alimentar de estudantes de 

graduação em Nutrição durante a pandemia de Covid-19. Método: Foi realizado 

o estudo transversal de abordagem quantitativa, a partir de uma amostra não-

probabilística de estudantes de graduação em Nutrição de universidades 

públicas. Para a coleta dos dados utilizou-se um formulário eletrônico composto 

por um questionário estruturado. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal do Amazonas 

(CAAE nº 36329020.2.0000.5020). Resultados: O estudo foi realizado com 53 

participantes, com mediana para idade igual a 23 anos. Mulheres 

correspondem a 83,02% dos participantes, 67,92% declararam ser pardos, 

77,36% eram solteiros, 84,91% moram fora da capital, 90,57% concluíram o 

ensino médio em escola pública, 33,96% estavam cursando o oitavo período 



do curso, 58,49% não recebiam auxílios, bolsas da universidade, 39,62% 

possuem renda familiar de até 1 salário mínimo, e 73,58% não exerciam 

atividade remunerada. Constatou-se que 79,25% das pessoas estavam 

eutróficas e 18,87% apresentaram sobrepeso ou obesidade. Em relação à 

alimentação, 50,94% afirmaram que raramente ou nunca planejam suas 

refeições, 28,30% raramente preparam suas refeições, 41,51% consomem 

refrigerantes ou suco artificial, 66,04% consomem alimentos ultraprocessados 

salgados em pelo menos 1 dia da semana, 56,94% consomem alimentos 

ultraprocessados doces em pelo menos 1 dia da semana, 28,30% costumam 

solicitar fast food, 22,64% trocam o almoço e o jantar por lanches, e 45 

participantes (84,91%) afirmaram realizar refeições no restaurante universitário 

antes da pandemia. Conclusão: Os resultados, em conjunto, mostram um 

cenário desfavorável para as práticas alimentares, seja pela falta de 

planejamento das refeições e hábito de cozinhar pouco frequente, além da 

lacuna deixada pelo restaurante universitário, sendo este um estabelecimento 

de grande importância para a segurança alimentar e nutricional do estudante 

universitário. Estes são importantes indicadores que podem estar associados 

às situações que contribuem para má alimentação dos estudantes de Nutrição 

durante a pandemia de Covid-19. 
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Introdução: Apesar da alta prevalência de excesso de peso e obesidade no 

cenário brasileiro e mundial, a adesão do paciente aos tratamentos propostos 

ainda é um dos grandes desafios. Diferentes fatores interferem na adesão, 

destacando os problemas pessoais, a relação desenvolvida entre o profissional 

e o paciente durante todo o processo, o apoio familiar, a motivação do 

paciente, além dos resultados na perda de peso e demais conquistas positivas 

durante o tratamento. Objetivo: Analisar a percepção dos usuários em relação 

à adesão às propostas de uma intervenção nutricional realizada em uma 

instituição de ensino privada de Conselheiro Lafaiete-MG, e determinar fatores 

potencializadores e dificultadores da adesão à dieta. Métodos: Trata-se de um 

estudo de abordagem qualitativa, cuja análise dos dados se conduziu por meio 

da Análise de Conteúdo dos depoimentos extraídos de entrevistas que foram 

transcritas na íntegra e analisadas com auxílio do software IRAMUTEQ. Foram 

consideradas as palavras com frequência igual ou superior à média, com qui-



quadrado (x²) maior ou igual a 3,84 e nível de significância de a=5% (p =0,05). 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Santa Rita-FaSaR (parecer: 95460418.6.0000.8122) e os 

participantes assinaram o TCLE. Resultados: Os resultados foram agrupados 

em quatro classes denominadas “Dificuldades e desafios”, destacando a 

palavra “vontade” mencionada principalmente no sentido de falta de força de 

vontade do participante em seguir as orientações; “Autopercepção da adesão”, 

com a palavra “saber” empregada no sentido de os participantes acreditarem 

saber sobre alimentação adequada e saudável antes da intervenção; 

“Estratégias para potencializar a adesão”, com a palavra “acompanhamento” 

ligada ao aspecto mais desejado pelos participantes para melhorar a 

intervenção; e a classe “O papel do Nutricionista”, destacando a palavra 

“mudança’, enfatizando como o profissional é fundamental nas mudanças de 

comportamentos e hábitos alimentares. Conclusão: Os principais fatores que 

resultaram na não adesão à mudança de hábitos alimentares foram a falta de 

motivação e/ou força de vontade do participante, bem como sua falta de 

autonomia durante o processo de mudança e manutenção dos novos hábitos a 

longo prazo. O acompanhamento nutricional mais frequente foi destacado 

como potencializador da adesão. 
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Introdução: Os adolescentes constituem um grupo nutricionalmente vulnerável, 

considerando-se suas necessidades nutricionais aumentadas, seu padrão 

alimentar e estilo de vida, e sua suscetibilidade às influências ambientais. A 

investigação do consumo alimentar é importante para acompanhar a saúde e 

detectar precocemente o risco nutricional destes indivíduos. Objetivo: Avaliar 

consumo alimentar entre adolescentes. Métodos: Estudo transversal realizado 

no período de março a setembro de 2019, no qual foram avaliados 288 

adolescentes, com faixa etária de 14 a 19 anos, de ambos os sexos, cursando 

do 1º ao 3º ano do ensino médio de 5 escolas públicas de Barbacena-MG. Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer n° 

3.130.564). Por meio do Recordatório de 24 horas, verificou--se o consumo 

energético total, de macronutrientes, cálcio, ferro e vitamina A. Para verificar a 

adequação quanto aos grupos dos alimentos, frequência esperada por grupo 

alimentar foi calculada multiplicando-se o número de R24h pelo número médio 

de porções recomendadas pela Pirâmide Alimentar para adolescentes, para 



cada grupo alimentar, e a adequação foi verificada pela razão entra a 

frequência esperada e a frequência observada. Foi realizada análise descritiva, 

aplicou-se o teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher (p = 0,05), além de análise 

qualitativa. Resultados: O consumo energético total foi inferior ao estimado 

para 80,9% dos adolescentes. Entre os macronutrientes, aproximadamente a 

metade dos adolescentes estudados apresentou baixo consumo de 

carboidratos (44,8%) e elevada ingestão de proteínas (44,1%) e lipídios (43,7 

%). Em relação ao consumo de cálcio e vitamina A, 96,2% e 89,2% dos 

estudantes avaliados apresentaram ingestão inferior à recomendação; e para o 

ferro, 29,2% dos adolescentes tinham consumo abaixo do recomendado. 

Observou-se um consumo 2 vezes maior que o recomendado para doces e 

para o grupo de feijões e oleaginosas; e consumo muito aquém do esperado 

para lácteos, verduras e legumes, e frutas. Conclusão: Grande parte dos 

adolescentes apresentou consumo alimentar quantitativo e qualitativo 

insatisfatório, então, tornam-se necessárias medidas de intervenção em 

conjunto com a escola e a comunidade para a obtenção de uma qualidade de 

vida saudável destes jovens e para prevenção de doenças crônicas na vida 

adulta. 
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As dislipidemias podem ser definidas como distúrbios do metabolismo lipídico, 

com repercussões sobre os níveis de lipoproteínas na circulação sanguínea. 

Estes distúrbios são classificados entre os mais importantes fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças. Sendo assim, um importante parâmetro a 

ser analisado para prevenir diversas comorbidades. Este estudo tem como 

objetivo avaliar os níveis de colesterol total e suas frações na população 

usuária do SUS no município de Alegre-ES. O presente trabalho foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana do Centro de Ciências da Saúde, 

na Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil, sob número 1.574.160–2016 

e todos assinaram um Termo de Consentimento Livre Esclarecido. O estudo 

englobou 380 pacientes usuários do SUS de Alegre-ES entre 20 e 59 anos de 

idade; os participantes foram entrevistados individualmente quanto a seus 

dados sociodemográficos e tiveram seu sangue coletado por punção venosa 

entre 7h e 9h da manhã após jejum de 8 horas. Foi realizada uma análise 



bioquímica quanto ao Colesterol Total, HDL, LDL e VLDL pelo kit de 

colorimetria específica da Bioclin pelo analisador bioquímico automático 

(Bioclin BS-120). Os dados quantitativos dos valores de colesterol e suas 

frações foram avaliados quanto à normalidade pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, e o teste de variância de Mann Whitney foi utilizado para se avaliar a 

diferença de Colesterol Total e suas frações entre indivíduos do sexo feminino 

(n=306) e masculino (n=74). Como resultado, não houve diferença estatística 

significativa de Colesterol Total (p=0,8256), LDL (p=0,8587) e VLDL 

(p=0,2030), mas os dados mostraram diferença significativa dos níveis de HDL 

entre os sexos (p=0,0254) de modo que indivíduos do sexo feminino 

apresentaram maiores níveis de HDL (63,95mg/dL ± 23,07) em relação aos 

indivíduos do sexo masculino (59,45 mg/dL ± 19,78). De acordo com os 

resultados, isso pode ocorrer pela maior prevalência dos níveis de HDL o 

conhecido “bom colesterol” nas mulheres podendo ser descrito pelo maior 

cuidado na alimentação com fontes de gordura do que o sexo masculino. 

Esses resultados poderão orientar as ações de controle e prevenção, como 

alimentação mais saudável, aumentado esses valores, a níveis de referencia 

desejáveis para o sexo masculino. 
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Introdução: A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de 1ª Infância, Bicos, Chupetas, Mamadeiras e Protetores 

de Mamilo (NBCAL), visa proteger e apoiar o aleitamento materno. A NBCAL é 

responsável por regulamentar a promoção comercial de produtos destinados a 

recém-nascidos e crianças de até três anos de idade e evitar o marketing 

abusivo na comercialização destes produtos, e assim, assegurar o direito das 

mães de amamentarem. Objetivo: Avaliar o conhecimento dos gerentes de 

estabelecimentos comerciais acerca das normas que compõem a NBCAL. 

Método: Foram visitados supermercados e farmácias que comercializavam 

produtos abrangidos pela NBCAL e os gerentes que foram convidados e 

aceitaram participar do estudo preencheram um questionário autoaplicável. O 

presente estudo foi aprovado no Comitê de Ética (CAAE: 

17942719.0.0000.8124). Resultados: Participaram do estudo 33 gerentes 

comerciais ou responsáveis pelos estabelecimentos. Em relação ao 



conhecimento dos gerentes sobre a NBCAL, 87,9% dos gerentes assinalaram 

não conhecer a NBCAL. Quanto ao conjunto de legislações que compõem a 

NBCAL, as Resoluções nº 221/02 e 222/02 foram as mais citadas (42,4%), a 

Lei 11.265/05 (18,2%) e o Decreto 9.579/18 citados por apenas 6,1% dos 

gerentes. Quanto às diferentes formas de promoção comercial, os descontos 

de preço foram os mais citados (57,6%), seguidos de exposição especial 

(30,3%), encartes/panfletos (27,3%), cupons de desconto (21,2%), brindes e 

prêmios (6,1%) e apenas 3% responderam vendas vinculadas como estratégia 

de promoção comercial. Vale mencionar que todas as opções anteriores são 

categorizadas como promoção comercial pela NBCAL.  Sobre os alimentos que 

são abrangidos pela legislação da NBCAL, as fórmulas infantis para lactentes 

foram o alimento mais citado (48,5%) e o leite fluido o menos citado (3,1%). 

Conclusão: A maioria dos gerentes de supermercados e farmácias não sabem 

reconhecer as estratégias de marketing de promoção comercial e 

desconhecem quais as legislações que compõe a NBCAL, assim como os 

alimentos e produtos abrangidos, o que pode contribuir para a ocorrência de 

infrações. Assim, a divulgação da NBCAL para os gerentes pode contribuir 

para o cumprimento da NBCAL, refletindo na diminuição dos índices de 

desmame precoce influenciada pelo marketing abusivo de produtos que 

competem com o aleitamento materno. 
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A prevalência de Doenças e Agravos não Transmissíveis (DANT) é 

proporcional ao aumento da idade e associada a um estilo de vida inadequado 

(fumo, álcool, sedentarismo, alimentação inadequada). O estudo teve como 

objetivo analisar o consumo de alimentos minimamente processados e 

ultraprocessados de universitários da área da saúde de uma instituição de 

ensino superior de Conselheiro Lafaiete. O projeto de pesquisa foi aprovado 

pelo CEP/FASAR sob o número de protocolo 4.273.768. Para tal, foi avaliado o 

consumo alimentar através da aplicação do recordatório 24 horas para 

posterior classificação dos alimentos de acordo com nível de processamento 

em 4 grupos, a saber: alimentos in natura (G1), minimamente processados 

(G2), processados (G3) e ultraprocessados (G4). Dos 60 universitários 

participantes, a maioria eram mulheres (73,33%), solteiros (81,67%), pardos 

(51,67%), não eram tabagistas (92%), consumiam bebidas alcoólicas (61,67%), 



eram praticantes de exercício físico regular (75%), eutróficos (70,69%) e 

apresentavam bom estado de saúde geral (56,67%). Tratando da avaliação dos 

recordatórios alimentares dos estudantes, notou-se que mesmo com boa 

frequência de consumo de alimentos classificados nos grupos G1 (73%) e G2 

(71%), a incidência de alimentos processados (45%) e ultraprocessados (53%) 

foi elevada. Tal fato ocorre, normalmente, pelo simples fato que essa categoria 

de alimentos é de fácil acesso à população. Na presente pesquisa, também foi 

observado elevado consumo de refrigerante, além de recordatórios sem 

nenhum item alimentícios do Grupo 1(0%), o que pode proporcionar, em longo 

prazo, aumento na prevalência de obesidade e DANTs. Dessa forma, é 

essencial que se desenvolvam ações de Educação Alimentar e Nutricional para 

auxiliar os universitários nas mudanças de comportamento alimentar 

proporcionando melhor qualidade de vida. 
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Introdução: A pandemia do novo coronavírus evidenciou desigualdades 

existentes no Brasil, agravando a insegurança alimentar (IA). Estados e 

municípios foram desafiados a desenvolver e implementar respostas rápidas e 

efetivas às demandas sociais, especialmente, àquelas relativas ao 

desenvolvimento e assistência social. Objetivos: Descrever a situação de IA 

entre famílias atendidas pela rede socioassistencial de Lavras-MG. 

Metodologia: Estudo transversal quantitativo de análise dos dados provenientes 

do sistema de informação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

denominado Direito à Alimentação (Di@), que foi desenvolvido em parceria 

com  Universidade Federal de Lavras (UFLA). Para avaliação e 

acompanhamento da IA das famílias os técnicos dos cinco Centros de 

Referência em Assistência Social (CRAS) utilizavam o aplicativo Di@, que 

apoiava a decisão sobre o tipo e  frequência do benefício de alimentação 

fornecido. No Di@ a avaliação do nível de IA foi realizada pela Escala 



Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) e também foram coletadas 

informações sobre renda, recebimento de auxílio e composição familiar. Este 

estudo compõe o Projeto “Alimentando Cidadania: fortalecendo a segurança 

alimentar e nutricional de crianças e adolescentes”, financiado pela Fundação 

Itaú Social (CEP nº3.939.900). Resultados: Entre abril e novembro de 2021 

foram avaliadas 2.844 famílias nos cinco CRAS do município, cuja renda per 

capita média foi de R$ 231,46 e 57,2 % das famílias eram participantes do 

Programa Bolsa Família ou estavam recebendo auxílio emergencial. No que diz 

respeito a IA, 51,3% (IC95%: 49,5 – 53,2) das famílias foram classificadas com 

IA moderada e 34,4% (IC95%: 32,7 – 36,2) com IA grave. Entre as famílias 

com crianças menores de 2 anos, a prevalência de IA grave foi de 39,2% 

(IC95%: 35,4 – 43,1). Conclusão: A IA entre famílias de Lavras/MG, assim 

como, em outras localidades do país torna imperativo que os três entes da 

federação, preferencialmente de modo articulado, priorizem ações e políticas 

públicas de Segurança Alimentar e Nutricional. Destaca-se nesse estudo o 

desenvolvimento e uso do Di@, que facilitou a avaliação do nível de IA das 

famílias. Sinaliza-se a necessidade de outros instrumentos, nos diferentes 

equipamentos públicos, que impulsionem a organização da rede 

socioassistencial para atender as demandas com eficiência, qualidade e 

equidade. 
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Introdução: A formação dos hábitos alimentares começa na infância, portanto, 

é importante avaliar o consumo alimentar das crianças nesta fase. Assim, é 

possível desenvolver mudanças na alimentação para prevenir problemas de 

saúde. Objetivo: Avaliar qualitativamente o consumo alimentar de crianças de 

sete a dez anos de idade matriculadas em escolas públicas de Ouro Branco, 

MG. Métodos: Trata-se de estudo transversal realizado com uma amostra 

probabilística escolares de sete a dez anos matriculados em todas as seis 

escolas urbanas do município que contemplam do segundo ao quinto ano, 

correspondente à faixa etária em estudo. Para avaliação do consumo alimentar 

foi utilizada a terceira versão do Questionário Alimentar do Dia Anterior 

(QUADA-3). As crianças foram orientadas a circular o tipo de transporte 

utilizado para sua locomoção até a escola, os alimentos e bebidas que foram 

consumidos no dia anterior à pesquisa em cada refeição diária. Quando um 

alimento foi circulado, considerou como uma porção, visto que nessa faixa 

etária têm-se dificuldades em descrever a quantidade consumida. A avaliação 



qualitativa foi baseada na distribuição dos grupos da pirâmide alimentar da 

Sociedade Brasileira de Pediatria. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da Faculdade Santa Rita (parecer: 3335866). Foi realizada análise descritiva 

das variáveis apresentadas em frequência relativa com auxilio do software 

STATA®. Resultados: Dos 522 escolares participantes, 55,47% eram meninas. 

Identificou-se que a caminhada e bicicleta foi o tipo de transporte mais 

utilizado, sendo relatado por 48,75% das crianças. As crianças apresentaram 

consumo insuficiente de grupos alimentares como as hortaliças (98,85%), 

frutas (87,91%), leite e derivados (85,82%), carnes e ovos (71,21%), cereais, 

pães, tubérculos e raízes (64,88%) e feijões (36,66%); 30,33% apresentaram 

consumo acima do recomendado de açúcares e doces, 12,67% de 

refrigerantes e 4,8% de fast-foods. Apenas 41,84% das crianças realizavam as 

seis refeições diárias. Conclusão: Destaca que as escolhas alimentares na 

infância devem suprir à quantidade de alimentos com qualidade nutricional, 

proporcionando o desenvolvimento saudável. Sendo necessário desenvolver 

atividades de educação alimentar e nutricional visando à promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, visto que a alimentação é um dos fatores determinantes 

para o desenvolvimento de déficits nutricionais e doenças crônicas. 
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Os grãos fazem parte de um grupo alimentar importante para a saúde, 

entretanto, eles ainda são pouco consumidos pelos brasileiros. Assim, as 

ações de educação alimentar e nutricional (EAN) que promovam a divulgação 

do conhecimento científico são de grande relevância, permitindo salientar os 

benefícios dos alimentos e ampliar as possibilidades de consumo. O objetivo 

deste trabalho foi promover uma ação de EAN, mediante a divulgação de 

informações relevantes e pouco conhecidas, acerca de benefícios nutricionais 

dos grãos, bem como sua utilização na alimentação com sugestão de receitas. 

A metodologia consistiu na realização de publicações na  

página do Instagram do PET Nutrição, que possui 854 seguidores, no período 

de outubro a dezembro de 2020. Foram abordados os benefícios alimentares 

dos grãos em geral, com destaque para o psillium, arroz integral, linhaça, 



aveia, chia, quinoa e centeio, que são alimentos que possuem nutrientes 

importantes, destacando-se a promoção do bom funcionamento intestinal que 

se reflete na saúde geral. A fim de realizar as publicações, os petianos 

pesquisaram sobre os assuntos abordados em literatura especializada, 

desenvolveram um design no site Canva de maneira interativa, com o objetivo 

de facilitar o entendimento do tema para os seguidores compartilhando o 

conteúdo na plataforma. Os resultados foram obtidos por meio  

dos Insights de cada postagem, sendo possível observar que as publicações 

obtiveram um bom alcance, com uma média, a cada postagem de 38 curtidas, 

4 compartilhamentos e 4 salvamentos. Foram alcançadas, em média, 290 

contas e obtidas 403 impressões, o que, por sua vez, demonstrou o 

engajamento do público nas publicações em questão. Ressalta-se que a rede 

social, especialmente o Instagram, é acessível a diferentes públicos e, no atual 

contexto da pandemia, tornou-se uma ferramenta de grande abrangência, 

sendo importante sua utilização  

na propagação de assuntos de relevância. Conclui-se que o objetivo de 

promover uma ação de EAN, com o foco nos benefícios nutricionais e consumo 

de grãos, foi alcançado, possibilitando o acesso ao conhecimento no sentido de 

promover confiança quanto ao consumo desses alimentos. 
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INTRODUÇÃO: as Diretrizes Curriculares Nacionais recomendam que o 

processo de ensino e aprendizagem deve se dar tanto no ambiente 

universitário como nos distintos cenários de práticas (Brasil, 2017). A evidência 

científica aponta para a importância da capacitação dos estudantes para o 

trabalho em equipe interdisciplinar, coleta e análise de dados, para a formação 

profissional preparando-os para as diferentes demandas. OBJETIVO: 

descrever, por meio de um relato de experiência, a capacitação de estudantes 

dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Medicina e Nutrição, para a 

coleta de dados antropométricos, bioquímicos, de atividade física e aplicação 

de entrevistas, de projetos de pesquisa, pela equipe dos Laboratórios de 

Estudos em Planejamento de Gestão em Saúde (LabPlanGest) e do Programa 

de Inovação em Docência Universitária (PRODUS) da Universidade Federal de 

Viçosa (UFV). MÉTODOS: a capacitação foi executada por meio de métodos 

ativos teóricos e práticos em 3 momentos distintos. As atividades incluíram: 



técnicas padronizadas de aferição de pressão e de medidas antropométricas 

com equipamentos científicos (peso, altura, perímetros do braço, cintura e 

pescoço e quadril), aplicação de entrevistas para coleta de dados 

socioeconômicos, perfil de saúde, hábitos, estilo de vida e alimentação, e 

avaliação da atividade física. Durante as capacitações os estudantes treinaram 

as técnicas em seus colegas, com orientações concomitantes pelos tutores, 

sobre a importância da execução correta da técnica e suas limitações, conduta 

e postura na aplicação do questionário, além do cuidado com o outro. Nesse 

ambiente, os estudantes praticaram todas as técnicas repetidamente, dando 

ênfase a autonomia e corresponsabilização pelo processo de coleta, 

exercitando-se assim, as dimensões técnicas, científicas e humanas. 

RESULTADOS: assim, trabalhou-se, durante o processo de treinamento e de 

coleta de dados: o trabalho em equipe, gestão do tempo, capacidade de 

comunicação e de conduzir pesquisas, motivação e aplicação das técnicas 

aprendidas. Inserir a aprendizagem teórica no ambiente da prática profissional, 

especialmente para o ensino na saúde, promove a qualificação e 

instrumentalização dos estudantes frente a situações cotidianas e de trabalho 

em equipe (Aragão, E., & Maranhão, R. V. 2019). CONCLUSÃO: destarte, a 

capacitação foi delineada por um enfoque de educação que integre o 

conhecimento acadêmico e profissional. 
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Introdução: O aleitamento materno (AM) é, irrefutavelmente, o alimento ideal 

para a saúde da criança e, consequentemente, para a saúde da mãe. Apesar 

das vantagens do AM, o desmame precoce ainda é prevalente em diversos 

países, inclusive no Brasil, sendo afetado por fatores como características 

maternas, desinformação, condições de trabalho, situação socioeconômica ou 

conjugal e acompanhamento da equipe de saúde. Objetivo: Identificar fatores 

associados ao AM em crianças menores de 12 meses cadastradas em 2 

equipes de  Estratégia Saúde da Família de Piranga-MG. Metodologia: Trata-se 

de uma pesquisa transversal realizada com aplicação de questionário contendo 

características sociodemográficas, obstétricas e do AM. A amostra foi do tipo 

conveniência, incluindo 46 mães (86,79% da população). Foram incluídas 

mães que assinaram o TCLE e estavam presentes em casa em uma das três 

tentativas de coleta, e excluídas as portadoras de HIV e com bebês 

prematuros. Variáveis categóricas foram apresentadas em frequência absoluta 

e relativa e as quantitativas em média e desvio padrão. Para comparação foi 

realizado o teste Qui-Quadrado de Pearson e o teste Exato de Fisher, 



utilizando o software Stata®. O projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de 

Ética da Faculdade Politécnica de Uberlândia (parecer nº:1.684.125). 

Resultados: Do total, 42,86% das crianças foram amamentadas 

exclusivamente e 57,14% foram amamentadas, independente de receber ou 

não outros alimentos, 76,19% receberam leite materno na primeira hora de 

vida, 73,81% não fizeram uso de chupeta. Das mães, 34,78% tinham entre 24 

a 29 anos, 33,33% possuíam o ensino fundamental incompleto, 92,86% eram 

casadas ou viviam com companheiro, 59,52% eram multíparas, 100% 

realizaram pré-natal, 97,62% frequentaram 6 ou mais consultas médicas e 

61,90% tiveram parto normal. Todavia, 57,14% não participaram de grupos de 

gestantes, 78,26% não receberam visita domiciliar de profissionais da ESF. 

Mães de 24 a 29 anos de idade apresentaram maior frequência de AM 

exclusivo e aquelas com idades de 18 a 23 anos apresentaram maior 

frequência de AM. Conclusão: A capacitação dos profissionais de saúde na 

atenção básica para a promoção do aleitamento materno faz-se essencial, 

considerando a sua ainda baixa prevalência. Sugere-se que sejam 

implementadas Políticas Públicas para a devida capacitação dos mesmos. 
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Introdução: A dieta vegetariana se caracteriza pela predominância de alimentos 

de origem vegetal e ausência de carnes. Os adeptos do vegetarianismo podem 

ser ovovegetarianos, lactovegetarianos, ovolactovegetarianos, vegetarianos 

estritos e veganos. Caracterizar os estudantes vegetarianos poderá auxiliará 

nutricionistas no planejamento dietético adequado aos comensais. Objetivo: 

Caracterizar os estudantes vegetarianos de uma instituição pública de ensino 

do Nordeste do Brasil, quanto aos aspectos sociais, econômicos, de estilo de 

vida e saúde. Métodos: Estudo transversal realizado no segundo semestre de 

2018, em um restaurante universitário. A população deste estudo constituiu-se 

de 150 estudantes de uma instituição pública de ensino, usuários regulares de 

um restaurante universitário (frequência mínima igual a três vezes por 

semana). A amostra foi composta por estudantes autodeclarados vegetarianos, 

maiores de 18 anos que consentiram em participar deste estudo. Utilizou-se um 

questionário próprio. Foram coletados dados sobre idade, sexo, etnia, renda 

familiar, religião e curso (área e tempo). Sobre o estilo de vida foram 

investigados: tipo de vegetarianismo, prática de atividade física, consumo de 



bebida alcoólica e tabagismo. No tocante à saúde foram avaliados: presença 

de doenças crônicas, intolerância e/ou alergia alimentar, uso crônico de 

medicamentos e uso de suplementos alimentares. Os dados foram exportados 

para planilhas no programa Excel (versão 2013) e analisados segundo 

estatística descritiva. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

Humana e aprovado com nº de parecer 2.734.063. Os participantes assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Participaram 58 

estudantes vegetarianos, predominando as seguintes características: média de 

idade igual a 21,02 ± 5,13 anos, sexo feminino (67,2%), etnia parda 

autodeclarada (55,2%), renda familiar superior a 3 salários-mínimos (34,5%), 

religião ausente ou não declarada (44,8%), alunos matriculados no segundo 

ano da graduação (37,9%) de cursos da área de ciências humanas (46,6%); 

estudantes ovolactovegetarianos (81%), sedentários (70,7%), consumidores de 

bebida alcoólica (53,4%) e não fumantes (93%); queixas de saúde ausentes 

(65,5%), intolerâncias ou alergias alimentares ausentes (69%), não uso crônico 

de medicamentos (70,7%) e de suplementos alimentares (87,9%). Conclusão: 

A caracterização dos estudantes vegetarianos demonstra aspectos positivos e 

negativos que poderão auxiliar o nutricionista na tomada de decisões 

relacionadas ao cuidado nutricional deste grupo. 
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Introdução: O ambiente alimentar é compreendido como a interação dos 

diferentes tipos de ambientes em que se vive, estuda e/ou trabalha, que 

influenciam os padrões alimentares, e assim afetam o risco de desenvolver 

doenças. No contexto do ambiente alimentar comunitário, a disponibilidade dos 

diferentes tipos de estabelecimentos de venda de alimentos pode modular as 

escolhas alimentares. 

Objetivos: Caracterizar o ambiente alimentar comunitário formal da cidade de 

Betim, Minas Gerais. 

Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico, que utilizou o setor censitário 

como unidade de análise. Utilizou-se dados de estabelecimentos que 

comercializam alimentos, rendimentos e população dos setores censitários. Os 

endereços e a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 

referentes ao ano de 2019 foram obtidos na Secretaria de Estado de Fazenda 



de Minas Gerais. Após o georreferenciamento, agrupou-se os 

estabelecimentos segundo o grau de processamento dos alimentos 

predominantemente comercializados. A renda per capita foi calculada a partir 

de dados do Censo Demográfico. A caracterização do ambiente alimentar foi 

relizada através de estatística descritiva e apresentou-se os resultados em 

quintis de renda per capita e frequência relativa. As análises foram realizadas 

nos softwares SPSS 19.0 e QGis 2.10.1. 

Resultados: Foram incluídos na pesquisa 3673 estabelecimentos que 

comercializam alimentos. Desses, 12,79% (n= 470) vendiam 

predominantemente alimentos in natura, 54,72% (n= 2010) eram classificados 

como mistos e 32,48% (n=1193) comercializavam majoritariamente alimentos 

ultraprocessados. Foi identificado que os estabelecimentos que comercializam 

alimentos in natura estavam concentrados nos setores censitários pertencentes 

ao 2º (R$ 366,39 -R$ 428,91) 3º (R$ 428,92 - R$ 509,81) e 4º (R$ 509,81 - R$ 

662,10) quintis de renda. Quanto aos estabelecimentos mistos e aqueles de 

venda majoritária de alimentos ultraprocessados, a predominância foi nos 

setores pertencentes ao 4º e 5º (R$ 662,10 - 2980,83) quintis. 

Conclusão: Os estabelecimentos mistos e de venda predominante de alimentos 

ultraprocessados foram os mais presentes no estudo. Setores censitários mais 

vulneráveis (1º quintil de renda) apresentaram menor número de 

estabelecimentos, independentemente do tipo. O presente estudo identificou 

resultados semelhantes a outras pesquisas realizadas em cidades de 

diferentes portes o que sugere que o ambiente alimentar comunitário formal no 

Brasil apresenta as características similares em diferentes cidades. 
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Introdução: O consumo de ácidos graxos trans (AGT) é um fator evitável para a 

carga de doenças cardiovasculares, incluindo a doença isquêmica do coração 

(DIC), uma das principais contribuintes para a morbimortalidade neste grupo. 

Objetivo: Avaliar as mudanças na carga de DIC atribuível ao consumo de AGT 

e na exposição a esse fator de risco no Brasil, entre 1990 e 2019. Métodos: 

Estudo descritivo com dados secundários do Global Burden of Disease 2019 

para o Brasil e estados. Utilizou-se uma abordagem comparativa de avaliação 

de risco para estimar a carga atribuível de anos de vida perdidos ajustados por 

incapacidade (DALYs), expressa por meio da taxa bruta e da taxa padronizada 

por idade, por 100.000 habitantes, e da proporção. As duas métricas foram 

descritas para Brasil e estados, para ambos os sexos, em 1990 e 2019. Ainda, 

foi calculada a mudança percentual da taxa bruta e padronizada entre 1990-

2019.  Os resultados foram apresentados com intervalos de incerteza de 95% 

(II95%). Resultados: Entre 1990 e 2019, houve uma diminuição da taxa bruta 

(1990: 179,95 [IC95%:14,60-236,97]; 2019: 138,02 [II95%:12,61-183,47]; 



Mudança: -23,30%) e da taxa padronizada por idade (1990: 284,88 

[II95%:24,39-375,26]; 2019: 124,14 [II95%:11,38-165,22]; Mudança: -56,42%) 

de DALYs por DIC atribuída aos AGT no Brasil. Os estados da Região 

Nordeste apresentaram as menores diminuições da carga, enquanto aqueles 

do Sudeste e Sul revelaram percentuais maiores de diminuição. A proporção 

de DALYs no Brasil em 1990 e 2019 foi de 9,59% e 8,03%, respectivamente. 

Todos os estados brasileiros apresentaram proporções próximas àquelas 

observadas para o país em 1990 e 2019. Conclusão: Evidenciou-se uma 

redução nas taxas de DIC atribuídas ao consumo de AGT. Embora medidas 

regulatórias de caráter normativo venham sendo implementadas no país desde 

2003 para reduzir o consumo e, consequentemente, a carga de doenças 

atribuída aos AGT, não foi notada uma diminuição expressiva  da carga 

atribuível a esse fator de risco no país entre 2010 e 2019, reforçando a 

importância de medidas mais severas direcionadas a esse fator de risco, como 

o banimento dos AGT industrializados. 
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Introdução 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são a principal causa de 

morte global e o consumo de carnes processadas, combinado com outros 

fatores de risco, está associado a esse desfecho. Conhecer o impacto das 

DCNT atribuídas ao consumo elevado de carnes processadas e quanto poderia 

ser economizado pelo SUS no Brasil e nos estados é fundamental para a 

adoção de ações assertivas de prevenção e promoção a saúde. 

 

Objetivo 

Analisar a carga de DCNT atribuível à dieta rica em carne processada na 

população adulta brasileira no ano de 1990 e 2019.  

 



Métodos 

Estudo ecológico com estimativas do Global Burden of Disease (GBD) 2019.  

Determinou-se taxa de mortalidade e anos de vida perdidos ajustados por 

incapacidade (DALYs) por DCNT atribuíveis à dieta rica em carne processada 

no Brasil e suas Unidades Federativas, para indivíduos com idade = 25 anos, 

de ambos os sexos, em 1990 e 2019. As taxas foram padronizadas por idade, 

expressas por 100.000 habitantes e apresentadas com intervalos de incerteza 

de 95% (II95%). 

 

Resultados  

Em 1990, a dieta rica em carnes processadas contribuiu com 1,44 (II95%:0,63-

2,88) óbitos/100.000 e 75,31 (II95%:34,92-139,65) DALYs/100.000. A maior 

taxa padronizada de mortalidade e DALYs foi observada para o estado de Rio 

de Janeiro: 3,69 (II95%:1,59-7,34)/100.000  e São Paulo: 88,55 (II95%:40,66-

170,26)/100.000. Já em 2019, a taxa de mortalidade e DALYS foi de 2,35 

(II95%:1,22-4,09) óbitos/100.000 e 79,35 (II95%:42.83-126,24) DALYs/100.000. 

A maior taxa padronizada de mortalidade e DALYs foi observada para o estado 

do Alagoas: 3,46 (II95%:1,76-5,64)/100.000 e 111,20 (II95%:58,26-

173,60)/100.000, respectivamente. Em 1990, menor taxa de mortalidade e 

DALYS foi encontrada no estado do Ceará: 1,55 (II95%:0,67-2,99)/100.000 e 

45,29 (II95%:20,52-82,72)/100.000, respectivamente, enquanto que em 2019 a 

menor taxa de mortalidade e DALYs foi encontrada no estado de Minas Gerais: 

1,84 (II95%:0,92-3,28)/100.000 e 64,88 (II95%:34,03-106,81)/100.000, 

respectivamente.  

 

Conclusão 

A carga atribuível a carne processada aumentou de 1990 para 2019 e se 

expressa de forma diferente entre os anos. Em 1990 a carga era maior na 

região Sudeste e menor em estados do Nordeste, sendo essa relação invertida 

em 2019. O incentivo à promoção de hábitos alimentares saudáveis pode evitar 

mortes atribuíveis a causas evitáveis. 
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Introdução: A alimentação inadequada é considerada um dos principais 

determinantes das mortes e incapacidades por doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). A carga de DCNT para a população brasileira poderia 

ser reduzida, caso a alimentação adequada fosse mais praticada. Objetivo: 

Avaliar a contribuição da alimentação inadequada na carga de DCNT no Brasil, 

entre os anos de 1990 e 2019.  Métodos: Estudo descritivo com dados 

secundários do Global Burden of Disease 2019 para o Brasil. Foi utilizada uma 

abordagem de avaliação de risco para determinar a fração atribuível à 

população. Estimou-se a proporção de óbitos e anos de vida perdidos 

ajustados pela incapacidade (DALYs) de DCNT atribuível a 15 fatores de risco 

dietéticos e sua proporção por sexo e faixa etária, em 2019. Ainda, foram 

analisadas as taxas de mortalidade e DALYs padronizadas por idade, por 

100.000 habitantes, com seus respectivos intervalos de incerteza de 95% 

(II95%) e variações percentuais entre 1990 e 2019. Resultados: A carga de 



DCNT foi maior entre os homens e na população em torno de 50 anos. 

Aproximadamente, 14% de óbitos e 8% de DALYs por DCNT poderiam ser 

evitados, em 2019, caso uma alimentação adequada fosse adotada pela 

população brasileira. As taxas padronizadas por idade de mortalidade (1990: 

134,7 [II95%: 108,2-169,9]; 2019: 65,3 [II95%: 51,9-83,9]) e DALYs (1990: 

3.113,7 [II95%: 2.586,2-3.844,1]; 2019: 1.617,7 [II95%: 1.314,7-2.004,5]) 

atribuíveis à alimentação inadequada no país diminuíram entre 1990 e 2019 (-

51,5% e -48,8, respectivamente). Alimentos ultraprocessados, como as bebidas 

açucaradas e carnes processadas, tiveram reduções menores na carga. Com 

relação aos riscos dietéticos individuais, o consumo excessivo de carne 

vermelha e sódio e a alimentação pobre em grãos integrais foram os três 

principais riscos que contribuíram para a carga de DCNT em 1990 e 2019. 

Conclusão: A carga de DCNT atribuível à alimentação reduziu entre 1990 e 

2019 no Brasil. Consumo pobre em grãos integrais e excessivo em carnes 

vermelhas e sódio foram os riscos dietéticos que mais contribuíram para as 

DCNT. Embora tenha sido observado algum progresso na redução das DCNT 

relacionadas à alimentação, esses achados demonstram que políticas mais 

efetivas ainda são necessárias para o enfrentamento dessas doenças. 
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INTRODUÇÃO: A palavra stoma é de origem grega e refere-se a uma abertura 

realizada através de procedimento cirúrgico com o objetivo de exteriorizar parte 

do sistema respiratório, digestivo ou urinário. A formação de uma estomia 

intestinal provoca forte impacto emocional nos pacientes, alterando a 

percepção que eles têm de si mesmos e sua autoestima. Além disso, a 

ressecção intestinal influencia diretamente no processo de absorção de alguns 

nutrientes e água, podendo levar a quadros de desnutrição, desidratação e 

diminuição da qualidade de vida dos estomizados. OBJETIVO: Desenvolver 

uma cartilha de orientação nutricional para estomizados intestinais do Serviço 

de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada em Juiz de Fora. METODOLOGIA: 

A cartilha foi elaborada de acordo com a necessidade do Serviço de 

Estomizados e com as seguintes informações: estoma intestinal, alimentação e 

vida saudável e o prazer na alimentação. Para o levantamento das informações 

apresentadas na cartilha foram revisados materiais educativos, artigos, textos e 

cartilhas nas bases de dados na internet (Scielo, Medline, CAPES e Google 

Acadêmico). RESULTADOS e DISCUSSÃO: Muitos estomizados desenvolvem 

medos alimentares, em sua maioria formados por crenças, sem fundamentação 

científica, o que leva à diminuição na ingestão ou exclusão de determinados 

alimentos da dieta, principalmente frutas e vegetais. A orientação nutricional se 



torna indispensável a esses pacientes, pois além de auxiliar na recuperação 

durante o período pós-cirúrgico, diminui complicações intestinais, reduz medos 

alimentares e promove a autonomia para realizarem suas próprias escolhas 

alimentares. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A alimentação influencia diretamente 

na qualidade de vida dos pacientes estomizados. O acesso à informações 

baseadas em ciência é de extrema importância para a formação do 

conhecimento do indivíduo estomizado sobre sua nova condição. Desta forma, 

a confecção desta cartilha como material educativo, torna-se fundamental para 

auxiliar neste processo. 
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Introdução: As redes sociais são canais onde há muita troca de informações, 

porém são compartilhados muitos materiais falsos e sem embasamento. Diante 

disso, o Projeto de Extensão Check Nutri: REPASSA Nutrição Consciente da 

Universidade Federal de Alfenas, foi criado para colaborar com o repasse de 

informações seguras e de fontes confiáveis. Em virtude do contexto de 

pandemia pela COVID-19, o qual afeta a toda a população brasileira, o projeto 

ganhou destaque pela metodologia e pelas ações executadas virtualmente. 

Assim, a equipe de ação tem se debruçado a atender as demandas sociais e a 

identificar possíveis mitos e crenças em notícias falsas. Objetivo: Interagir com 

a população a fim de compartilhar informações confiáveis e necessárias sobre 

educação nutricional e cuidados adequados em relação a pandemia do COVID-

19. Métodos: Publicação de informações seguras diante da temática nutrição, 

através da ferramenta “enquete” do Instagram e a criação da cartilha: Nutrição 



e Saúde na Quarentena. Resultados: Os assuntos mais mencionados foram:  

receitas saudáveis no quadro ‘’hora da merenda’’, alimentos da estação, 

alimentação e saúde mental, FODMAPS, transtornos alimentares, probióticos, 

obesidade e covid 19, congelamento de legumes, dieta vegetariana, adoçantes, 

‘’metabolismo x peso ‘’, alimentos integrais e gorduras trans, insaturadas e 

saturadas. No ano de 2020, nossos posts tiveram um total de 26.021 

impressões e nossa cartilha 136 visualizações. Conclusão: As informações 

relacionadas à nutrição têm chamado muito a atenção da população na mídia, 

sendo assim o perfil na rede social Instagram ganhou muitos seguidores, 

(atualmente 1.613 pessoas seguem a página), permitindo uma interação 

importante para que a troca de experiências fosse efetivada. O 

desenvolvimento  da Cartilha Nutrição e  Saúde na quarentena , influenciou  

positivamente a vida das pessoas, sendo fonte de informação  nutricional de 

qualidade e de fácil acesso  através das redes sociais ,  disponibilizada 

gratuitamente.  O diálogo com os usuários  permitiu sanar as dúvidas e 

identificar os  temas mais recorrentes  para o desenvolvimento do projeto 

Check Nutri. 
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Introdução: A promoção do envelhecimento saudável e ativo da população 

depende do acompanhamento de indicadores de saúde. Nesse sentindo, a 

vigilância alimentar e nutricional é fundamental para o diagnóstico e 

monitoramento epidemiológico do estado nutricional de idosos, com ações da 

Atenção Primária à Saúde (APS) para o cuidado nutricional no Sistema Único 

de Saúde (SUS) e registros de informações desta população adscrita. Tais 

dados podem subsidiar o desenvolvimento e aplicação de políticas públicas 

para promoção da saúde de idosos. 

Objetivo: Descrever e analisar a tendência de cobertura e estado nutricional de 

idosos cadastrados no Sisvan, abrangendo as localidades de Manaus, 

Amazonas, região Norte e Brasil, no período de 2016 a 2020. 



Metodologia: Foi realizado um estudo ecológico de série temporal utilizando 

dados secundários anônimos e de acesso público do Sisvan para cobertura e 

classificações do estado nutricional de idosos (baixo peso, eutrofia e 

sobrepeso), aplicando-se o modelo de regressão de Prais-Winsten. Os dados 

para variação anual média de cobertura e prevalências de classificações do 

estado nutricional foram expressos em valores absolutos e percentuais, 

respectivamente. O intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o nível de 

significância menor ou igual a 5% foram utilizados para avaliação dos 

resultados. As análises estatísticas foram realizadas no programa Stata 15.1. 

Resultados: A cobertura do número de idosos cadastrados no Sisvan 

apresentou tendência de aumento no Amazonas (9.340; IC95%= 2.041; 

16.638), região Norte (19.163; IC95%= 14.267; 24.058) e Brasil (249.544; 

IC95%= 147.023; 352.066). Manaus apresenta uma tendência de estabilidade 

para cobertura e perfil do estado nutricional. Verificou-se a tendência de 

aumento do sobrepeso no Amazonas (0,74%; IC95%= 0,13;1,35), região Norte 

(0,60%; IC95%= 0,23;0,98) e Brasil (0,74%; IC95%= 0,44;1,05). Considerando 

as mesmas localidades, as prevalências de baixo peso apresentaram 

tendência de queda.  

Conclusão: Com exceção de Manaus, a cobertura do Sisvan para a vigilância 

do estado nutricional de idosos aumentou de forma significante nos agregados 

analisados. De modo geral, a diminuição da prevalência de baixo peso e a 

elevação da prevalência de sobrepeso configuram o perfil de transição 

nutricional entre idosos, sendo importantes indicadores para o desenvolvimento 

de programas, ações e intervenções no âmbito da APS. 
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O Plano Nacional de Educação orienta que 10% dos créditos curriculares dos 

cursos de graduação sejam realizados em programas/projetos de extensão, 

para formar pessoas socialmente comprometidas e contextualizadas com 

distintas realidades. Na perspectiva da educação crítica e significativa, são 

respeitados diferentes saberes e experiências, bem como são valorizados 

processos participativos e colaborativos, que tragam sentidos e significados 

para a construção de conhecimentos e o processo educativo. O objetivo deste 

trabalho é apresentar uma experiência de formação em Nutrição, com múltiplas 

intenções pedagógicas, desenvolvida pelo Núcleo de Educação em Saúde da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. As metodologias adotadas 

foram a Integração de Projetos e a Cocriação. Foram integrados três Projetos 

de Extensão que, apesar de serem voltados a públicos diferentes, são 

alinhados a Educação Alimentar e Nutricional. Os estudantes foram convidados 



a participar de um processo de Cocriação de microprogramas para rádio 

(projeto 1), sobre os 10 temas mobilizadores do movimento Comer pra quê? 

(projeto 2), que serão utilizados em atividades com estudantes de Ensino 

Médio (projeto 3). Participam desta iniciativa 9 estudantes e 3 professoras. O 

processo de Cocriação envolve: escolha do tema, pesquisa, autoria, co-autoria, 

revisão coletiva. Além das pesquisas sobre Alimentação na perspectiva da 

Segurança Alimentar e Nutricional, são realizados estudos sobre temáticas da 

educação, comunicação e produção audiovisual devido às características dos 

projetos. Foram escritos 30 microprogramas, que estão em processo de 

revisão coletiva. Na atividade de avaliação sobre a experiência de integração e 

cocriação, os estudantes relataram como aspectos positivos a criação de 

habilidades para pesquisar sobre alimentação com olhar multidimensional, 

escrever de forma sintética e cuidadosa, comunicar de maneira clara e 

acessível, trabalhar coletivamente; como aspecto negativo foi apontado o 

tempo gasto na revisão coletiva. Na avaliação das docentes esta iniciativa é 

uma oportunidade de Educação Permanente e um caminho para a 

formalização do componente curricular associado à extensão. Conclui-se que 

esta experiência tem múltiplas potencialidades pedagógicas para os 

estudantes, as professoras e os públicos para os quais os projetos são 

desenvolvidos. Além de ser uma experiência relevante no processo de 

formação e integralização curricular da extensão na graduação em Nutrição. 
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É notório o crescimento do comércio de comida de rua no Brasil, para consumo 

imediato ou posterior, associado ao aumento do consumo de alimentos fora de 

casa, tendo como principal responsável pela produção de alimentos o 

manipulador de alimentos. Todavia, esse serviço representa um desafio para a 

saúde pública, por configurar um risco na veiculação de agentes etiológicos de 

doenças alimentares, quando os cuidados higiênicos sanitários e as 

recomendações legais não são observadas. Este trabalho teve como objetivo 

elaborar, aplicar e avaliar um programa de capacitação sobre boas práticas de 

fabricação para manipuladores do comércio de alimentos de rua, no município 

de Niterói/Rio de Janeiro. Tratou-se de uma pesquisa experimental, com 

metodologia quantitativa. A amostra foi constituída de manipuladores de 

alimentos atuantes na principal feira de alimentos do município. Inicialmente, 



realizou-se um mapeamento do conhecimento sobre boas práticas com esses 

manipuladores, por meio de questionário com perguntas objetivas e abertas. 

Após, realizou-se o planejamento com a definição dos temas e cronograma: 

higiene pessoal, higiene, segurança e sustentabilidade na produção de 

alimentos e custos. Devido a pandemia da Covid-19 utilizou-se a plataforma 

virtual Google Meet para a realização dos encontros, que foram oferecidos em 

2 turmas, com carga horária de 10 horas/cada, divididos em 5 encontros. 

Resultados: foram realizados dois cursos, com média de 80 pessoas/turma, 

com idade de 20 a 59 anos (88%), dos quais, 39%, possuíam superior 

incompleto e 85% eram mulheres. Em relação ao tempo de trabalho como 

manipulador de alimentos, 49 % possuíam de 6 meses a 1 ano de atuação e 

18% com 5 ou mais anos. Em relação a avaliação do curso, 98% dos 

participantes selecionaram a opção adorei as aulas on-line, conforme escala 

hedônica. Participaram e obtiveram os certificados dos encontros cerca de 120 

pessoas, devido a exigência de 75% de presença. Concluiu-se que o curso no 

formato on-line não constituiu um impedimento para a participação das 

pessoas. Durante as aulas foi possível observar o interesse, por meio da 

interação entre alunos e docentes. A atividade desenvolvida estreitou a 

parceria entre a Universidade e a comunidade, reforçando o compromisso 

social com o desenvolvimento social. 
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Introdução: A melhor compreensão da realização de comportamentos de saúde 

entre a população negra possibilita avançar na compreensão das iniquidades 

em saúde e na organização e resposta dos serviços às demandas desta 

coletividade. Objetivo: Comparar da frequência de realização dos 

comportamentos de saúde entre a população negra e branca das 26 capitais 

brasileiras e do Distrito Federal, no ano de 2019. Métodos: A partir dos dados 

coletados pelo sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), em 2019, foram 

comparadas as frequências de realização de fatores de risco e proteção à 

saúde (obesidade, consumo regular e recomendando de frutas e hortaliças, 

consumo abusivo de álcool, prática de atividade física no lazer e autoavaliação 

em saúde) entre a população negra e branca das 26 capitais brasileiras e do 

Distrito Federal (n=52.443). O significado estatístico da diferença da frequência 

de cada indicador entre a população negra e branca foi avaliado por meio do 

teste de Qui-quadrado de Wald, considerando o delineamento da amostra do 

Vigitel.  A comparação foi realizada para o conjunto completo da população 

negra e branca. Resultados: Para o conjunto completo da população 52,4% 

adultos entrevistados se autodeclararam pretos ou pardos. Cenário 



desfavorável para a população negra foi observado no caso da obesidade 

(21,7% vs. 18,5%), assim como para o consumo regular (30,1% vs. 38,9%) e 

recomendado (20,2% vs. 25,8%) de frutas e hortaliças. A população negra 

apresentou maior consumo abusivo de álcool (19,7% vs. 18,0%) e menor 

prática de atividade física no lazer (38,2% vs. 40,2%). Por fim, a população 

negra tendeu a apresentar pior avaliação de seu quadro atual de saúde (5,3% 

vs. 4,2%) avaliando a saúde como ruim ou muito ruim. Conclusão: Um pior 

cenário envolvendo aos fatores de risco e proteção a saúde foi observado entre 

a população negra. Tais resultados expressam as vulnerabilidades desse grupo 

populacional no âmbito da saúde ocasionadas pelas desigualdades de acesso 

às políticas sociais existentes. 
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Introdução: O problema da interpretação correta das informações fornecidas 

pela atual rotulagem de alimentos culminou na implementação da rotulagem 

frontal como estratégia resolutiva em diversos países, com destaque para a 

América Latina. Para embasar esse tipo de rotulagem, deve-se implementar 

concomitantemente um modelo de Perfil Nutricional (PN). O Brasil, por meio da 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 429 de 2020, irá implementar um 

modelo de PN proposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), enquanto outros países, como o México, se basearam no modelo de 

PN proposto pela Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), o qual conta 

com evidências robustas na área de nutrição para sua elaboração.  

Objetivo: Comparar, na categorização de um grupo similar de alimentos, os 

diferentes perfis nutricionais implementados no Brasil e no México.  



Metodologia: Foi realizada a coleta do rótulo e das informações nutricionais de 

206 produtos (iogurtes, bebidas lácteas, colhadas, sobremesas lácteas, leites 

fermentados, cremes de queijo e queijos “petit suisse”), os quais os 

consumidores mais consultam os rótulos e que se encontram concentrados em 

um único corredor de um supermercado em Belo Horizonte/MG. Os dados 

foram transcritos e tabulados e para a estimativa de açúcares adicionados de 

cada produto, utilizou-se método adaptado de Scapin e colaboradores (2021) e 

OPAS (2016). Posteriormente, aplicou-se os parâmetros de cada modelo de 

PN para os três nutrientes em comum (açúcares adicionados, gorduras 

saturadas e sódio), verificando assim quais produtos possuem esses nutrientes 

citados em excesso.  

Resultados: Considerando o modelo de PN implementado no México, 84%, 

56% e 17% dos produtos foram categorizados como altos em açúcares 

adicionados, gorduras saturadas e sódio, respectivamente. Já para o perfil 

nutricional proposto pela ANVISA, apenas 15% e 9% dos produtos foram 

categorizados como altos em açúcares adicionados e gorduras saturadas, 

respectivamente, e nenhum produto foi categorizado como alto em sódio.  

Conclusão: O modelo de perfil nutricional proposto pela ANVISA se mostrou 

mais flexível na categorização de produtos lácteos industrializados, ao 

comparar com o perfil nutricional implementado no México, o qual foi baseado 

no modelo de perfil nutricional da OPAS, publicado em 2016 e baseado em 

evidências científicas robustas da área de nutrição. 
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Existem razões fisiológicas que justificam a alteração do apetite em momentos 

de crise, porém, um dos principais impactos do estresse é sobre o 

comportamento alimentar. Sabe-se que a pandemia do novo coronavírus 

impactou a saúde emocional dos brasileiros e causou mudanças na rotina, 

inclusive a alimentar. Sendo assim, o objetivo foi investigar se as condições da 

pandemia influenciaram a rotina alimentar, o apetite e as escolhas dos 

alimentos, e detectar se, e quais fatores relacionam-se com a alteração do 

comportamento alimentar. Foi realizado um estudo descritivo e transversal, 

com adultos residentes na região Sudeste. Foi utilizado um questionário online, 

divulgado em redes sociais. A análise estatística foi realizada por meio do 

software Stata®, valendo-se de análise de qui-quadrado (p<0,05). A amostra 

de 229 mulheres e 90 homens (n=319) foi majoritariamente branca (82,1%), 

possuindo o ensino superior completo (63,3%). “Convívio social e estresse 

familiar” foram os fatores significativamente mais afetados para a maioria dos 

respondentes (48,3%). Quando avaliada a qualidade do sono, as mulheres 

foram as mais afetas (44,1%) em relação aos homens (27,7%).  189 voluntários 

sentiram-se ansiosos e nervosos muitas vezes (59,2%), desde o início da 

pandemia. Foi demonstrada uma associação positiva entre qualidade do sono 



e sentir-se ansioso, onde, das pessoas que tiveram o sono afetado pela 

pandemia, 67,4% (n=85) sentiu-se ansioso ou nervoso muitas vezes e 23,8% 

(n=30) sente-se sempre ansioso ou nervoso. Notavelmente, das pessoas que 

muitas vezes se sentiram ansiosas ou nervosas (n=189), 92 (48,6%) 

mantiveram o consumo de chocolate e 106 (56%) mantiveram o consumo de 

pão branco. Entretanto, 66 pessoas (39,4%) aumentaram o consumo de 

chocolates, biscoitos doces e refrigerantes, sentindo-se ansioso ou nervoso 

muitas vezes. Em relação à rotina alimentar, horários e quantidades não foram 

afetados significativamente. Apesar do impacto significativo na saúde 

emocional, não ficou constatada relação direta com alteração da rotina de 

refeições da amostra, estando a ansiedade e o nervosismo ligados apenas ao 

aumento do consumo de chocolates, biscoitos, refrigerantes e farináceos em 

geral. Possivelmente, os resultados relacionam-se com o poder econômico e 

grau de escolaridade da amostra, por maior acesso e informações sobre 

alimentação saudável e qualidade de vida. 
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Introdução: Jovens são fortemente influenciados por padrões de moda e 

beleza. Nesse contexto, a atual supervalorização de um corpo magro e 

associado à crença de sucesso, pode gerar alterações psicológicas que 

contribuem para o desenvolvimento de Transtornos Alimentares (TAs). 

Objetivo: O presente estudo objetivou investigar a prevalência de 

comportamento de risco para anorexia nervosa e insatisfação com a imagem 

corporal em acadêmicos de uma instituição privada de ensino superior de 

Minas Gerais. Métodos: Participaram do estudo 401 acadêmicos de cursos da 

área da saúde e de engenharia civil. Foram aplicados questionários de 

identificação e características demográficas. Aplicou-se o questionário Eating 

Attitudes Test (EAT-26) para avaliação da possibilidade de comportamento de 

risco para anorexia nervosa e o questionário Body Shape Questionnaire (BSQ-

34) para mensurar os níveis de insatisfação com a imagem corporal. Os dados 



foram analisados no Software STATA ® 13.0, utilizando-se estatísticas 

descritivas, com teste qui-quadrado para avaliar diferença entre proporções, e 

nível de significância de p=0,05. Resultados: A média de idade dos voluntários 

foi de 24±5,7 anos, sendo que 73,32% eram do gênero feminino. Maior parte 

cursava nutrição (32,67%), seguidos por engenharia civil (18,7%), educação 

física (16,71%), enfermagem (16,21%), biomedicina (8,23%) e farmácia 

(7,48%). Observou-se comportamento de risco para anorexia em 19,70% dos 

avaliados, sendo significativa no gênero feminino (23,13%) (p=0,004). O nível 

de insatisfação corporal foi de 25,43%, e maior entre os estudantes do curso de 

engenharia civil (16%) e nutrição (15,27%) (p = 0,000). Maior parte dos 

avaliados (54,86%) apresentou preocupação normal com a imagem corporal, 

mas a preocupação grave foi maior entre as mulheres (18,03%) (p = 0,000) e 

entre acadêmicos de enfermagem (26,15%) (p = 0,003).  Conclusão: Apesar da 

baixa prevalência de comportamento de risco para anorexia e insatisfação 

corporal do presente estudo, nota-se que o gênero feminino está mais exposto 

ao desenvolvimento de transtornos alimentares e alteração da percepção de 

imagem corporal. Sendo assim, ressalta-se a importância de medidas de 

intervenção nessa temática no ambiente universitário. 
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INTRODUÇÃO:  Para conter a transmissão do vírus SARS-CoV-2, durante a 

pandemia da COVID-19, medidas restritivas foram adotadas. Isso implicou na 

suspenção das aulas e fechamento de espaços que oportunizam a prática de 

atividade física e consequentemente aumentando o tempo dos estudantes em 

comportamentos sedentários   

OBJETIVOS: Avaliar a associação das condições sociodemográficas e de 

variáveis relacionadas à pandemia da COVID-19 no comportamento sedentário 

de estudantes antes e durante a suspensão das aulas nas escolas públicas. 

METODOLOGIA: Realizou-se inquérito telefônico (n = 590) com amostra 

representativa de estudantes das escolas públicas, participantes do Estudo da 

Segurança Alimentar e Nutricional na Pandemia da COVID-19 - ESANP em 

dois municípios brasileiros, entre junho e julho de 2020. Para avaliar o 

comportamento sedentário utilizou-se as recomendações de tempo de tela da 

Sociedade Brasileira de Pediatria. Teste Wilcoxon foi utilizado para análise de 



diferenças de tempo de tela antes e durante a pandemia. A variável desfecho 

foi o comportamento sedentário dos estudantes durante a pandemia da 

COVID-19 e variáveis explicativas foram sexo e faixa etária do estudante, 

escolaridade dos responsáveis, classificação socioeconômica, situação de 

emprego do responsável, local de residência, recebimento de auxílio 

emergencial, tamanho da família, comportamento sedentário dos responsáveis 

antes e durante a pandemia e comportamento sedentário dos próprios 

estudantes antes da pandemia. Modelos de regressão logística foram utilizados 

para estimar a razão de chances (OR) ajustados e intervalo de confiança 

(IC95%).  

RESULTADOS: O comportamento sedentário dos estudantes aumentou 

significativamente de 56% (antes) para 83,5% durante da pandemia (p>0.001). 

Fatores associados ao comportamento sedentário dos estudantes durante a 

pandemia foram o comportamento sedentário do seu responsável (OR=3,00; 

IC95%:1,55;5,82), a classificação socioeconômica mais elevada (OR= 2,52; 

IC95%: 1,35; 4,73) e a faixa etária da educação infantil (OR=3,45; IC95%:1.73; 

6.88). Estudantes residentes em áreas rurais apresentaram chances reduzidas 

de adotarem comportamento sedentário durante a pandemia 

(OR=0,57;IC95%:0.33;0.98). 

CONCLUSÕES: A pandemia da COVID-19 pode ter aumentado a exposição de 

estudantes ao comportamento sedentário, em função da suspenção das aulas 

presenciais, aumentando os riscos de desfechos adversos à saúde a médio e 

longo prazo. 
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Introdução: Dentre os fatores que influenciam o sono, destaca-se o 

comportamento sedentário, principalmente o tempo gasto em telas, visto que 

induz modificações na produção de melatonina e no ritmo circadiano. Com a 

pandemia de COVID-19,  houve um grande incentivo para que a população 

permanecesse em casa, de forma que hipotetiza-se um aumento do 

comportamento sedentário, especialmente por telas.  Objetivo: Avaliar a 

associação entre a mudança no comportamento sedentário e a qualidade de 

sono durante a pandemia de COVID-19. Métodos: Estudo transversal, de base 

populacional, realizado entre outubro e dezembro de 2020, em dois municípios 

de Minas Gerais. O sono foi avaliado pelo Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh, sendo que pontuações de 5 a 10 indicam qualidade ruim e acima de 

10, distúrbio do sono. O comportamento sedentário foi avaliado conforme o 

tempo total sentado (em horas) em dois momentos (antes da pandemia e após 



início da pandemia) e a mudança do comportamento. Utilizou-se regressão de 

Poisson com variância robusta para verificar a associação do aumento no 

comportamento sedentário e o sono. Resultados: Dos indivíduos avaliados a 

maioria era do sexo feminino (51,9%), com 35 a 59 anos (45,6%) e pretos ou 

pardos (67,9%). A média de tempo em horas de comportamento sedentário 

antes e durante a pandemia foi de 4,6 (IC95%: 4,3-4,9) e 5,1 horas (IC95%: 

4,7-5,5), respectivamente. Mais da metade dos indivíduos avaliados tinham 

qualidade ruim de sono (53,7%) e não houve associação com mudança no 

comportamento sedentário (RP: 1,04; IC95%: 0,78- 1,37). Em contrapartida, 

19,7% apresentaram distúrbios do sono (PSQI > 10), e os indivíduos que 

aumentaram seu comportamento sedentário na pandemia, apresentaram 37% 

a mais de prevalência de distúrbios do sono (RP: 1,37; IC95%: 1,07- 1,76). 

Conclusões: O comportamento sedentário está associado ao aumento da 

prevalência de distúrbios do sono. Considerando que a pandemia de COVID-19 

deixará impactos na população, investigar e acompanhar essas mudanças nos 

comportamentos em saúde, é fundamental para que intervenções possam ser 

promovidas para redução do comportamento sedentário e promoção da 

qualidade do sono e à saúde durante a pandemia. 
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Introdução: Comportamento sedentário (CS) refere-se às atividades com gasto 

energético menor ou igual a 1,5 equivalentes metabólicos (METs) realizadas 

em posição sentada ou reclinada. Evidências sugerem que estudantes 

universitários passam muito tempo em CS e que após o ingresso na 

universidade é comum que ocorram mudanças nos seus hábitos alimentares e 

no estado nutricional. Objetivo: Avaliar a prevalência de CS no lazer em 

estudantes universitários e sua associação com práticas alimentares e excesso 

de peso segundo sexo.  Métodos: Estudo transversal com universitários 

ingressantes no primeiro semestre de 2019 na Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP) e que faz parte do Projeto de Ansiedade e Depressão em 

Universitários (PADu). A amostra foi composta por 355 universitários maiores 

de 18 anos. Utilizou-se questionário autoaplicado e o CS no lazer foi avaliado 

pelo somatório do tempo relatado de uso celular, televisão, computador e 

tablet, e estabelecido a partir da mediana de 6h/dia. As variáveis explicativas 



foram práticas alimentares, mensurada pela escala de práticas alimentares 

baseada no Guia Alimentar para a População Brasileira e categorizada em 

“adequadas” e “inadequadas”, e excesso de peso, avaliado por meio do índice 

de massa corporal e categorizada em “sem excesso de peso” e “com excesso 

de peso”. Foi utilizado o teste de Qui-quadrado e regressão logística para 

determinar a Odds Ratio (OR) e o intervalo de confiança de 95% (IC95%). As 

análises foram estratificadas por sexo e ajustadas pela idade dos participantes 

e renda do chefe da família. O nível de significância estatística adotado foi de 

5%. Resultados: A prevalência de CS no lazer foi de 49,3% (IC95%:44,1-

54,5%) e o sexo feminino apresentou maior prevalência de CS (54,1%; 

IC95%:47,3-61,0%) quando comparado ao sexo masculino (42,7%; 

IC95%:34,7-50,7%). Observou-se associação estatisticamente significativa 

entre CS e práticas alimentares inadequadas no sexo feminino tanto na análise 

bruta (OR=2,04; IC95%:1,05-3,96) quanto na análise ajustada (OR=2,03; 

IC95%:1,02-4,02). Não foi encontrada associação significativa entre CS e 

excesso de peso em nenhum dos sexos. Conclusão: A prevalência de CS no 

lazer foi alta, especialmente no sexo feminino. O CS no lazer associou-se às 

práticas alimentares inadequadas no sexo feminino. 
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Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um dos 

maiores problemas de saúde pública da atualidade, estando associados aos 

comportamentos de risco à saúde, como tabagismo, alcoolismo, alimentação 

inadequada, excesso de peso, dentre outros. Objetivo: Avaliar a efetividade de 

uma intervenção nutricional em promover mudanças em comportamentos de 

risco à saúde em relação à atividade física, alcoolismo e tabagismo. Métodos: 

Trata-se de um estudo de intervenção realizado com colaboradores 

administrativos de uma instituição de ensino superior do interior de Minas 

Gerais. Todos os colaboradores administrativos adultos, de ambos os sexos, 

foram convidados a participar do estudo. Foram excluídos aqueles que 

realizaram cirurgia bariátrica, que possuíam doença psiquiátrica, gestantes, em 

uso de medicamentos relacionados ao aumento de peso e/ou apetite (como 



glicocorticoides). Os colaboradores elegíveis participaram de uma intervenção 

nutricional com duração de três meses. Os dados foram coletados antes e ao 

final da intervenção. Os comportamentos de risco à saúde, avaliadas foram: 

prática de atividade física regular, tabagismo e consumo de álcool, As questões 

foram baseadas no questionário da pesquisa nacional VIGITEL (BRASIL, 

2017). Os resultados foram apresentados sob a forma de frequências absoluta 

e relativa. Foram utilizadas comparações intragrupos pelo teste estatístico 

McNemar, para variáveis categóricas e dicotômicas. As análises foram 

realizadas com o software Stata/SE® versão 9.0. O consentimento para 

realização da pesquisa foi previamente solicitado à direção da instituição. O 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Santa Rita - FaSaR (parecer: 95460418.6.0000.8122) e os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Resultados: Dos 22 participantes, 22,73% passaram a praticar atividade física 

regularmente (p=0,0455). O consumo de álcool diminuiu de 63,64% para 50% 

e o tabagismo se manteve em 22,73%. Conclusão: Conclui-se que a 

Intervenção Nutricional foi importante ao produzir efeito no aumento da prática 

de atividade física no grupo estudado. Ações de educação nutricional 

envolvendo atividades práticas em grupo, contribuem para mudanças nos 

comportamentos individuais. Portanto, sugere-se que estas estratégias sejam 

implantadas de forma continuada, para que as melhorias observadas sejam 

mantidas e que outras mudanças possam ser incorporadas aos indivíduos 

envolvidos. 
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Introdução: O ingresso ao ensino superior que pode ocasionar diversas 

mudanças no estilo de vida dos indivíduos, principalmente a adoção de 

comportamentos não saudáveis à saúde. Objetivo: Avaliar os comportamentos 

e hábitos alimentares entre universitários dos cursos da saúde. Métodos: O 

presente estudo utilizou dados da linha de base do Estudo Longitudinal sobre 

Estilo de Vida (ELEV), conduzido em uma amostra probabilística de 

universitários dos segundos períodos dos cursos da área da saúde 

(Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e 

Nutrição) de uma instituição de ensino superior privada no interior de Minas 

Gerais. Em 2019, foi aplicado um questionário on-line pelo Google Forms® 

contemplando: autoavaliação de mudança na alimentação e qualidade da 

alimentação; frequência e local de realização de refeições antes e após o 

ingresso na faculdade; substituição das principais refeições; realização das 

refeições diante de telas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade Santa Rita – FASAR (parecer: 4.270.004). Foi 

realizada análise descritiva das variáveis apresentadas em frequência relativa 

com auxílio do software STATA®. Resultados: Dos 73 alunos participantes, a 

maioria era do sexo feminino (82%), tinha de 18 a 25 anos (85%), se 



autodeclarou pardo/amarelo (50%), era solteiro (90%), reside na casa dos pais 

(75%), e não trabalha atualmente (62%); 25% relataram que a alimentação 

piorou após ingresso na faculdade e 31% autoavaliaram como ruim/muito ruim. 

Houve diminuição da realização diária do lanche da manhã (30,99% antes vs. 

26,76% após o ingresso na faculdade), almoço (87,50% antes vs. 83,56% após 

o ingresso na faculdade), lanche da tarde (63,01% antes vs. 56,94% após o 

ingresso na faculdade) e jantar (50,68% antes vs. 36,23% após o ingresso na 

faculdade). A maioria dos universitários realizam as refeições em casa; 20,29% 

substituem o almoço por lanches e 40,84% substituem o jantar, semanalmente; 

87,67% realizam lanches diante das telas e 72,22% as principais refeições 

diante de telas. Conclusão: Os resultados obtidos pelo presente estudo 

demonstram a necessidade de orientar os universitários por meio de atividades 

de educação alimentar e nutricional e poderão auxiliar no planejamento de 

futuros programas de saúde para esse grupo. 
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INTRODUÇÃO: A Insegurança Alimentar refere-se à situação na qual não é 

efetivamente garantido o direito de acesso regular e permanente a alimentos 

de qualidade, em quantidade suficiente e sem comprometer a obtenção de 

outras necessidades essenciais, seja para um indivíduo ou para uma 

coletividade. No atual contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, as 

desigualdades entre diferentes realidades sociais se tornaram ainda mais 

expostas, fortalecendo o debate acerca do tema. OBJETIVO: Compartilhar a 

experiência de um episódio de podcast acerca da “Insegurança Alimentar no 

contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil”. METODOLOGIA: Através de um 

áudio gravado no formato de entrevista no aplicativo Zencastr, por intermédio 

de todos os colaboradores do projeto de extensão “Alimentacast” do Centro 

Acadêmico de Vitória de Santo Antão da Universidade Federal de Pernambuco, 

no Estado de Pernambuco, o episódio foi construído contando com a 



participação de uma docente e pesquisadora com a expertise na área de 

“Saúde Pública e Coletiva” que elucidou sobre a temática. Após os processos 

de gravação e edição, o material passou pela validação do áudio no formato 

mp3 e, posteriormente, adicionado à plataforma Spotify para acesso ao público. 

RESULTADOS: Do elucidado, ressalta-se que mais da metade da população 

do país encontra-se em situação de Insegurança Alimentar nos mais variados 

níveis, ou seja, leve, moderada e grave. A este último, o tipo mais severo, 

atribuem-se números de, aproximadamente, 19 milhões de brasileiros em 

condição de fome. Sob esse contexto, como esperado, era previsível que a 

comida, tanto em razão da disponibilidade quanto do acesso, viesse a ocupar 

um dos centros das preocupações durante a pandemia. Embora seriamente 

impactado pelo alastramento da Covid-19, o agravamento da Insegurança 

Alimentar no Brasil é parte de um processo que já estava em curso de 

deterioração das condições de vida de um significativo contingente 

populacional e do aumento das desigualdades sociais.   CONCLUSÃO: 

Observou-se que esse tipo de mídia social pode ser objeto de transformação 

como propagadora de informação, facilitando o acesso ao conhecimento de 

temas pertinentes, como o em questão, proporcionando a população em geral 

conhecer a realidade e todos os seus desdobramentos de forma efetiva. 
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Introdução: O controle de carências nutricionais acontece no Brasil através de 

diferentes estratégias, tais como a suplementação de vitaminas A e de sulfato 

ferroso, a fortificação de alimentos e a adição de iodo no sal para consumo 

humano. Desde de 2014, uma nova modalidade de suplementação de 

micronutrientes passou a ser adotada no Brasil, sendo o ambiente escolar 

escolhido como lócus de distribuição. Este estudo tem como objetivo analisar 

as ideias em disputa em torno de estratégias de suplementação nutricional 

como medida de prevenção de carências nutricionais no âmbito escolar. 

Metodologia: Estudo qualitativo centrado na análise das ideias contidas em 

narrativas de depoentes que atuam na área da saúde e educação em 

municípios do estado do Rio de Janeiro. As entrevistas foram realizadas 

presencialmente, gravadas, sendo posteriormente transcritas e analisadas. 

Resultados: Foram apresentados diversos argumentos pelos depoentes para 

justificar ou contestar a suplementação em ambiente escolar a despeito do 



mesmo atuar no âmbito da saúde ou da educação. A possibilidade de maior 

controle da estratégia em decorrência do tempo que os alunos permanecem 

nas escolas e a fragilidade social em que a maioria se encontra foram 

argumentos favoráveis centrais ao uso do ambiente escolar para o 

desdobramento dessa política pública, entretanto, os profissionais levantaram a 

falta de caráter instrutivo que a suplementação possui, o que diverge das bases 

fundamentais do objetivo educacional da instituição escolar. Conclusão: A 

suplementação é considerada como potencial estratégia para prevenir 

carências nutricionais, mas ainda existe disputa sobre como, em quais espaços 

e com quais grupos essa estratégia deve ser desenvolvida. A escassez de 

estudos sobre suplementação infantil profilática em ambiente escolar bem 

como a ausência de pesquisas nesse sentido em território brasileiro corrobora 

para dificuldade de se sustentar estratégias que, na verdade, poderiam implicar 

em leituras negativas de políticas públicas já existentes, como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, bem como dos benefícios da alimentação 

balanceada, diversificada e segura. 
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Introdução: Estima-se que pessoas economicamente ativas passam em média 

um terço de seu tempo no local de trabalho, e por isso as condições e 

características de trabalho tem efeitos poderosos sobre a saúde dessa 

população. O ambiente é um fator fundamental que interfere, por meio de 

facilitação ou impedimento dos fatores de risco comportamentais para DCNT, 

entre eles a alimentação. Objetivo: Investigar a associação entre as condições 

e características de trabalho entre trabalhadores e padrões de alimentação e 

características de trabalho entre trabalhadores brasileiros, no ano de 2019 

Métodos: Dados de trabalhadores (n=52.475) da Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS) 2019 foram analisados. Padrões de alimentação, envolvendo alimentos 

marcadores do consumo alimentos in natura/minimamente processados e 

processados/ultra processados foram identificados por meio de análise de 

componentes principais. As características de trabalho identificadas foram: 

horário noturno, trabalho em local fechado, fumo passivo no trabalho, jornada 

de trabalho excessiva, demanda física intensa no trabalho e exposição a 

fatores de risco à saúde. Modelos de regressão logística foram utilizados para 

análise bruta e ajustada (níveis de renda e condições de saúde) da associação 

de interesse. Resultados: Foram identificados dois padrões de alimentação, um 



composto majoritariamente por alimentos in natura/minimamente (Padrão 1) - 

consumo regular (=5 dias na semana) de hortaliças cruas e cozidas, frutas e 

leite - e o outro por alimentos processados/ultra processados - consumo regular 

(=5 dias na semana) de bebidas açucaradas, de doces e substituição do 

almoço por lanches. O padrão 1 esteve significativamente associado ao 

trabalho em local fechado (ORa= 1,15). O padrão 2 esteve mais associado aos 

desfechos, trabalho noturno (ORa=1,13), fumo passivo no trabalho 

(ORa=1,12), jornada de trabalho excessiva (ORa=1,05), exposição a pelo 

menos dois (ORa=1,05) e três ou mais fatores de risco à saúde (ORa=1,09). 

Conclusão: Características mais estressoras no local de trabalho foram 

associadas a um pior padrão alimentar por parte dos trabalhadores 

entrevistados. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: SAÚDE COLETIVA 

 

 

CONSUMO ALIMENTAR DE USUÁRIOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA 

SAÚDE SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS NOVA: 

ASSOCIAÇÃO COM A VULNERABILIDADE À SAÚDE 

 

 

Priscila Lenita Candida Dos Santos (priscila.lenita@yahoo.com.br) 

Mariana Souza Lopes (marianalopes.ufmg@gmail.com) 

Aline Cristine Souza Lopes (alinelopesenf@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução:  O Programa Academia da Saúde (PAS), em Belo Horizonte, 

geralmente está localizado em áreas com maior vulnerabilidade à saúde, o que 

pode afetar negativamente o consumo de alimentos de seus usuários. 

Contudo, ainda assim, por terem mais acesso a informações e cuidados de 

saúde, este consumo pode ser diferenciado em relação à população em geral. 

Objetivo: Avaliar a associação entre o consumo de alimentos, segundo a 

classificação de alimentos NOVA, e a vulnerabilidade à saúde em usuários do 

PAS de Belo Horizonte - MG. Métodos: Estudo transversal, conduzido com 

amostra representativa em usuários do PAS com 20 anos ou mais de idade. 

Foram coletados dados socioeconômicos, de saúde, antropométricos e de 

consumo alimentar. O consumo de alimentos segundo a classificação NOVA foi 

obtido a partir da média de dois Recordatórios Alimentares de 24 horas (R24h), 

sendo os grupos alimentares investigados:  preparações culinárias (alimentos 

in natura e minimamente processados); alimentos processados e alimentos 

ultraprocessados (AUP). Para avaliar a vulnerabilidade à saúde utilizou-se o 

Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) classificado em: baixo, médio e 

elevado/muito elevado. A associação entre o percentual de consumo advinda 



dos grupos de alimentos e o IVS foi analisada por Regressão Linear 

Multivariada. Resultados: Avaliou-se 3.056 usuários, 87,8% mulheres, com 

mediana de idade de 58 anos. Em média, o consumo de energia foi de 1.429,7 

kcal, sendo 61,6% advindas de preparações culinárias e 27,4% de AUP, com 

maiores prevalências de consumo de preparações culinárias para os indivíduos 

residentes em áreas de IVS elevado/muito elevado e consumo de AUP nos 

indivíduos residentes em IVS baixo. Após ajustes, verificou-se associação entre 

o maior consumo de preparações culinárias (ß= 3,4; IC95%: 1,6; 5,3) e menor 

de AUP (ß=-2,7; IC95%: -4,6; -0,8) entre os indivíduos que residem em áreas 

com IVS elevado/muito elevado, comparados àqueles de áreas com IVS baixo. 

Conclusão: Usuários do PAS que vivem em áreas mais vulneráveis de Belo 

Horizonte apresentam consumo de alimentos mais saudável. Estes achados 

denotam a importância de focar as ações de promoção da alimentação 

adequada e saudável do PAS, sobretudo entre os usuários que residem em 

áreas mais privilegiadas da cidade. 
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INTRODUÇÃO 

Com a suspensão das atividades presenciais em diversos serviços e 

consequente confinamento das pessoas em casa, decorrência da pandemia de 

COVID-19, houve mudanças nas práticas alimentares da população, seja pelo 

prejuízo ao acesso aos alimentos, influência da renda;  até a forma de preparo 

dos alimentos em domicílio. Assim, infere-se que possa ter ocorrido alterações 

do estado nutricional em detrimento a essas mudanças da população, incluindo 

os estudantes do ensino superior. 

OBETIVO  



Conhecer o consumo alimentar e estado nutricional de estudantes de uma 

instituição privada de ensino superior de Belo Horizonte no período de 

quarentena por COVID-19.  

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo com estudantes de idade maior ou igual a 18 

anos, mediante questionário via Google Forms, com caracterização 

sociodemográfica, acadêmica, de dados antropométricos autorreferidos e 

questionário alimentar. 

Utilizou-se o formulário de marcador de consumo alimentar para adolescentes 

e adultos, utilizado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN). 

A alimentação foi classificada como saudável - consumo de alimentos in natura 

ou minimamente processados maior que cinco vezes por semana e não 

saudável pelo consumo de alimentos processados e ultraprocessados superior 

a duas vezes por semana. 

Para análise do estado nutricional, foi utilizado o Índice de Massa Corporal 

(IMC), conforme a Organização Mundial da Saúde. A análise dos resultados foi 

feita no programa Excel. 

 

RESULTADOS 

Participaram 81 estudantes, com idade entre 19-29 anos, majoritariamente de 

cursos da área da saúde, declarados solteiros, do sexo feminino, de pele 

branca e morando com os pais.  

Verificou-se que 81,48% dos participantes relataram alimentação não-saudável 

durante a quarentena. Observou-se, ainda, diferença do IMC quando 

comparado ao período anterior à quarentena. Antes, 29,6% apresentavam 

sobrepeso/obesidade e, no período estudado 37% estavam com excesso de 

peso. Quando avaliado aqueles com baixo peso, a prevalência caiu de 6,2% 

para 1,2%. A classificação em eutrofia variou pouco, indo de 64,2% para 61,7% 

dos participantes.  

CONCLUSÃO 

Os resultados demonstraram um consumo alimentar não-saudável, com um 

aumento do número de indivíduos com sobrepeso ou obesidade na 



quarentena. Considerando o excesso de peso um fator de risco para a COVID-

19, são necessárias estratégias para favorecer o consumo de alimentos 

saudáveis. 
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Introdução: O consumo de álcool e tabaco é comum em grande parte dos 

universitários, sendo relacionados a reflexos negativos no desempenho 

acadêmico e prejuízos à saúde dos indivíduos, justificando o estudo. Objetivo: 

Verificar o consumo de álcool e tabaco entre universitários de uma instituição 

privada de Conselheiro Lafaiete, MG. Métodos: O presente estudo utilizou 

dados da linha de base do Estudo Longitudinal sobre Estilo de Vida (ELEV), 

conduzido em uma amostra probabilística de universitários dos cursos da área 

da saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia 

e Nutrição) de uma instituição de ensino superior privada no interior de Minas 

Gerais. Foi aplicado um questionário on line pelo Google Forms® 

contemplando perguntas específicas para a avaliação da experimentação e 

consumo atual de álcool e tabaco. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade Santa Rita – FASAR (parecer: 4.270.004). Foi 

realizada análise descritiva das variáveis apresentadas em frequência relativa 

com auxílio do software STATA®. Resultados: Dos 73 participantes, a maioria 

era do sexo feminino (82%) e com idade entre 18 a 25 anos (85%). A maioria 

dos estudantes (98,63%) já experimentou bebida alcóolica alguma vez na vida. 

Em média, a experimentação de bebida alcoólica aconteceu aos 15,77 anos (± 



2,65). O consumo de bebida alcoólica antes de ingressar na faculdade foi 

observado em 70% dos participantes, enquanto 60,87% consumiram bebida 

alcoólica pelo menos um dia nos últimos 30 dias anteriores à realização da 

pesquisa. A frequência de consumo abusivo de álcool foi de 30%. Em relação 

ao tabagismo, 20,55% experimentaram cigarro alguma vez na vida. Em média 

a experimentação aconteceu aos 16,8 anos (±3,99). A maioria dos 

universitários relatou não fumar antes de ingressar na faculdade (72,4%) ou 

atualmente (90%). Aproximadamente 30% residem com algum tabagista e 42% 

convivem com amigo tabagista. Conclusão: Foi constatado o elevado consumo 

de álcool entre os universitários. Em relação ao tabaco, foi observada uma 

baixa frequência de tabagistas. Esses resultados mostram que os estudantes 

podem entender os malefícios que o tabaco traz à saúde, mas ainda é preciso 

instituir políticas de conscientização quanto ao consumo de álcool entre os 

universitários. 
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Os adolescentes requerem maior suprimento de nutrientes essenciais, sendo 

particularmente importante manter uma alimentação de alta qualidade 

nutricional. Contudo observa-se pouca atenção voltada a esta população. A 

obesidade vêm crescendo no Brasil entre os adolescentes, assim como suas 

consequências na vida adulta em razão do desbalanço entre a ingestão e o 

gasto calórico. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis, presumível 

resultância disto, trazem perda da qualidade de vida, limitações e 

incapacidades. O objetivo deste estudo foi avaliar o consumo de alimentos 

considerados não saudáveis e possíveis fatores associados entre alunos de 

uma escola da rede municipal de ensino da zona urbana de Pelotas, RS. 

Estudo transversal, realizado numa escola da rede pública, com alunos 

matriculados no 9º ano. O desfecho foi o consumo de alimentos considerados 

não saudáveis. Variáveis sociodemográficas e comportamentais também foram 

analisadas. A coleta dos dados foi feita por meio de questionário auto 

preenchido, digitados no EpiData e, posteriormente, analisados no Stata 12.1. 



Foi calculada a frequência de todas as variáveis e análise bivariada (teste do 

qui quadrado) entre as exposições e o desfecho, sendo considerado para 

significância estatística um valor p < 0,05. Quando analisado o consumo de 

alimentos considerados não saudáveis, em cinco ou mais dias na semana, foi 

identificado número elevado principalmente em relação às guloseimas (32,7%), 

refrigerantes (23,1%) e embutidos (29,3%). Mais da metade (53,7%) apontou o 

consumo de salgados fritos de dois a quatro dias na semana e 78,4% relatou 

consumir em no máximo um dia na semana, produtos do tipo fast food. Apenas 

o consumo de produtos do tipo fast food mostrou-se associado ao número de 

horas que o adolescente assistiu televisão. Portanto, foi identificado consumo 

elevado dos alimentos considerados não saudáveis, embora os resultados da 

atual pesquisa tenham sido menores do que os encontrados em pesquisas 

realizadas à nível nacional. 
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Introdução: O tempo despendido em atividades frente a telas (televisão, tablets, 

celulares, computadores) está diretamente associado ao menor nível de 

atividade física e maior consumo de alimentos ultraprocessados (AUP), 

comportamentos de risco que se associam ao desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis. Objetivo: Analisar a associação entre o consumo 

de AUP e a exposição prolongada as telas na população brasileira (= 18 anos) 

em 2019. Métodos: Utilizaram-se dados coletados pela Pesquisa Nacional de 

Saúde realizada no ano de 2019 (n=88.531). O indicador de consumo de AUP 

considerou indivíduos que consumiram cinco ou mais grupos de AUP no dia 

anterior à entrevista. A exposição prolongada as telas foram consideradas 

quando os entrevistados referiam assistir =3horas de televisão por dia ou 

=3horas de exposição as telas de computador, celular ou tablet (exceto 

televisão) por dia ou =3horas somadas de exposição às telas de televisão ou 

computador, celular ou tablet por dia. Modelos de regressão de Poisson foram 

empregados para identificar as associações (razões de prevalência ajustadas 

(RPA) por sexo, idade e escolaridade) entre o consumo de AUP e os três 



indicadores de exposição prolongada as telas, para o conjunto completo da 

população, com nível de significância de 5%. Resultados: O consumo de AUP 

foi relatado por 15,5% dos entrevistados que referiram exposição prolongada à 

televisão. Aqueles com exposição prolongada a outras telas, o consumo de 

AUP foi de 13,7%. Para os adultos com a exposição prolongada de televisão e 

outras telas, foi de 14,8%. Na análise ajustada, a prevalência do consumo de 

AUP foi 15,0% maior (RPA:1,15; P<0,001) entre adultos com exposição 

prolongada à televisão. Para aqueles com exposição prolongada a outras telas, 

o consumo de AUP não foi significativo (RPA:0,99; P<0,657), já entre adultos 

com exposição prolongada a televisão e outras telas, o consumo de AUP foi 

28,0% maior (RPA:1,28; P<0,001). Conclusão: O consumo de AUP associou-

se à exposição prolongada à televisão e a combinação de televisão e outras 

telas, sugerindo a necessidade de intervenções que incentivem à prática de 

atividade física e a regulamentação da publicidade AUP, dado que sua 

exposição massiva, nos meios de comunicação, pode favorecer seu consumo. 
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Introdução: Uma boa alimentação é imprescindível para garantir o crescimento 

e desenvolvimento adequados. Entretanto, pesquisas indicam que a 

alimentação da maioria dos adolescentes brasileiros é composta por elevadas 

quantidades de ultraprocessados, tais como refrigerantes, guloseimas, 

biscoitos e embutidos. Em contraposição, ocorre baixo consumo de legumes e 

frutas frescas por este grupo de indivíduos, o que eleva o risco de ocorrência 

de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. 

Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de adolescentes de Barbacena-MG 

segundo o grau de processamento e o impacto desse perfil sobre a qualidade 

nutricional da dieta. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado no 

período de março a novembro de 2019 com adolescentes que possuíam entre 

14 e 19 anos, de ambos os sexos, matriculados em 5 escolas públicas de 

Barbacena-MG. Foi aplicado o recordatório alimentar 24 horas de um dia. Os 



alimentos foram divididos em três grupos de acordo com o tipo de 

processamento: alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos 

processados, alimentos ultraprocessados. Foram estimados os valores 

energéticos dos alimentos e as quantidades de açúcar, sódio, fibras 

alimentares, gorduras saturada e gorduras trans, na dieta total e por grupos. 

Resultados: A amostra final foi composta por 256 adolescentes que 

consumiram em média 1969,5 kcal/dia sendo 49,5% proveniente de alimentos 

in natura ou minimamente processados, 10,8% de alimentos processados e 

39,7% de alimentos ultraprocessados. O perfil nutricional da fração do 

consumo relativo a alimentos ultraprocessados apresentou maior densidade 

energética, maior teor de gorduras saturada, de gorduras trans e de açúcar 

livre e menor teor de fibras e de sódio quando comparado à fração do consumo 

relativa a alimentos in natura ou minimamente processados.  

Conclusão: Este estudo demonstrou elevado consumo de alimentos 

ultraprocessados entre adolescentes matriculados na rede pública de ensino de 

Barbacena-MG e estes alimentos contribuíram negativamente na qualidade 

nutricional da dieta. Tornam-se necessárias ações de promoção da 

alimentação saudável no ambiente escolar, com foco na redução do consumo 

de ultraprocessados. 
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Introdução: A alimentação vegetariana é considerada saudável quando 

planejada adequadamente e associada a um estilo de vida saudável. A 

restrição dos alimentos de origem animal por esse público, associada ao 

aumento do consumo de alimentos de origem vegetal, contribui para a menor 

incidência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Entretanto, a 

associação entre vegetarianismo e alimentação saudável nem sempre pode ser 

estabelecida. O consumo excessivo de alimentos classificados como 

ultraprocessados é encontrado por indivíduos vegetarianos e, a ingestão 

desses alimentos se associa a agravos à saúde, como doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) e risco cardiometabólico. Acredita-se que este impacto 

à saúde ocorra devido ao elevado teor de gordura saturada, gordura trans, 

açúcar, sódio e aditivos presentes nestes alimentos. Objetivo: Avaliar a 

associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a ingestão de 



caloria, sódio, gordura total, gordura saturada e açúcar de adição em indivíduos 

vegetarianos. Métodos: A amostra foi composta por 129 indivíduos de 18 a 59 

anos vegetarianos participantes do programa Pró Vegetariano da Universidade 

Federal de Viçosa. O tamanho amostral foi determinado por conveniência. 

Realizou-se a coleta de dados por meio de questionário semiestruturado. A 

avaliação do consumo alimentar foi realizada pelo recordatório de 24 horas e 

por 2 dias de registro alimentar. A análise da quantidade de caloria (kcal), 

sódio, gorduras totais, gorduras saturadas e açúcar de adição foi realizada no 

Software DietPro (versão 5.8.1). A contribuição energética diária dos alimentos 

ultraprocessados foi avaliada separadamente em planilhas criadas no 

programa Excel (versão 2017). Resultados: Houve correlação positiva entre o 

consumo de alimentos ultraprocessados e a ingestão calórica (r = 0,573; p < 

0,001, moderada) e entre o açúcar de adição (r = 0,329, fraca), significativa (p 

< 0,001). Conclusão: Constatou-se a associação entre o consumo de 

ultraprocessados e elevada ingestão calórica e moderada de açúcar de adição 

entre os indivíduos vegetarianos. Assim, é evidente a necessidade de incentivo 

das práticas saudáveis alimentares por meio de ações de educação alimentar e 

nutricional voltadas ao público vegetariano, afim de reduzir o consumo de 

alimentos ultraprocessados e seus consequentes agravos à saúde. 
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Introdução: Na gestação, as necessidades energético-nutricionais encontram-

se aumentadas e a atenção nutricional é essencial, proporcionando um 

adequado desenvolvimento fetal e manutenção da saúde materna. Contudo, 

estudos demonstram uma ingestão significativa de alimentos ultraprocessados 

(AUP) pelas gestantes, conhecidos pela sua alta densidade energética, baixo 

teor de fibras e micronutrientes e alto teor gorduras e açúcares, perfil alimentar 

de risco para o desenvolvimento de complicações materno-fetais. Portanto, 

conhecer o consumo alimentar neste período é fundamental para que ações de 

apoio e incentivo à alimentação saudável sejam desenvolvidas. 

Objetivo: Investigar o consumo de AUP de acordo com o trimestre gestacional 

em gestantes usuárias da Atenção Básica. 



Métodos: Estudo transversal, desenvolvido em 13 Unidades Básicas de Saúde 

no município de Aracaju, Sergipe, com gestantes em diferentes trimestres 

gestacionais, maiores de 18 anos. Aplicou-se um questionário semiestruturado 

contendo informações socioeconômicas e obstétricas. Foi aplicado o 

Recordatório Alimentar de 24h pelo método Multiple Pass com auxílio do álbum 

fotográfico alimentar. Os alimentos foram classificados de acordo com a NOVA. 

A análise estatística foi realizada pelo software STATA versão 14, com análise 

descritiva de média, desvio-padrão e frequências absoluta e relativa. Calculou-

se Teste de Kruskal-Wallis, com p inferior a 5%. O estudo foi aprovado pelo 

CEP, parecer nº 2.897.523. 

Resultados: Foram entrevistadas 115 gestantes com idade média de 27,13 

(±6,16) anos, estando em sua maioria no 2º trimestre (45,2%).  A maioria eram 

primíparas (67,8%), estavam numa gestação não planejada (63,5%) e 

possuíam renda domiciliar per capita inferior 1 salário mínimo (79,1%). 

Observou-se mediana de consumo de 16,5% de AUP na amostra estudada. 

Quando comparados o consumo de AUP entre os trimestres, observou-se 

medianas no primeiro, segundo e terceiro trimestre de Md=17,0% (IQ=9,2); 

Md=17,3% (IQ=11,7) e Md=14,4% (IQ=11,3), porém sem diferença significativa 

(p=0,252).  

Conclusão: O consumo de AUP entre as gestantes avaliadas foi significativo, 

não havendo diferenças nas diferentes fases da gestação. A orientação 

nutricional no pré-natal precisa focar nos princípios contidos no Guia Alimentar 

para População Brasileira (2014). Apoio: Ministério da Saúde, CNPq, 

FAPITEC/SE e a Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe pela Chamada 

PPSUS no 06/2018. 
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Introdução: Modificações no padrão alimentar, sobretudo a redução do 

consumo de alimentos in natura, como as frutas e hortaliças (FH), têm sido 

observadas no mundo. Essas modificações podem se associar ao status 

geracional dos indivíduos e seus valores, entretanto, estudos sobre esse tema 

são escassos. Objetivo: Verificar a associação entre o status geracional e o 

consumo regular e adequado de FH entre usuários do Programa Academia da 

Saúde (PAS) de Belo Horizonte-MG. Métodos: Estudo transversal conduzido 

com amostra representativa de usuários do PAS com 20 anos ou mais de 

idade. Investigou-se dados sociodemográficos, morbidade referida (Diabetes 

Mellitus e Hipertensão Arterial) e Índice de Massa Corporal. O status geracional 

foi classificado segundo o ano de nascimento em: Tradicionalistas (1925-1945), 

Baby Boomer (BB: 1946-1964), Geração X (GX: 1965-1980) e Geração Y (GY: 

1981-1993). A frequência de consumo de FH, analisado em separado e de 

forma conjunta, foi classificado em regular (>5 vezes/semana) e adequado (3 

porções de frutas e 2 de hortaliças/dia). Para verificar a associação entre status 

geracional e consumo de FH utilizou-se a Regressão Logística. Resultados: 

Foram entrevistados 3.404 usuários, sendo 18,2% da Geração de 

Tradicionalistas, 59,0% BB, 19,6% GX e 3,2% GY. As prevalências de 

consumo regular e adequado de FH foram 61,5% e 25,6%, respectivamente. 



Após ajustes, observou-se menores valores de odds ratio para o consumo 

regular de frutas em indivíduos da Geração BB (OR=0,60; IC95%: 0,47-0,75), 

GX (OR=0,27; IC95%: 0,20-0,36) e GY (OR=0,18; IC95%: 0,11-0,29); e FH 

para Geração BB (OR=0,68; IC95%:0,55-0,84), GX (OR=0,35; IC95: 0,27-

0,46), GY (OR=0,24 IC95%: (0,15-0,38), em comparação com os 

Tradicionalistas. Quanto ao consumo adequado, identificou-se menor chance 

de consumo de frutas apenas para indivíduos da GY (OR=0,35; IC95%: 0,19-

0,63); e de FH para aqueles da GX (OR=0,42; IC95%: 0,31–0,57) e GY 

(OR=0,24; IC95%: 0,14 – 0,40). Conclusão: O consumo de FH se associou ao 

status geracional de usuários do PAS. Gerações mais novas apresentaram 

menores chances de consumir FH de forma regular ou adequada, quando 

comparadas aos Tradicionalistas, evidenciando a necessidade de se trabalhar 

de forma diferenciada as ações de promoção da alimentação adequada e 

saudável para alcançar os diferentes grupos etários. 
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Introdução: Os Transtornos Mentais Comuns (TMC) se referem a duas 

categorias principais de diagnóstico, os transtornos depressivos e os 

transtornos de ansiedade, assim como as queixas não específicas e somáticas. 

Entre os adolescentes, tem sido observada uma prevalência crescente dos 

TMC. Dieta não saudável, da qual o consumo de refrigerantes é um dos 

marcadores, é citada como um dos fatores de risco para TMC, sendo 

associada a tentativas de suicídio, comportamentos agressivos, hiperatividade, 

ansiedade e sintomas depressivos entre adolescentes.  

Objetivo: Estimar a associação entre o consumo de refrigerantes e os 

transtornos mentais comuns (TMC) entre adolescentes brasileiros. 

Métodos: Estudo transversal que analisou os dados de 71.553 adolescentes do 

Estudo de Risco Cardiovascular em Adolescentes realizado em 2013 e 2014 

com adolescentes de 12-17 anos que frequentavam escolas públicas e 

privadas em cidades brasileiras com mais de 100.000 habitantes. A ingestão de 



refrigerantes em mililitros foi obtida por meio de recordatório alimentar de 24 

horas e categorizada em quintis de consumo. A presença de TMC foi obtida por 

meio do questionário geral de saúde Goldberg, considerando o ponto de corte 

de 5 componentes. A associação entre o consumo de refrigerantes e a 

presença de TMC foi analisada por meio de regressão logística multivariada. 

Os modelos foram estratificados por sexo. O nível de significância adotado foi 

de 5% e as análises foram realizadas no Stata 14.0. 

Resultados: Observou-se que 16.27% da amostra apresentou triagem positiva 

para TMC e 44,22% relatou consumo de refrigerante. Adolescentes do sexo 

feminino que relataram maior consumo de refrigerantes (quinto quintil do 

consumo) possuem 14% mais chance de serem triadas positivamente para 

TMC (OR: 1.14, IC95%: 1.02 – 1.27). Não foi encontrada associação 

estatisticamente significante entre o consumo de refrigerantes e o TMC entre 

meninos.   

Conclusão: Como estratégia de prevenção e tratamento desse transtorno, 

ressalta-se a importância de um conjunto de medidas regulatórias e educativas 

que tenham o objetivo de reduzir o consumo de bebidas açucaradas entre 

adolescentes. 
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A produção para autoconsumo é toda produção realizada pela família 

destinada para o consumo próprio, seja de origem animal ou vegetal. Esta 

produção para autoconsumo, como prática agrícola, por não obter valor 

monetário de forma direta e com a incorporação de novas tecnologias no 

campo, muitas vezes é negligenciada. Porém, existem fatores além dos 

financeiros que a mantém na estrutura organizativa da produção e alimentação 

das famílias rurais, tendo contextos sociais e culturais. A produção para 

autoconsumo contribui com a autonomia das famílias uma vez que elas ficam 

menos susceptíveis a variações de mercado. Este estudo teve por objetivos 

converter em valores monetários a produção para autoconsumo e estimar a 

sua contribuição na renda total das famílias de agricultores familiares de um 

município da Zona da Mata de Minas Gerais. Trata-se de um estudo 

transversal, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Viçosa 

(1.052.838). Avaliou-se a disponibilidade alimentar domiciliar referente aos 

últimos 30 dias antecedentes a entrevista, com auxílio de uma lista de itens 

alimentícios, que consta em 146 itens, com espaço para registro de 



procedência dos alimentos (compra, produção ou ganho). Posteriormente 

realizou-se conversão monetária da produção para autoconsumo através de 

precificação dos itens listados e dos principais locais de compra relatados pelos 

participantes. Calculou-se a renda total, pela soma da renda declarada com o 

valor estimado dos alimentos produzidos para autoconsumo (Renda Total= 

Renda Declarada + Renda da Produção para Autoconsumo), logo após avaliou 

a contribuição da produção para autoconsumo na renda total. Participaram do 

estudo 122 famílias com mediana de renda total de R$ 1987,00 (mínimo= 

R$179,00; máximo= R$ 5542). Para renda advinda da produção para 

autoconsumo obteve-se mediana de R$ 329,10 (mínimo = R$ 5,0; máximo = 

R$1837,90). A contribuição média da produção para autoconsumo na renda 

total foi de 22,30%, variando de 1,6% a 56,6%. Sendo mais expressiva no 

terceiro quartil de renda com mediana de 21,7% (mínimo = 1,6% e máximo = 

56,6).Concluímos que a produção para autoconsumo contribui com a renda das 

famílias, sendo uma importante estratégia de promoção da segurança 

alimentar e nutricional. (Agradecimentos: FAPEMIG, CAPES e CNPq) 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: SAÚDE COLETIVA 

 

 

COOCORRÊNCIA DE COMPORTAMENTOS DE RISCO OBESOGÊNICOS 

ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DURANTE A PANDEMIA DE 

COVID-19: ESTUDO PADU-COVID 

 

 

Bruna Carolina Rafael Barbosa (bruna.rafael@aluno.ufop.edu.br) 

Waléria De Paula (waleria.paula@aluno.ufop.edu.br) 

Adriana Lúcia Meireles (adriana.meireles@ufop.edu.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: Embora conter o coronavírus 2019 (COVID-19) seja uma prioridade 

de saúde pública, medidas preventivas, como restrição social, podem favorecer 

a adoção de comportamentos de risco à saúde. Objetivo: Estimar a prevalência 

e fatores associados à coocorrência de comportamentos de risco obesogênicos 

entre universitários durante a pandemia de COVID-19. Métodos: Trata-se de 

um estudo transversal com dados da linha de base do estudo “Efeito da 

pandemia da COVID-19 na saúde mental e nutricional e no ambiente alimentar 

domiciliar da comunidade acadêmica: avaliação longitudinal (PADu-COVID)”, 

realizado com 1.353 estudantes dos cursos de graduação de uma instituição de 

ensino superior pública. A coleta de dados foi realizada entre julho e agosto de 

2020 por meio de questionário online, que abordou questões relacionadas às 

características sociodemográficas, hábitos de vida e condições de saúde. A 

variável desfecho (coocorrência de comportamentos de risco obesogênicos) foi 

avaliada a partir do somatório de quatro comportamentos de risco: consumo 

irregular de frutas e hortaliças (=4 dias da semana), consumo frequente de 

alimentos ultraprocessados (=5 dias da semana), inatividade física no lazer 

(não e sim) e comportamento sedentário (tempo total sentado >10 horas/dia). 



Para análise exploratória, foi utilizado o Diagrama de Venn. Na análise 

estatística, foi utilizada a regressão logística, sendo que a medida de 

associação usada foi a Odds Ratio (OR) com intervalos de confiança de 95% 

(IC95%) e o nível de significância estatística de 5%. Resultados: Observou-se 

que 3,1% dos universitários não apresentaram comportamentos de risco, 

enquanto 13,7%, 37,0%, 34,8% e 11,4% apresentaram um, dois, três ou quatro 

comportamentos, respectivamente. A combinação mais prevalente foi o 

consumo irregular de frutas e hortaliças, consumo frequente de alimentos 

ultraprocessados e inatividade física no lazer (17,2%). Verificou-se que ter 

maior renda familiar [OR:4,39 (IC95%:1,94-9,96)] aumentou as chances de 

coocorrência de comportamentos de risco. Em contrapartida, ter idade maior 

que 24 anos [OR:0,33 (IC95%:0,18-0,62)], cor de pele não branca [OR:0,41 

(IC95%:0,21- 0,80)] e autoavaliação de saúde ruim [OR:0,47 (IC95%:0,25-

0,87)] foram fatores de proteção para o desfecho. Conclusão: Esses resultados 

sugerem que a coocorrência de comportamentos de risco obesogênicos difere 

de acordo com as características sociodemográficas e condições de saúde dos 

estudantes. 
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Introdução: A pandemia de Covid-19 trouxe para a população mundial, agentes 

e gestores de saúde, desafios inéditos. Assim, informação de qualidade e 

atualizada a respeito é uma necessidade urgente. Objetivo: Analisar a 

correlação de tamanhos populacionais e indicadores de mortalidade e 

incidência de Covid-19 nos 154 municípios do Sul de Minas Gerais. Métodos: 

Foram utilizados dados do Ministério da Saúde (DATASUS) e Secretaria 

Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), de modo online, relativos à 23ª 

Semana Epidemiológica. Foi utilizada análise de correlação de Spearman 

(p<0,05). As variáveis e indicadores estudados foram: população, número de 

casos e óbitos, percentagem de casos na população, taxa de mortalidade por 

100.000 habitantes (TM) e letalidade em percentual. Os dados foram tabulados 

e processados nos softwares Excel e Past. Resultados: Os indicadores 

apresentaram significativa correlação entre si. Exceto: população e letalidade, 

casos e letalidade e porcentagem de casos na população e letalidade.  A 



maioria das correlações expressou coerência, por dependerem do tamanho 

populacional, como a forte relação direta entre casos e óbitos e ambos com o 

tamanho populacional. Não houve correlação entre número de casos e 

letalidade. Pela definição de letalidade, pode-se supor que o aumento de casos 

em proporção maior do que o aumento de mortes, diminuirá matematicamente 

a letalidade. Assim, cidades com alta letalidade, podem alegar que "testaram 

pouco". Os resultados não corroboram tal alegação. Além disso, a SES-MG 

distribui equitativamente os testes aos municípios. Houve moderada correlação 

direta entre TM e % casos e TM e letalidade. Isso levanta a questão da 

influência de casos mais graves provocarem maior detecção de casos, pois 

eles tenderiam a ser confirmados em maior proporção. Conclusão: O 

percentual de casos na população não representa viés de interpretação para a 

taxa de letalidade. A maior quantidade de casos por habitante pode significar 

tanto a prevalência de casos mais graves, quanto um risco de queda na 

qualidade do atendimento hospitalar por aumento de internações. 
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Objetivo: Analisar a correlação entre a FPM com as variáveis relacionadas à 

condição de saúde de idosos.  

Métodos: Estudo transversal com idosos de 60 anos ou mais, matriculados em 

centros de convivência para idosos (CCI). A força de preensão manual foi 

mensurada usando um dinamômetro hidráulico Jamar®, seguindo o protocolo 

da American Society of Hand Therapists (ASHT). As variáveis relacionadas à 

condição de saúde avaliadas foram: duração de atividade física/semana, 

número de doenças crônicas autorreferidas, número de quedas, internações e 

cirurgias nos últimos 12 meses.  O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado 

para verificar a normalidade dos dados. Posteriormente foi realizado o teste de 

correlação de Spearman para verificar a correlação entre as variáveis. O nível 

de significância estatística foi fixado em 5%. As análises estatísticas foram 

conduzidas no software SPSS, versão 20.0. Este estudo foi aprovado pelo 



Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da área da saúde da 

Universidade Federal de Mato Grosso, sob o parecer nº 3.598.400.  

Resultados:  Participaram do estudo 485 idosos, com idade média de 69,4 

anos (DP= 6,4), sendo 84,3% do sexo feminino. A maioria dos participantes 

relatou viver sem companheiro (72,4%), se autodeclarou com cor da pele parda 

(62,3%) e pertencia à classe econômica C (61%). Quanto ao número de 

quedas, 64,0% dos idosos relataram ter sofrido uma queda, cerca de 86% 

relataram um episódio de internação nos últimos 12 meses e 76,4% afirmaram 

ter realizado uma cirurgia no último ano. Foram observadas medianas de 3,0 

doenças crônicas por idoso, de 150 minutos de prática de atividade física 

semanal e de 20,0 kgf de FPM. Observou-se correlação inversa entre o número 

de doenças crônicas autorreferidas e FPM (r= -0,223; p<0,01). As demais 

variáveis analisadas não apresentaram correlação significativa com a FPM.   

Conclusão: O número de doenças crônicas mostrou-se inversamente 

associado à força muscular dos idosos. 
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INTRODUÇÃO: A COVID-19 é uma doença emergente causada pelo vírus 

SARS-CoV-2 altamente contagioso, sendo a restrição do contato social uma 

medida eficiente para o controle de sua propagação. Contudo, essa medida 

tem provocado mudanças nos hábitos de vida da população, incluindo no 

consumo de bebidas alcoólicas. OBJETIVO: Avaliar a prevalência de consumo 

de bebidas alcoólicas segundo condições sociodemográficas durante a 

pandemia da COVID-19. MÉTODOS: Inquérito soroepidemiológico de base 

populacional realizado em três etapas, com intervalo de 21 dias entre cada, em 

outubro e dezembro de 2020, nos municípios de Ouro Preto e Mariana/MG. 

Realizou-se amostragem por conglomerado em três estágios: setor censitário, 

domicílio e morador com base no censo demográfico de 2010. Foram 

entrevistados 1762 indivíduos por meio da aplicação de questionário contendo 

questões sociodemográficas e de hábitos de vida. A ingestão de bebidas 

alcoólicas foi obtida a partir do consumo e frequência antes e depois do início 

da pandemia. Foi realizada análise descritiva e regressão logística para avaliar 



a relação entre o consumo atual de álcool com sexo, idade, renda e anos de 

estudo sendo apresentadas suas respectivas Odds Ratio e IC95%. 

RESULTADOS: No estudo 51,93% eram mulheres com idade superior e igual a 

40 anos(53,4%) e 68,8% possuíam mais de 9 anos de estudo. Um total de 

58,2% da população relatou consumir bebidas alcoólicas durante a pandemia, 

dos quais 25,2% eram do sexo feminino e 32,9% masculino. Antes da 

pandemia 59,43% dos participantes faziam consumo de álcool. Foi observada 

relação significativa do consumo de bebidas alcoólicas com sexo e anos de 

estudo (p<0,05). Indivíduos do sexo masculino (OR: 2,29; IC: 1,40-3,76) com 

até 9 anos de estudo (OR:8,39; IC: 1,86-37,82) e mais de 9 anos de estudo 

(OR:16,44; IC: 3,93-68,74) tem mais chance de consumir álcool durante a 

pandemia da COVID-19. CONCLUSÃO: Os achados desse estudo mostram 

que os homens com até 9 anos e mais de 9 anos de estudo apresentam risco 

maior de consumirem bebidas alcoólicas, indicando diferenças existentes entre 

o consumo de álcool e as condições sociodemográficas nessa população. Mais 

análises são necessárias para avaliar as alterações no consumo de álcool 

durante a pandemia COVID-19. 
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A pandemia da COVID-19 modificou o comportamento humano e trouxe 

severas restrições sociais com o intuito de conter a disseminação do vírus pelo 

mundo. Assim, a adoção da restrição de contatos e o distanciamento social 

passaram a ser estratégias de saúde pública, uma vez que se mostraram 

eficientes na contenção da doença. Em contrapartida, essas mesmas 

restrições promoveram mudanças no estilo de vida, dando destaque para 

mudanças na alimentação, contribuindo para alterações do peso corporal e 

para o agravamento de problemas de saúde. Este estudo investigou a 

associação entre a autoavaliação em saúde (AAS) e o excesso de peso 

durante a pandemia da COVID-19. Realizou-se um inquérito 

soroepidemiológico domiciliar populacional no período de outubro a dezembro 

de 2020 nos municípios Mariana e Ouro Preto/Minas Gerais. A AAS foi 

investigada por meio da pergunta “O(a) sr(a) classificaria seu estado de saúde 

como?”. O IMC foi calculado utilizando peso e altura autorrelatados e 



classificado segundo os pontos de corte da OMS para a população adulta e 

idosa. Realizou-se análise descritiva para verificar as frequências de 

distribuição, média e desvio-padrão das variáveis e, em seguida, regressão 

logística multinominal. Os resultados mostraram que a maioria dos indivíduos 

era do sexo feminino (51,9%), com 35 a 59 anos (45,6%), preto ou pardo 

(67,9%), casado (53,2%), com escolaridade mínima de nível médio (56,5%) e 

renda familiar abaixo de 5 salários mínimos (60,4%). Foram avaliados 1762 

indivíduos, sendo que 22,3% autoavaliavam sua saúde como muito boa, 55,1% 

como boa, 20,6% como regular e 2,1% como ruim e/ou muito ruim. Analisando 

a AAS e o excesso de peso, observou-se que os indivíduos que autoavaliavam 

sua saúde como ruim ou muito ruim tinham 178% mais chance de terem 

excesso de peso quando comparado aos que autoavaliavam sua saúde como 

boa ou muito boa (OR:2,78; IC95%:1,68–4,60), o mesmo não foi encontrado 

nos que autorrelatavam como regular (OR: 0,98; IC95% 0,76-1,26). Portanto, 

indivíduos com excesso de peso apresentam maior chance de autoavaliar sua 

saúde negativamente, sugerindo que o ganho de peso corporal pode ser um 

dos fatores associados a um pior estado de saúde percebido durante a 

pandemia da COVID-19. 
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Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde, anualmente, as 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT’s) são responsáveis por mais de 

40 milhões de óbitos, dos quais 15 milhões ocorrem prematuramente (30 e 69 

anos de idade). Em 2019, o Brasil registrou 308.527 mortes prematuras 

relacionadas as DCNT's. A Atenção Primária à Saúde (APS), enquanto porta 

de entrada das redes de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), 

tem a função de promover a saúde, prevenir, diagnosticar, tratar e reduzir os 

agravos gerados pelas DCNT’s e condições metabólicas que caracterizam-se 

como fatores de risco. Objetivos: O objetivo deste estudo foi indicar como tem 

sido as práticas de prevenção e controle da APS com foco no Diabetes Mellitus 

(DM) e na Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), visto que estas são duas das 

principais demandas no nível primário de atenção. Buscou-se também, 

identificar quais os impactos dessas ações frente ao cenário epidemiológico 

brasileiro. Métodos: Realizou-se uma revisão bibliográfica integrativa com 

busca na Biblioteca Virtual em Saúde, PubMed e SciELO. Foram utilizados os 

termos “unified health system”, “primary health care”, “family health strategy”, 

“diabetes mellitus” e “hypertension”. Considerou-se trabalhos nas línguas 

portuguesa e inglesa publicados entre 2011 e fevereiro de 2021. Resultados: 



Foram encontrados 258 publicações sendo selecionados 18 trabalhos para 

compor o corpus de análise da pesquisa. Foram demonstradas insuficiências 

na estrutura organizacional e na práxis da APS, na abordagem e/ou cuidado do 

Diabetes e da Hipertensão, sendo apontado: dificuldades no acesso a 

consultas médicas e assistência nutricional; inadequações no uso de 

protocolos; subutilização de sistemas de informação; falhas nas ações de 

educação em saúde e na assistência nutricional, que comumente apresentam 

uma abordagem de caráter tecnicista, biomédico. Apesar disso, a APS 

permanece sendo a principal fornecedora de medicamentos antidiabéticos e 

anti-hipertensivos e apresenta relativo impacto na redução de agravos e óbitos 

associados às patologias. Conclusão: Embora existam impactos positivos 

gerados pelo cuidado prestado pela APS, no âmbito do DM e da HAS, 

demonstra-se necessário um seguimento mais ordenado dos princípios, 

diretrizes, protocolos e recomendações estabelecidos pelos SUS, tanto por 

parte dos profissionais como pelos sujeitos de direitos à saúde pública 

brasileira. 
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A cesta básica é composta por uma série de alimentos pré-estabelecidos para 

a utilização mensal de uma família. Criada na formulação do salário mínimo, a 

cesta básica, é atribuída como direito social compreendido na Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN). O Brasil, no enfrentamento à COVID-19, passou 

a encarar novos desafios que afetaram não somente a saúde pública, mas a 

economia, ameaçando também a alimentação dos brasileiros. Este trabalho 

objetivou avaliar o custo da cesta básica e o impacto na segurança alimentar e 

nutricional no ano de 2020. Foi realizado um estudo transversal analítico das 

cestas básicas de Juiz de Fora e a nível nacional em que os dados obtidos 

foram pela SEDETA (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Agropecuária) que segue a metodologia do DIEESE (Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos). Diante das análises, 

identificou-se um aumento progressivo nos preços das cestas básicas em todo 

país, destacando-se os menores e maiores valores das cestas básicas no ano 

de 2020: Juiz de Fora – R$ 383,58 e R$ 487,81 e a nível Nacional - R$ 383,95 

e R$ 496,33. Os alimentos que mais sofreram aumento foram: carne bovina, 

pão francês e o tomate, e dentre os alimentos com maior frequência de 

aumento ao longo dos meses foram: arroz, cebola, batata inglesa, óleo de soja, 



banana nanica e tomate. A pandemia de COVID-19, resultou em desafios de 

instabilidade econômica que culminou em aumento da taxa de câmbio, 

inflação, exportações, preços dos produtos e serviços, tensão na lei de oferta e 

procura e desemprego. Tais fatores estão intimamente ligados à aquisição dos 

alimentos e geram ameaça à SAN. Deste modo, compreendeu-se que uma 

grande parcela da população brasileira está em risco nutricional, devendo-se 

ganhar maior atenção nos planos de enfrentamento da COVID-19 a fim de 

preservar a SAN e a saúde dos brasileiros. Intervenções contra a pobreza e 

fome no país com a finalidade de minimizar os efeitos e promover alimentação 

adequada devem ser amplamente encorajados no curso da pandemia e pós-

pandemia de COVID-19. 
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Introdução: A exposição de indivíduos à publicidade televisiva está associada 

ao consumo dos produtos anunciados. No caso dos suplementos alimentares, 

é preocupante a publicidade que exalta benefícios sem comprovação científica 

do produto e estimula o seu uso indiscriminado, sem orientação do profissional 

de saúde.  

 

Objetivo: Analisar o conteúdo das publicidades de suplementos alimentares na 

TV aberta brasileira entre 2018 e 2020.  

 

Métodos: O estudo seguiu a padronização de coleta de publicidade televisiva 

da rede INFORMAS (International Network for Food and Obesity/Non-

communicable Diseases (NCDs) Research, Monitoring and Action Support). A 



programação dos três canais da TV aberta de maior audiência no Brasil foi 

gravada em oito dias não consecutivos, das 6h às 00h, no triênio. Registrou-se 

todas as publicidades e foi realizada a análise de conteúdo dos anúncios de 

suplementos alimentares para descrever os principais apelos presentes.  

 

Resultados: As publicidades de suplementos alimentares representaram 2% 

dos anúncios veiculados na TV e apresentou os seguintes percentuais em 

2018 (1,8%); em 2019 (2,1%) e em 2020 (2,6%). Houve predominância de 

anúncios de suplementos de vitaminas e minerais (70,6%) e menor frequência 

de suplementos proteicos (17,6%); probióticos (5,9%); suplementos de fibras 

(2,9%) e nutracêuticos (2,9%) no triênio. A análise de conteúdo apresentou 

quatro temas principais: bem-estar e saúde (70,6%): com apelo a sensação de 

plenitude associada ao consumo dos produtos; disposição e força (55,9%): 

alegações de mais vitalidade, energia e força para realizar diversas atividades; 

estética (17,6%): com foco em ganhos estéticos decorrentes do uso dos 

suplementos; e imunidade (14,7%): apelos relacionados com a imunidade 

adquirida com o consumo. Em 2018, 100% dos anúncios destacavam os temas 

bem-estar e saúde, e imunidade, e 80% força e disposição. Em 2019, bem-

estar e saúde (54,5%), e disposição e força (54,5%). Em 2020, disposição e 

força (61,5%), com percentuais menores a 38,5% para os demais temas. 

 

Conclusão: Houve aumento na proporção de anúncios de suplementos 

alimentares na TV aberta brasileira entre 2018-2020, com apelos de bem-estar 

e saúde, disposição e força, estética e imunidade. As alegações, 

potencialmente enganosas, demonstram a importância de um debate profundo 

sobre o tema. 
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Introdução: A pandemia do COVID-19 apresenta-se como um dos maiores 

desafios da atualidade. Desse modo, o distanciamento social e o isolamento se 

tornaram estratégias fundamentais para prevenção e contenção do vírus. 

Assim, as atividades que antes eram promovidas pelo grupo PET (Programa de 

Educação Tutorial) Nutrição Unifal-MG de forma presencial, tiveram que se 

adequar à nova realidade mundial - de maneira remota por meio de 

ferramentas online e mídias sociais. Objetivo: Promover ações de ensino e 

extensão com a comunidade externa e interna da Universidade Federal de 

Alfenas no modelo online. Metodologia: Realização de lives e atividades online, 

como ciclos de seminários, encontros e discussões, por meio de plataformas 

de reunião, redes sociais. Resultados: Ao todo, cinco eventos foram realizados, 

sendo: “Webinar: Saúde e Nutrição”, “Ciclo de seminários” e “Acolhida ao 

calouro” realizados pela plataforma “Google Meet” afim de abordar temas 

atuais da nutrição e permitir uma troca de conhecimento entre os participantes. 



Já os eventos “Nutricompartilhando” e “Cine Pet” foram ministrados via 

Instagram, disponibilizando como material lives gravadas (alcance em média 

de 322 pessoas), vídeos educativos de receitas (obteve-se um alcance médio 

de 406 pessoas) e dicas de filmes e documentários. Como os temas de 

nutrição estão cada dia mais no cotidiano dos indivíduos, recrutar pessoas para 

elaboração das atividades foi um desafio, visto que muitas já se sentem 

informadas sobre o assunto. Então, a fim de alcançar e estimular a participação 

de todos, diversos métodos foram utilizados para a convocação do público, 

como vídeos chamativos somados à oferta de materiais de Educação Alimentar 

e Nutricional (EAN). As recentes propostas de atividades à distância serviram 

como um estímulo aos novos projetos, onde tanto a população quanto o corpo 

organizador puderam se beneficiar com a associação das tecnologias às ações 

de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) em tempos delicados e 

desafiadores de pandemia. Conclusão: As atividades contribuíram na 

divulgação de  informações seguras e favoreceram, de maneira muito eficaz, 

uma integração concreta entre a equipe de ação e as comunidades externa e 

interna. 
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O resultado esperado de ações de educação em saúde é influenciado por 

diversas variáveis, dentre elas o uso de tecnologias e recursos didáticos. 

Nesse sentido, é extremamente importante o desenvolvimento de materiais 

para educação em saúde, adaptados à realidade do seu público-alvo e 

contendo informações com embasamento em evidências científicas. Além 

disso, o material deve ser compreensível, atraente e estar disponível de modo 

simples e rápido. Assim, as cartilhas de educação em saúde são recursos úteis 

e podem ser utilizados para contribuir com a formação de multiplicadores, além 

de serem importantes fontes de consulta. Neste contexto, este trabalho objetiva 

relatar a experiência do Projeto de Extensão “REPASSA-Sul de Minas: Rede 

de Promoção da Saúde”, iniciado em 02/2020 e finalizado em 01/2021. 

Inicialmente, o projeto visava promover a saúde de indivíduos sadios e 

enfermos, portadores de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) por 

meio de ações de educação alimentar e nutricional (EAN), realizadas em 

diferentes grupos de convivência. No entanto, a metodologia foi adaptada à 



nova realidade imposta pela pandemia de COVID-19, sendo as reuniões 

semanais com cada grupo, substituídas pelo desenvolvimento sistematizado de 

materiais de educação em saúde. Cartilhas ilustradas, com linguagem simples 

e acessível, foram criadas no formato físico e digital, visando suas futuras 

utilizações em ações de EAN presenciais e em cursos de extensão na 

modalidade EaD, para a comunidade. Cinco cartilhas “REPASSA-Sul de Minas” 

foram publicadas no Repositório EduCapes: I) Promoção da Alimentação 

Saudável (http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/571723), II) Condutas 

Nutricionais no Diabetes (http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/571878), 

III) Condutas Nutricionais na Hipertensão Arterial 

(http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/582523), IV) Condutas Nutricionais 

na Obesidade (http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/579360); e V) 

Enfrentamento à COVID-19 

(http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/573316). Esta última, conta com as 

principais informações e cuidados a serem tomados para evitar a disseminação 

do novo coronavírus. Juntas, as cartilhas contam com aproximadamente 250 

acessos, sendo todas classificadas com cinco estrelas (pontuação máxima), 

pelos usuários. Os materiais desenvolvidos foram e continuam sendo 

divulgados em redes sociais e grupos de WhatsApp®, a fim de atingir ao maior 

número de pessoas. Dessa forma, mesmo diante da impossibilidade da 

realização das oficinas e atividades presenciais, o projeto tem buscado se 

reinventar para continuar com ações de promoção da saúde. 
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Introdução: Os alimentos ultraprocessados impactam negativamente na 

qualidade da alimentação dos indivíduos, por apresentarem maior densidade 

energética, açúcar livre, gorduras total, saturada e trans e menor quantidade 

em fibras, estando relacionados aos desfechos de obesidade e doenças 

crônicas não transmissíveis. Os recursos on-line e aplicativos móveis podem 

contribuir, portanto, como um meio para superar o desafio de promover a 

melhoria da saúde, a partir de um monitoramento prático da qualidade do 

consumo alimentar.  

Objetivo: Avaliar software desenvolvido para a análise do consumo alimentar a 

partir do Questionário de Frequência do Consumo Alimentar (QFCA), de 

acordo com a extensão e o propósito do processamento, recomendados pela 

Classificação NOVA.  



Métodos: O software foi elaborado no editor de planilhas Microsoft Excel com o 

auxílio de especialistas na área de Nutrição e Tecnologia da Informação, a 

partir dos comandos PROCV e das informações nutricionais baseadas nas 

tabelas de Composição dos Alimentos (TACO, 2011; IBGE, 2011), o Guia 

Alimentar para a população brasileira (Brasil, 2014) e conforme a extensão e 

propósito do processamento dos alimentos (Monteiro et al., 2016). Após esta 

etapa, foram realizadas duas avaliações distintas, sendo a primeira a aplicação 

de 40 QFCA em um software estatístico (SPSS) e no software criado (QFCA-

NOVA) para a relação entre os resultados adquiridos em ambas as 

ferramentas. A segunda avaliação consistiu em uma análise das respostas de 

37 profissionais da saúde, que preencheram um questionário sobre o software 

desenvolvido, com perguntas relacionadas às suas características (CAAE 

51104115.4.0000.5699).  

Resultados: Os testes estatísticos realizados para garantir a consistência dos 

resultados gerados no software foram positivos e de forte correlação. Os 

resultados da avaliação externa acerca das questões referentes ao software 

foram positivos sobre a navegação amigável (91,9%), funcionalidade do 

sistema (94,6%), clareza da linguagem (100%) e da utilidade (100%). A 

respeito da utilidade percebida, os profissionais avaliaram positivamente as 

características de rápida conclusão de tarefas (94,6%), melhor desempenho 

durante consultas (94,6%), aumento da produtividade (86,5%), facilidade do 

atendimento (86,5%) e aumento da eficácia (89,2%).  

Conclusão: Após as avaliações interna e externa, o protótipo do software 

proposto demonstrou ser de grande utilidade na otimização do atendimento 

nutricional. 
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Introdução: O projeto “Comida de Verdade na Escola: a Importância da 

Nutrição e da Agricultura Familiar no PNAE”, proposto e financiado pelo 

Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região (CRN9), foi lançado em 

fevereiro de 2021; e visa fortalecer a nutrição e a agricultura familiar na 

alimentação escolar de Minas Gerais. Uma das atividades do projeto é o 

levantamento da situação dos municípios mineiros em relação à existência de 

nutricionista no PNAE, dado a sua obrigatoriedade pela Lei N° 11.947/09 e da 

sua importância para que as diretrizes do Programa sejam cumpridas. Objetivo: 

Realizar um diagnóstico da presença de nutricionistas atuando no PNAE 

municipal de Minas Gerais. Metodologia: Trata-se de um estudo com dados 

secundários, realizado com base no banco de dados do CRN9. Os dados 

foram organizados em planilhas, sendo realizadas análises descritivas no 

software Microsoft Excel 2019. Resultados: O estado de Minas Gerais possui 

853 municípios, sendo que 67% (n=570) destes contam com a presença de 



nutricionistas na alimentação escolar. Foram identificados 916 profissionais 

cadastrados, com mediana de carga horária de 30 horas semanais (mínimo=4; 

máximo=44). Destes, 68,6% (n=628) estão cadastrados no CRN9 como 

Responsáveis Técnicos (RT) e 28,8% (n=264) como Quadro Técnico (QT). 

Algumas inconsistências foram encontradas, como profissionais cadastrados 

simultaneamente como RT e QT; que não informaram a atribuição técnica e/ou 

carga horária de trabalho; e que não preencheram o campo de Unidade de 

Trabalho, dificultando o diagnóstico do total de profissionais que realmente 

atuam no PNAE, visto que pode se tratar de nutricionistas que atuam em outros 

setores. Conclusão: A maioria dos municípios mineiros possuem nutricionistas 

atuando no PNAE, no entanto, o estudo identificou que ainda existem 

secretarias municipais de educação que não cumprem a obrigatoriedade de 

contratação de nutricionistas como responsáveis técnicos pelo programa. 

Ademais, alguns ajustes precisam ser feitos pelo CRN9 quanto ao 

cadastramento desses profissionais nos bancos de dados, para evitar as 

inconsistências encontradas referentes no cadastro. 
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Introdução: O projeto “Comida de Verdade na Escola: a Importância da 

Nutrição e da Agricultura Familiar no PNAE”, desenvolvido pelo Conselho 

Regional de Nutricionistas da 9ª Região (CRN9), iniciou em fevereiro de 2021, 

e visa fortalecer a nutrição e a agricultura familiar na alimentação escolar de 

Minas Gerais. Neste sentido, é necessário identificar pontos fortes e limitações 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no Estado, para que 

ações de melhoria sejam indicadas. Um ponto importante a ser investigado é 

se o número de nutricionistas atuando na alimentação escolar está de acordo 

com o recomendado pela legislação. Objetivo: Realizar diagnóstico do 

quantitativo de nutricionistas atuantes na Secretaria Estadual de Educação de 

Minas Gerais (SEE/MG). Metodologia: Trata-se de um estudo com dados 

secundários, baseado no banco de dados do CRN9. Os dados foram 

organizados em planilhas, sendo realizadas análises descritivas no software 



Microsoft Excel 2019. Resultados: Foram encontrados 30 nutricionistas 

cadastrados no CRN9 que trabalham na SEE/MG, sendo um responsável 

técnico (RT) e os demais compondo o quadro técnico (QT). De acordo com a 

Resolução CFN N° 465, de 23 de agosto de 2010, a presença de um RT está 

em conformidade, entretanto, o número de nutricionistas que compõem o QT é 

inferior ao recomendado, representando apenas 5%. O número de 

nutricionistas por unidade executora é calculado por meio de dados do Censo 

Escolar, e em 2020 haviam 1.779.794 estudantes matriculados na rede 

estadual de educação básica de Minas Gerais, portanto a SEE/MG deveria 

apresentar em seu quadro de funcionários 714 nutricionistas no PNAE para 

atender os estudantes da rede estadual de ensino (um RT e 713 QT). Quanto à 

carga horária, todas as contratações estão em conformidade, pois trabalham 

40 horas/semana, visto que o mínimo recomendado são 30 horas. Conclusão: 

O PNAE é um importante campo de atuação para o nutricionista, contudo, no 

Estado de Minas Gerais, o número desses profissionais que atuam na rede 

estadual de ensino está muito abaixo do preconizado pela legislação. Dessa 

forma, destaca-se que o cenário descrito compromete a qualidade das ações 

realizadas pelo nutricionista no âmbito do PNAE. 
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INTRODUÇÃO: Entre as medidas de prevenção adotadas na pandemia de 

COVID-19 está o fechamento das escolas e, consequentemente, a interrupção 

do acesso à alimentação escolar. Para tentar minimizar o possível impacto 

dessa interrupção no estado nutricional dos escolares, esferas estaduais e 

municipais estão ofertando cestas básicas às famílias. 

OBJETIVOS: Avaliar a disponibilidade de alimentos nos domicílios dos alunos 

atendidos pelas redes municipais de ensino de Mariana e Ouro Preto-MG 

durante a pandemia de COVID-19. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal com amostra 

representativa de alunos matriculados em escolas públicas de Mariana e Ouro 

Preto-MG. Os dados foram coletados por meio de entrevista com os 

responsáveis pelos alunos, via telefone, nos meses de junho e julho de 2020. 

Foi aplicado um questionário para investigar as condições socioeconômicas, a 



disponibilidade de alimentos, a partir de instrumento adaptado do Estudo 

Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, e a segurança alimentar e 

nutricional (SAN) nos domicílios. Modelos de regressão logística multivariada 

foram utilizados para verificar as relações entre a disponibilidade de alimentos 

(variável desfecho) e as condições socioeconômicas e a SAN (variáveis 

explicativas). 

RESULTADOS: Foram entrevistados 612 responsáveis por alunos (entre 1 e 

14 anos de idade). A renda de 55,4% dos domicílios entrevistados era de 1 a 2 

salários mínimos e 57,1% dos entrevistados relataram queda na renda 

domiciliar na pandemia. Em relação às cestas básicas disponibilizadas pelas 

gestões municipais, 46,7% dos domicílios tiveram acesso durante a pandemia. 

A situação de insegurança alimentar e nutricional foi verificada em 82% dos 

domicílios e a baixa disponibilidade de alimentos relatada nos domicílios foi de: 

frutas (45,2%), hortaliças (32,6%) e carnes (40,5%). Por outro lado, os 

refrigerantes estavam presentes em 34,5% dos domicílios. A baixa 

disponibilidade de frutas, hortaliças e carnes teve relação significativa com a 

classe socioeconômica e a situação de segurança alimentar e nutricional das 

famílias (p<0,001). 

CONCLUSÕES: Nos domicílios dos alunos, durante a pandemia de COVID-19, 

foram observados graves problemas de disponibilidade de alimentos, 

principalmente de alimentos marcadores de uma alimentação saudável. A 

baixa disponibilidade de alimentos saudáveis estava relacionada à condição 

socioeconômica e à situação de segurança alimentar e nutricional dos 

domicílios. 
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Introdução: As redes sociais na internet possuem o poder de divulgação e têm 

potencial para colaborar, mobilizar e transformar a sociedade, sendo uma das 

ferramentas e  exemplo de seu desenvolvimento a expansão dos podcasts, 

estratégia promissora no combate de notícias falsas na área de Nutrição.  

Objetivo: Relatar a experiência no desenvolvimento de um podcast na área da 

Ciência da Nutrição como forma de divulgação científica para a população  

Metodologia: Foi realizada a identificação das principais mídias e redes sociais 

com crescimento durante a pandemia. Após definição sobre a forma e uso da 

linguagem, o podcast seguiu quatro etapas de criação que convergem com as 

recomendações de planejamento, desenho e execução de podcasts na área de 

educação em saúde: I. definição da estrutura de coordenação do episódio; II. 

ambientação e qualificação de estudantes para edição; III. construção de 

roteiros e organização dos episódios e IV. Criação e estratégias de divulgação 

dos episódios.  



Resultados: O lançamento do podcast Ciência da Nutrição ocorreu no dia 03 de 

março de 2021, nas plataformas de streaming Deezer, Spotify, Google 

Podcast, Radio Public e Breaker e também em plataformas gratuitas como o 

Youtube e o IGTV do Instagram. A estrutura atual conta com dois 

apresentadores e um convidado, com as seguintes temáticas abordadas até o 

momento: vegetarianismo, agropecuária, jornalismo e a alimentação, nutrição e 

o câncer, segurança de alimentos, chás e seus benefícios e o emagrecimento 

de forma saudável.  Até o presente momento o número de reproduções de 

todos os episódios verificado na plataforma Anchor foi de 544 reproduções. A 

divulgação do podcast Ciência da Nutrição no Instagram está se dando por 

meio de 3 posts semanais, com o conteúdo relacionado ao tema do episódio 

que será lançado e estratégias de valorização dos bastidores, trechos de falas 

de impacto e imagens que remetem a ciência da nutrição.  

Conclusão: A criação do podcast com a finalidade de divulgação científica é 

uma opção viável e com amplo alcance na sociedade, em momento de 

demanda aumentada de conhecimento com base científica e linguagem 

simplificada na área de nutrição. 
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Introdução: A internet vem ocupando um espaço cada vez maior na vida das 

pessoas, e atualmente é impossível não pensar em pesquisas em bibliotecas 

eletrônicas, base de dados on line, periódicos eletrônicos ou até mesmo sites 

de busca como o Google®. Um avanço que colaborou para o aumento do 

compartilhamento da informação científica, foram as redes sociais que 

propiciaram uma interação entre os trabalhos de cientistas e pesquisadores 

com a comunidade em geral que utiliza esses meios também para pesquisa, 

aumentando a visibilidade e alcance dos conteúdos e das pesquisas para um 

maior número de pessoas de forma mais clara e acessível. Neste contexto, 

destaca-se o poder de divulgação das redes sociais, bem como seu potencial 

de colaboração, mobilização e transformação da sociedade. Objetivo: O 

objetivo do presente trabalho foi desenvolver posts para o Instagram® com 

informações científicas de forma simples, clara e objetiva utilizando temas 



como, alimento seguro no contexto da pandemia de Covid-19, higiene na 

manipulação de alimentos, higiene de manipuladores de alimentos e datas de 

relevância, como a conscientização da lavagem de mãos, dia mundial da 

imunização, dia do educador sanitário, dia de criação do SUS, entre outras. 

Metodologia: Foi criada uma página no Instagram® para divulgação de posts 

educativos, sendo esta @prolac.ufrj. Para a confecção dos posts foram 

utilizados artigos publicados em revistas e banco de dados on line que 

atendessem os temas propostos pela equipe. A arte dos posts foi desenvolvida 

no site Canva® e as imagens utilizadas foram geradas desse mesmo site. 

Resultado: Foi observado que após a publicação dos posts utilizando imagens, 

animações e uma linguagem mais acessível ao público, o número de 

seguidores aumentou e a página teve um aumento de engajamento (curtida, 

comentários, compartilhamento e salvamentos) nas publicações elaboradas 

pela equipe, além da interação com outras páginas com o mesmo cunho, 

demonstrando um aumento de interação do público com a rede. Conclusão: 

Com base nessa experiência de inovação nos meios de informação, observou-

se que as redes sociais vem sendo um ótimo meio para divulgação científica, 

sendo esta uma ferramenta importante para a aproximação da universidade 

com a comunidade. 
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De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), guias alimentares são instrumentos que auxiliam a 

população a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. O Guia Alimentar para 

a População Brasileira, reformulado e publicado em 2014, é composto por 

cinco capítulos e uma seção final com dez passos para uma alimentação 

adequada e saudável. De maneira geral, o guia oferece informações 

importantes que norteiam a promoção da saúde e de práticas alimentares 

saudáveis e sustentáveis de forma individual e coletiva. Dessa forma, é de 

extrema importância o desenvolvimento de materiais educativos que divulguem 

as informações contidas no guia alimentar para toda a população, a fim de 

promover a disseminação das suas recomendações. Nesse contexto, o objetivo 

desse trabalho foi disseminar as orientações presentes na edição atual do Guia 

Alimentar para a População Brasileira. Por meio da página do PET Nutrição no 



Instagram, foram divulgados nove vídeos no formato IGTV, um a cada semana, 

que continham de forma simples, objetiva e atrativa as informações do guia 

alimentar divididas por capítulos. Ao final das nove semanas foram divulgadas 

imagens no formato de stories com os dez passos para uma alimentação 

adequada e saudável, um a cada dia. De maneira geral, foi possível observar 

que as publicações alcançaram um número significativo de pessoas, sendo que 

cerca de 380 pessoas foram atingidas pelas publicações e os vídeos IGTV 

tiveram em média 120 visualizações. Quanto às publicações nos stories, essas 

alcançaram aproximadamente 130 contas. Além disso, a interação do público 

por meio de comentários nas publicações, curtidas, salvamentos e 

compartilhamentos demonstram um grande interesse nas informações do guia 

alimentar e que seriam potenciais multiplicadores das informações divulgadas. 

Por meio da disseminação das orientações presentes no guia alimentar, essa 

ação pode além de contribuir para a divulgação do guia, promover para o 

público atingido autonomia nas escolhas alimentares, podendo criar hábitos 

mais saudáveis. 
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A produção e a difusão de informações e conhecimentos se ampliaram em 

larga escala. O Brasil, além de enfrentar a pandemia da COVID-19, enfrenta 

uma infodemia: um excesso de informações, que tornam difícil encontrar fontes 

confiáveis quando necessário. A saúde, as práticas higiênico-sanitárias e 

alimentação são temas abordados pelas fake news em tempos de pandemia. 

Portanto, promover o conhecimento científico pelas redes sociais é 

fundamental como estratégia de enfrentamento da COVID-19, permitindo o 

desenvolvimento de comunicação em saúde para toda a população que utiliza 

os meios digitais como fonte de informação. O trabalho teve como objetivo 

difundir informações científicas sobre segurança dos alimentos, 

sustentabilidade e educação alimentar e nutricional, aos usuários da rede de 

informação digital. A metodologia utilizada foi aplicada, quanti e qualitativa. Na 



operacionalização do projeto foram utilizadas as ferramentas da internet: 

Instagram (@pras_uff) e o Facebook (@praticasalimentaresaudaveis) do 

Grupo de Pesquisa e Extensão em Práticas Alimentares Saudáveis. Foi 

estabelecido um cronograma de postagens e lives com definição de datas, 

temas e responsáveis, com periodicidade de 3 vezes por semana. O conteúdo 

teórico foi obtido de documentos públicos e produções científicas sobre 

educação alimentar e nutricional, segurança dos alimentos e sustentabilidade, 

tendo a pandemia da COVID-19 como assunto transversal abordado. Nas lives, 

foram convidados profissionais que atuam em diferentes áreas da saúde. 

Resultados: com dados obtidos do ano de 2020 o perfil apontou um total de 

943 seguidores, o que demonstra um interesse do público pelas postagens. 

Este crescimento foi natural, sem qualquer tipo de investimento ou patrocínio. 

Nos últimos 7 dias do mês de setembro de 2020 o Instagram alcançou 700 

contas e recebeu 1.884 impressões. Até o início do mês de outubro de 2020 o 

perfil apresentou 101 publicações e 8 lives gravadas, que alcançaram uma 

média de 147 visualizações. Observou-se a interação dos usuários a partir da 

comunicação e do compartilhamento dos conteúdos. Conclui-se que o projeto 

contribuiu para a difusão do conhecimento sobre assuntos relacionados à 

alimentação, saúde e meio ambiente e poderá se tornar um coadjuvante em 

projetos que visam a melhoria contínua da qualidade de vida, desenvolvidos 

inclusive no âmbito da Universidade. 
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Introdução: Entre os adolescentes, considera-se suficiente um tempo de sono 

entre 9 e 10 horas por dia. Em situações onde a duração do sono é insuficiente 

ou excessiva, pode ocorrer aumento da adiposidade, resistência à insulina e 

elevação da pressão arterial, o que também está relacionado ao elevado 

consumo de alimentos ultraprocessados (AUP). 

Objetivo: Estimar a associação entre a duração do sono e o consumo de AUP 

entre adolescentes brasileiros. 

Métodos: Trata-se de estudo transversal realizado com dados do Estudo de 

Risco Cardiovascular em Adolescentes (ERICA) conduzido entre março de 

2013 e dezembro de 2014 com adolescentes de 12 a 17 anos de escolas 

públicas e privadas de cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. A 

ingestão em gramas de AUP foi avaliada por meio do recordatório alimentar de 

24 horas e a duração do sono através de questionário, sendo estratificada em 



curta duração (< 9 horas), duração recomendada (entre 9 e 10 horas) e 

duração além do recomendado (> 10 horas). Para verificar a associação entre 

a duração do sono e o consumo de AUP, foi conduzida regressão linear.  O 

nível de significância adotado foi de 5% e as análises foram realizadas pelo 

Stata 14.0.  

Resultados: Foram incluídos 71.488 adolescentes, desses, 22.24% 

apresentaram duração do sono recomendada. No modelo 1 da regressão linear 

ajustada, os adolescentes com curta duração do sono (<9 horas) [ß= 32.28 

(95%CI:  11.70 – 52.85)] e duração aumentada do sono (> 10 horas) [ß= 30.83 

(95%CI: 6.59-55.06)] apresentaram maior consumo de AUP. No modelo 2 da 

regressão linear ajustada, os adolescentes com curta duração de sono (<9 

horas) [ß = 31.90 (IC 95%: 11.81 -51.99)] e duração aumentada do sono (>10 

horas) [ß = 27.64 (IC 95%: 4.38 - 50.90)] apresentaram, também, maior 

consumo de AUP. 

Conclusão: Os resultados deste estudo indicam associação entre a duração do 

sono inferior ou superior ao recomendado e o aumento médio do consumo de 

AUP por adolescentes brasileiros. Este resultado pode basear a elaboração de 

intervenções multicomponentes com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 

dos adolescentes, ressaltando a importância da adoção de hábitos de vida 

saudáveis. 
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Introdução: O consumo, voluntário e involuntário, de edulcorantes está 

crescendo ao redor do mundo, especialmente nos que implementaram políticas 

de taxação de bebidas açucaradas e de rotulagem nutricional frontal (RNF). 

Estudos conduzidos no Brasil mostraram que em 2013 a prevalência de uso de 

edulcorantes foi 13,3% e em 2017, 10%. No entanto, dados sobre a 

prevalência de edulcorantes em produtos pouco antes da legislação sobre RNF 

ser implementada no país são necessários para o monitoramento. Estes 

aditivos são utilizados com o intuito de substituir parcialmente ou totalmente o 

açúcar dos alimentos. 

Objetivo: Investigar a presença e tipos de edulcorantes mais usados em 

produtos comercializados em um supermercado de Belo Horizonte. 



Metodologia: Trata-se de estudo transversal, descritivo, realizado entre os 

meses de março e maio de 2021. Foram coletados dados de produtos 

comercializados em uma rede de supermercado da cidade de Belo Horizonte, 

Minas Gerais, por meio do aplicativo EpiCollect5®. Utilizou-se a relação de 

edulcorantes permitidos pela RDC nº 18/2008, para identificar os edulcorantes 

nas listas de ingredientes dos produtos avaliados. Os produtos foram 

categorizados segundo Kanter e colaboradores (2017), para apresentação dos 

resultados. 

Resultados: Foram avaliados 2793 produtos, dos quais 11% (n=316) 

apresentavam um ou mais edulcorantes na lista de ingredientes. O número de 

edulcorantes por alimento variou entre 1 e 8, com média de 2,4 edulcorantes 

por produto. As categorias com maior número de produtos com edulcorantes 

foram: bebidas (n=123 – 38,9%), doces (n=81 – 25,7%) e produtos lácteos 

(n=56 – 17,7%). Os edulcorantes mais citados foram: acesulfame de potássio, 

sucralose e ciclamato de sódio, respectivamente. Em contrapartida, lactitol e 

neotame foram citados apenas uma vez. 

Conclusão: Apesar do número encontrado ser semelhante aos achados nos 

anos de 2013 e 2017, é importante acompanhar a evolução do uso dos 

edulcorantes nos alimentos, sobretudo tendo em vista a implantação da RNF 

que entrará em vigor no Brasil em breve. 
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Introdução: A portaria nº 1.156, de 31 de agosto de 1990, instituiu o Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), visando o acompanhamento do 

estado nutricional das populações. Em 2008 foi desenvolvido o Sisvan-Web, 

com o intuito de aprimorar as funcionalidades do sistema, facilitando seu uso 

em nível local e o registro dos acompanhamentos, tendo como objetivo 

consolidar informações da Vigilância Alimentar e Nutricional.  

Objetivo: Descrever o estado nutricional de crianças menores de 10 anos de 

idade, acompanhadas pelo SISVAN em uma Unidade Básica de Saúde em 

Mariana-MG. 

Método: Estudo observacional, transversal, para avaliar o estado nutricional, de 

acordo com o índice IMC/Idade, de crianças de 0 a 10 anos. A classificação foi 

a estabelecida pela OMS (>+2z), curvas 2006 e 2007. Os dados foram obtidos 

do sistema de informação do Ministério da Saúde, Sisvan-Web, referente aos 

anos 2015-2019, sendo coletados em 2021.  



Resultados: No que diz respeito ao acompanhamento, a ordem decrescente do 

número de crianças e seu respectivo ano foi: i) 284 (2016); ii) 272 (2017); iii) 

202 (2018); iv) 201 (2019); e v) 151 (2015). Em relação às crianças com 

diagnóstico de excesso de peso, a maior prevalência foi registrada em 2017 

(19%), apresentando nos anos subsequentes uma diminuição da prevalência 

(2018:12,7%; 2019:11,9%). Esta diminuição pode ser devido a redução do 

número de crianças acompanhadas, uma vez que observa-se um aumento da 

prevalência de obesidade infantil no Brasil e no mundo nos últimos anos. No 

que se refere a magreza, os números são menores, porém existentes, 

atingindo menor prevalência em 2017 (2,9%), com aumento progressivo nos 

anos subsequentes (2018:5,4%; 2019:8,5%). Este aumento pode estar 

relacionado à crescente prevalência de insegurança alimentar e nutricional na 

população brasileira observada nos últimos anos.  

Conclusões: O excesso de peso, entre as crianças acompanhadas apresentou 

maior prevalência, mas coexistindo com crianças diagnosticadas com magreza. 

O SISVAN, embora tenha baixa cobertura populacional, se mostra um 

instrumento importante para a equipe de saúde, contribuindo para maior 

conhecimento da população assistida pelo SUS, além de auxiliar na construção 

de estratégias de Vigilância Alimentar e Nutricional com foco na melhoria do 

estado nutricional. 
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A alimentação escolar é um importante instrumento auxiliar na formação de 

hábitos alimentares saudáveis, principalmente entre os indivíduos com 

necessidades alimentares especiais (NAE). Na pandemia houve a interrupção 

da oferta de alimentos pelas escolas, acentuando a preocupação em relação 

ao aumento no consumo de alimentos industrializados e sua relação com o 

aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Dessa forma, 

este estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional, hábitos alimentares 

e prevalência de NAE entre escolares em tempos de pandemia. Este estudo se 

caracteriza como transversal, qualiquantitativo, no qual foram coletados dados 

de 104 estudantes na faixa etária de 02 a 19 anos. O projeto foi apresentado 

ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Salesiano, 

aprovado sob o número de CAAE 29953620.0.0000.5068. Assim, dando 

sequência ao projeto, no período de coleta, foi apresentado aos responsáveis 

pelas crianças e adolescentes participantes o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e só seguiram respondendo a pesquisa aqueles que concordaram 

com o termo.  O consumo alimentar foi avaliado a partir do Questionário de 

Práticas Alimentares e questões adaptadas do Guia Alimentar e os 



responsáveis legais questionados sobre o quanto influenciam na alimentação 

de seus filhos. O questionário eletrônico foi distribuído nas redes sociais. Os 

dados foram apresentados a partir de estatística descritiva. Os resultados 

demonstraram que a prevalência de escolares com NAE foi de 15,3% e a 

situação nutricional destes, bem como os hábitos alimentares, foram similares 

aos demais que não apresentam esta condição. Constatou-se que houve uma 

maior prevalência de eutrofia entre as crianças e adolescentes analisados em 

relação aos parâmetros peso/idade (32,9%) no grupo 1 e (37,5%) no grupo 2 e 

IMC/idade (55,6%) e (43,7%) respectivamente. Com relação a alimentação, os 

responsáveis legais, assim como os voluntários, apresentaram grande 

incentivo e consumo, a alimentos mais saudáveis. Conclui-se que a maioria 

dos escolares estão eutróficos e seus responsáveis legais preocupam-se com 

a qualidade da alimentação consumida na residência, mas sinaliza que é 

importante adoção de estratégias que avaliem o estado nutricional e estimulem 

uma alimentação saudável em escolares mesmo no ambiente doméstico. 
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Introdução: O estado nutricional exerce efeito sobre o rendimento escolar e 

mostra importância no funcionamento cerebral e na capacidade da memória. A 

desnutrição e o excesso de peso tem impacto negativo na cognição. Objetivo: 

Verificar a associação dos padrões de aprendizagem de estudantes de 

graduação em nutrição com estado nutricional. Métodos: Estudo transversal, 

realizado no período de agosto de 2019 a março de 2020, com estudantes do 

curso superior de Nutrição do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais campus Barbacena, de ambos os 

sexos. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 

(Parecer n° 3.397.504). Foi aplicado o questionário Index of Learning Styles, 

versão reduzida, para avaliação do estilo de aprendizagem e foram realizadas 

medidas antropométricas como peso, altura, circunferência da cintura e do 

quadril, para cálculo do IMC, relação cintura/estatura, índice de conicidade. 

Análise dos dados foi realizada utilizando software STATA, versão 13.0. As 

variáveis categóricas foram analisadas de forma descritiva, por meio de 



distribuição de frequência e comparadas por meio do teste Qui-Quadrado ou 

Exato de Fisher. Resultados: A amostra foi constituída por 72 estudantes, com 

88,9% do sexo feminino e média de idade de 22,2 + 3,4 anos. Os alunos se 

mostraram mais sensoriais (93,0%), verbais (54,1%), reflexivos (62,5%) e 

sequenciais (80,5%). Não se encontrou relação entre estado nutricional e 

padrões de aprendizagem. Foi observado que 9,7% dos estudantes 

apresentavam baixo peso; 29,2% estavam com excesso de peso; 23,6% 

demonstraram risco elevado para doença cardiovascular, por meio da 

circunferência da cintura, que foi o índice mais sensível para este diagnóstico, 

comparado à relação cintura/estatura e índice de conicidade. Conclusão: Não 

encontrou-se relação entre avaliação antropométrica e estilo de aprendizagem. 

O elevado percentual de estudantes com excesso de peso e com risco para 

doenças cardiovasculares encontrado sinaliza para a necessidade de 

intervenções nutricionais e a identificação do estilo de aprendizagem preferido 

por este grupo pode ajudar os professores a tomarem decisões sobre 

metodologia para tornar mais eficiente o processo educacional. 
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Introdução: Consumo de alimentos/bebidas ultraprocessadas associam-se ao 

aumento da ingestão energética/ganho de peso. Destaca-se ingestão de 

bebidas açucaradas (refrigerantes/bebidas à base de frutas), que podem 

apresentar efeitos negativos à saúde. 

Objetivo: Estimar redução na prevalência da obesidade entre adultos 

brasileiros devido implementação de rótulos nutricional frontal (RNF) (período 

cinco anos). 

Métodos: Estudo de simulação para estimar impactos na prevalência de 

obesidade a partir da implementação RNF. Utilizou-se base de dados da 

pesquisa VIGITEL (realização 2019). Incluiu-se indivíduos entre 20-59 anos, 

ambos sexos. Excluiu-se indivíduos que relataram nunca consumir bebidas 

açucaradas, não sabiam quantidade consumida, gestantes, indivíduos com 

índice de massa corporal (IMC) extremo. Amostra final constou de 19.899 

dados (representaram 20.879.996). Consumo médio de bebidas açucaradas 

(mL/dia) foi obtido pela multiplicação da prevalência média semanal pela 

quantidade média consumida em determinado dia. Considerou-se que RNF 



provocará redução energética de 10,5% e 7,6% de sódio devido redução na 

compra de bebidas açucaradas (Acton, 2019), modelo “alto em” vermelho. 

Estimou-se mudança no peso proveniente dessa redução utilizando modelo de 

Hall (2011), período cinco anos, além do impacto no IMC/prevalência da 

obesidade. Considerou-se tendência linear da prevalência de obesidade. 

Resultados apresentados em média/IC95%. 

Resultados: Idade média: 37,3 anos (IC95% 37,29 – 37,3), 50,8% sexo 

masculino, prevalência de obesidade 21,09% (homens: 20,05%; mulheres: 

22,17%) dos indivíduos analisados. Consumo médio de bebidas açucaradas foi 

201,3mL/dia (IC95% 201,18 – 201,40mL/dia), com maior consumo em homens 

(homens:237,2mL/dia IC95% 237,1 – 237,4mL/dia; mulheres: 164,1mL/dia 

IC95% 164,0 – 164,3mL/dia). Espera-se que consumo energético proveniente 

de bebidas açucaradas reduza aproximadamente -8,4kcal/dia após 

implementação da RNF (homens: -9,7 IC95% -9,76 – -9,71kcal/dia; mulheres: -

6,8 IC95% -6,81 – -6,80kcal/dia). Estima-se redução na prevalência da 

obesidade em 3,79pp (homens: -3,94pp; mulheres: -3,58pp). Espera-se que 

prevalência da obesidade seja 20,11% (homens: 19,12%; mulheres: 21,15%) 

em 2024. Tendência da prevalência da obesidade mostrou que poderá existir 

23,90% (homens: 23,04%; mulheres: 24,73%) de obesos em 2024. 

Implementação da RNF pode provocar redução de aproximadamente 

4.702.410 de obesos. 

Conclusão: RNF pode reduzir efetivamente casos de obesidade, representando 

política pública estratégica. Estudos são necessários para avaliar se RNF 

implementada no Brasil terá mesma efetividade do modelo desse estudo. 
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A permanência da situação pandêmica da Covid-19 tem gerado interrupções 

em serviços essenciais, como o sistema de ensino, paralisando o andamento 

de programas sociais como o Programa Nacional de Alimentação escolar 

(PNAE), dificultando o acesso de uma grande parcela da população brasileira, 

representada pelos discentes, ao alimento e a garantia do Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA), essencial ao combate da fome, principalmente 

em indivíduos com necessidades alimentares especiais (NAE). Este estudo 

objetivou o desenvolvimento de um ebook com adaptações de receitas aos 

alunos da rede pública de ensino com NAE atendidos pelo PNAE, como 

estratégia de educação nutricional em tempos de pandemia. As receitas foram 

selecionadas a partir do livro Melhores Receitas da Alimentação Escolar – 2ª 

edição e levando em consideração a facilidade de obtenção dos gêneros 

alimentícios para as preparações, através da agricultura familiar dos gêneros 

produzidos no Espírito Santo, pelas entidades públicas educadoras, visto a 

distribuição de gêneros alimentícios em forma de kits que compunham a 

alimentação escolar pelos municípios aos alunos matriculados. Foram 

elaboradas 10 fichas técnicas de preparação, com as respectivas sugestões de 

alterações nas receitas para que se atendessem as especificações alimentares 



especiais, reunidas em formato de ebook como material didático para uso 

educativo, evidenciando pratos que remetessem a cultura, tradição e hábitos 

alimentares difundidos, sejam eles aplicados em qualquer uma das cinco 

regiões do país. As principais substituições sugeridas nas receitas foram leites 

vegetais ao uso do leite integral, mucilagem de chia?linhaça em relação ao uso 

do ovo de galinha e a farinha de outros cereais ao uso da farinha de trigo, 

sendo a troca levada em consideração de acordo com os consensos das 

comorbidades identificadas como NAE e as características específicas dos 

gêneros alimentícios a fim de evitar mudanças na consistência e sabor das 

preparações. Portanto, diante da nova dinâmica de ensino e dos desafios a 

serem sanados enquanto garantia do direito à alimentação adequada e 

saudável aos alunos com NAE, o trabalho da ferramenta ebook como material 

de educação nutricional, aos responsáveis legais e alunos, se mostrou 

favorável como material auxiliar no trabalho do nutricionista diante da situação 

pandêmica atual. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, há elevada prevalência de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), sendo que para sua prevenção e cuidado é necessário a 

adoção de uma alimentação adequada e saudável. Um dos campos da nutrição 

que atua no controle e prevenção da HAS é a educação alimentar e nutricional 

(EAN). 

Objetivo: Elaborar estratégias de Educação Alimentar e Nutricional para o 

controle e tratamento da HAS na Atenção Primária à Saúde, pautadas no Guia 

Alimentar para a População Brasileira (GUIA). 

Métodos: Trata-se de estudo descritivo, do tipo relato de experiência, em que 

se realizou em 3 etapas: (1) levantamento bibliográfico de estratégias 

educativas; (2) discussão da aplicação e uso das estratégias  e (3) revisão do 

GUIA para elencar o temas prioritários e associação com as estratégias 

educativa, e com os princípios do Marco de Referência de Educação Alimentar 

e Nutricional para as Políticas Públicas. 



RESULTADOS: Observou-se que diversas estratégias de EAN são utilizadas 

como: Mensagens de WhatsApp, Podcast, Cartilhas, Oficinas e Vídeos. Dessa 

forma, para cada tema tratado no GUIA foram propostas estratégias 

educativas: 1) Informações da Mídia: podcast (Tema: Como sabe o que está 

certo sobre alimentação - fakenews vs o Guia); 2) Oferta e acesso aos 

alimentos: vídeo animado (Construção de uma horta) e mensagem de texto 

WhatsApp/SMS (Tema: Nos supermercados e sacolões quais são os alimentos 

in natura?) ; 3) Custo, Tempo e Comensalidade: cartilha e mensagem de texto 

Tema (“Alimentação saudável custa caro? “, “Não tenho tempo para comer 

saudável o que posso fazer?” “O poder de comer em Companhia”); 4) 

Habilidades Culinárias: oficina culinária (Tema: Como preparar os alimentos); 

5) Publicidade: vídeo educativo (Tema: O que a publicidade de  alimentos 

quer?) e 6) Classificação de alimentos: oficina culinária e vídeo animado 

(Tema: O que estamos comendo).  

CONCLUSÃO: Há diversas estratégias de EAN que são efetivas para a 

promoção da alimentação adequada e saudável. A construção de estratégias 

educativas baseadas no GUIA são necessárias para indivíduos diagnosticados 

com hipertensão arterial sistêmica (HAS) atendidos na Atenção Primária à 

Saúde. 
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Introdução 

A pandemia causada pelo SARS CoV-2 reverbera para além da saúde, sendo 

agravada pela crise política, econômica e social. Desemprego, mudanças na 

rotina de trabalho, distanciamento social e as incertezas desafiam profissionais 

de saúde em suas diferentes frentes de atuação, como é o caso dos 

nutricionistas.  

Objetivo 

Descrever o perfil socioeconômico e laboral dos participantes do Estudo Nutri-

Brasil 2020.  

Métodos 

Pesquisa transversal de abrangência nacional realizada com 1.015 

nutricionistas, entre 17 de julho a 17 de outubro de 2020. Os dados 



socioeconômicos e laborais foram coletados em ambiente virtual por meio de 

questionário estruturado na plataforma Formulários Google®. Realizou-se 

análise descritiva no software SPSS (v.20.0). O estudo foi aprovado pela 

CONEP (CAAE nº32281220.9.0000.5153). 

Resultados 

A maioria dos participantes era do sexo feminino (94%) e casado/união estável 

(51%), sendo que 34,9% relataram ser chefe de família. A mediana de idade foi 

igual a 33 anos, variando de 28 a 40 anos. Houve predomínio de nutricionistas 

que atuavam na região sudeste (51,6%) e a faixa salarial de 5 até 10 salários 

mínimos foi informada por 29,7% dos respondentes. Em relação às áreas de 

atuação, 41,7% trabalham na área Clínica; 16,6% em Alimentação Coletiva; 

18,7% com Ensino, Pesquisa e Extensão; 12,1% em Saúde Coletiva; 7,6% em 

Cadeia de Produção, na Indústria e no Comércio de Alimentos e 3,3% com 

Nutrição em Esportes e Exercício Físico. Um total de  35,3% eram autônomos 

e 29,9% tinham carteira assinada; 35% eram funcionários públicos; 7,4% 

estavam desempregados. Entre os respondentes 42,4% tiveram a renda 

impactada negativamente: redução da renda com manutenção do emprego 

(28,2%), redução da renda com suspensão das atividades (8,2%) e demissão 

(6%).   

Conclusão 

Os reflexos da pandemia de COVID-19 na classe de nutricionistas incluem 

comprometimento de renda e do vínculo trabalhista, aliados às peculiaridades 

ligadas ao gênero feminino. Assim, é importante que as entidades de classe 

estejam atentas às mudanças vivenciadas pelos profissionais. 
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Introdução: O excesso de peso é um problema de saúde pública e a dieta 

inadequada é um fator modificável para seu desenvolvimento. Frutas e 

hortaliças possuem papel fundamental na prevenção do excesso de peso, pois 

apresentam baixa densidade energética, são fontes de proteínas vegetais e 

micronutrientes protetores e são ricas em fibras.  Objetivo: Verificar a 

associação entre excesso de peso e consumo regular de frutas e hortaliças 

entre universitários dos cursos da área da saúde, em uma instituição de ensino 

superior de Conselheiro Lafaiete-MG. Métodos: Trata-se de uma pesquisa 

transversal com dados da linha de base de um projeto maior intitulado “Estudo 

Longitudinal sobre Estilo de Vida – ELEV”, realizado em 2019, de forma online 

através de um questionário no Google Docs®, nos segundos períodos dos 

cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia 

e Nutrição. A amostra foi de 84 universitários, assumindo-se o nível de 

significância de 92%. O excesso de peso foi definido pelo Índice de Massa 

Corporal = 25 kg/m². O consumo regular de frutas e consumo regular de 



hortaliças foi definido como o consumo em pelo menos cinco dos sete dias que 

antecederam a pesquisa. As associações foram mensuradas por meio do teste 

Qui-quadrado de Pearson, com nível de significância de 5%, utilizando o 

software STATA®. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Santa Rita–FASAR (parecer: 4.270.004). Resultados: A pesquisa foi 

composta por 73 participantes, maioria do sexo feminino (82%), com 18 a 25 

anos (85%), pardo/amarelo (50%), solteiros (90%), residia com os pais (75%) e 

não trabalhava na ocasião (62%). Do total, 31,75% apresentaram excesso de 

peso, (47,89%) consome frutas e 61,64% consomem hortaliças regularmente. 

O excesso de peso foi associado ao consumo de frutas: os indivíduos que não 

consomem regularmente frutas apresentaram maior prevalência de excesso de 

peso (p-valor<0,03). Conclusão: O ambiente alimentar, principalmente 

relacionado ao consumo de frutas, pode ser um fator importante em relação ao 

consumo alimentar e, consequentemente, ao excesso de peso em 

universitários. É necessário intensificar políticas de educação alimentar e 

nutricional, redução de preços de alimentos protetores e manutenção de 

ambientes alimentares saudáveis 
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), objetiva 

garantir o acesso à alimentação adequada a todos os estudantes da rede 

pública da educação básica, por meio das diretrizes: emprego da alimentação 

saudável e adequada; inclusão da educação alimentar e nutricional (EAN) no 

processo de ensino e aprendizagem; universalidade do atendimento; 

participação da comunidade no controle social; apoio ao desenvolvimento 

sustentável; e direito à alimentação escolar. Objetivo: Analisar a execução das 

diretrizes do PNAE nos municípios brasileiros, através de estudos existentes na 

literatura. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa realizada como parte 

das atividades do projeto “Comida de Verdade na Escola: A Importância da 

Nutrição e da Agricultura Familiar no PNAE” instituído pelo ao Conselho 

Regional de Nutricionistas da 9ª Região. Utilizou-se como descritor alimentação 

escolar associado à EAN, segurança alimentar e nutricional (SAN) e agricultura 



sustentável. A busca se deu nas bases de dados PubMed e SciELO, sendo 

selecionados artigos brasileiros publicados entre 2007 e 2021. Foi utilizada a 

seguinte pergunta de pesquisa: como está a execução das diretrizes do PNAE 

nos municípios brasileiros? Resultados: Foram encontrados 219 artigos e 

selecionados 25 para leitura na íntegra. Os artigos apontaram que a 

alimentação escolar tem melhorado progressivamente, com destaque para o 

aumento de frutas e vegetais ofertados. Entretanto, o programa enfrenta os 

desafios das inadequações nutricionais nos cardápios. Em relação a 

participação social, verificou-se baixa representatividade nos Conselho de 

Alimentação Escolar. As ações de EAN acontecem com baixa frequência 

devido ao número reduzido de nutricionistas. A qualidade da alimentação e a 

universalidade do Programa têm sido comprometidas durante a pandemia de 

Covid-19. Quanto à sustentabilidade ainda existem obstáculos a serem 

superados que envolvem a ampliação da compra da agricultura familiar. Apesar 

das dificuldades encontradas, o direito à alimentação escolar tem se mostrado 

um importante aliado à promoção da SAN para estudantes e agricultores 

familiares. Conclusão: O PNAE é uma importante estratégia de SAN no Brasil, 

porém apesar dos avanços, suas diretrizes ainda não são cumpridas 

integralmente em sua execução. Sendo necessários maiores investimentos, 

políticas públicas de apoio à agricultura familiar e maior conscientização dos 

atores envolvidos. 
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Estoma é a abertura cirúrgica realizada para construção de novo trajeto, 

localizado no abdômen, para saída de fezes ou urina, podendo ser colostomia, 

ileostomia ou urostomia. Toda cirurgia que leva à confecção de um estoma visa 

restituir ou garantir ao paciente melhor qualidade de vida. No entanto, para que 

esse objetivo seja alcançado, os profissionais que cuidam desses pacientes 

devem buscar a reabilitação plena e precoce. A Atenção Especializada com 

enfoque na Reabilitação da Pessoa Ostomizada, conta com serviços 

específicos denominados Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas 

Ostomizadas (SASPO), classificados em tipos I e II. O objetivo deste trabalho é 

relatar a experiência de estágio de nutrição social em SASPO II em um 

município mineiro. O estágio foi realizado em Centro Especializado de 

Reabilitação, onde está localizado o SASPO II, que é referência microrregional 

e atende, em média, 30 pacientes de 12 municípios do estado por mês. O 



SASPO II presta assistência especializada interdisciplinar às pessoas com 

estoma, objetivando reabilitação, com ênfase na orientação para autocuidado, 

na prevenção de complicações e fornecimento de equipamentos coletores 

assim como SASPO I, mas também trata complicações nos estomas e 

capacitam equipes dos demais serviços e deve ser composto, além da equipe 

multiprofissional mínima (médico, enfermeiro e assistente social) por apoio de 

nutricionista e psicólogo, com presença, neste serviço específico de técnica de 

enfermagem. Habitualmente os ostomizados não precisam de dieta especial e, 

com o tempo, poderão alimentar-se quase como se alimentavam antes de ter o 

estoma, desde que de forma saudável, por isso a orientação do nutricionista é 

muito importante. A pessoa deverá experimentar um alimento por vez, de forma 

a compreender seu efeito sobre a função intestinal. O objetivo do tratamento 

dietoterápico para colostomizados é manter ou recuperar o estado nutricional 

do paciente, repor líquidos e nutrientes perdidos e que o efluente tenha pouco 

volume, seja pastoso, sem odor desagradável e excesso de gás. Acompanhar 

o serviço de atendimento ao paciente com ostomia possibilitou à acadêmica 

conhecimento e admiração aos profissionais envolvidos, visto que, após serem 

orientadas, as pessoas ostomizadas se empoderam e adquirem autonomia 

para buscar melhor qualidade de vida. 
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Introdução: A adolescência é uma fase complexa devido às modificações 

físicas, psicológicas, sexuais e sociais. Estas transformações podem ocasionar 

dificuldades para entender e lidar com a imagem que se tem do próprio corpo e 

outros fatores pode agravar este quadro. Objetivo: Investigar associações entre 

a insatisfação com a imagem corporal em adolescentes com variáveis 

sociodemográficas, do estado nutricional e influência da mídia. Métodos: 

Estudo transversal realizado no período de março a setembro de 2019, no qual 

foram avaliados 288 adolescentes, com faixa etária de 14 a 19 anos, de ambos 

os sexos, cursando do 1º ao 3º ano do ensino médio de 5 escolas públicas de 

Barbacena-MG. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(Parecer n° 3.130.564). Foram coletados dados sociodemográficos como sexo, 

data de nascimento, acesso à internet e às redes sociais. Foram aplicados o 

questionário de autoavaliação da insatisfação corporal Body Shape 

Questionnaire (BSQ) e o questionário SATAQ-3 para avaliação da influência 



dos aspectos socioculturais, especialmente a mídia, na imagem corporal. Além 

disso, foram realizadas medidas de peso e altura para cálculo do índice de 

massa corporal. Resultados: Foi encontrado maior risco de insatisfação 

corporal entre as meninas (OR=3,93 IC95% 2,18-7,07) e entre aqueles 

estudantes com excesso de peso (OR=3,33 IC95% 1,73-6,40). A insatisfação 

corporal foi significativamente associada à influência da mídia (p = 0,000), e as 

meninas demonstraram mais risco de serem influenciadas (OR=2,95 IQ95% 

1,47-5,90). Foi verificada uma tendência à influência da mídia ser maior entre 

as meninas com excesso de peso quando comparadas àquelas sem excesso 

(p=0,052) e estas têm mais acesso a redes sociais comparada as meninas sem 

excesso de peso (p = 0,017). Também foi detectada associação entre 

influência da mídia e acesso instagram (p=0,055), sendo que as meninas 

demonstraram ter mais acesso ao instagram (p=0,005) e ao snapchat 

(p=0,000). Conclusão: Encontrou relação entre insatisfação corporal, sexo, 

estado nutricional e influências socioculturais/mídia. É necessária a atenção, 

das equipes de saúde, pais e educadores, em relação ao controle dos fatores 

estão associados à insatisfação corporal excessiva dos adolescentes como 

forma de evitar potenciais riscos a saúde. 
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Introdução: Medidas de restrições sociais impostas pela pandemia da COVID-

19, apesar de necessárias, podem afetar aspectos socioeconômicos, 

psicológicos e dimensões do estilo de vida. Estudos realizados em outros 

países mostraram piora da alimentação, do padrão de sono e diminuição no 

nível de atividade física durante a pandemia, fatores que interatuam e são 

predisponentes para o ganho de peso e desordens metabólicas. Objetivo: 

Verificar o grau de associações entre alimentação, sono e atividade física e o 

índice de massa corporal (IMC) durante o confinamento gerado pela COVID-19 

no estado de São Paulo. Métodos: Trata-se de um estudo transversal online 

realizado entre 27/04 e 25/05 de 2020, período que o estado apresentava uma 

taxa média de isolamento de 50,8%. Os dados foram coletados exclusivamente 

pela plataforma Microsoft Forms®. O IMC foi considerado variável dependente 

(VD), obtido pelo autorrelato da massa corporal e estatura. As variáveis 



independentes foram: qualidade do sono (questionário de Pittsburg); 

dimensões do comportamento alimentar (questionário Three-Factor Eating-21); 

adesão às práticas alimentares (escala multidimensional do Guia Alimentar 

para População Brasileira). Um modelo de regressão linear generalizada com 

distribuição gamma e função de ligação de identidade controlado por idade e 

nível educacional foi utilizado. Resultados: Foram avaliados 724 adultos (585 

mulheres e 139 homens). A idade média foi de 32,6 anos (DP=11,3) para 

mulheres e 33,5 anos (DP=10,5) para homens. O modelo de regressão 

explicou uma proporção significativa (p<0.001) de 26% da variância da VD. O 

descontrole alimentar (B=0,02; IC 95%: 0,003–0,049; p=0,02), restrição 

cognitiva (B=0,04; IC 95%: 0,02–0,06; p<0,001), alimentação emocional 

(B=0,03; IC 95%: 0,01–0,04; p<0,001), sexo masculino (B=1,21; IC 95%: 0,36–

2,07; p<0,005) e não praticar exercícios físicos regularmente foram fatores que 

se associaram positivamente ao IMC. Por outro lado, maior escore de práticas 

alimentares (B= -0,04; IC 95%: -0,08 – -0006; p=0,02) associou-se 

negativamente ao IMC. Conclusão: Pode-se verificar que o maior escore de 

práticas alimentares associou-se negativamente ao IMC, reforçando que 

adesão as recomendações propostas pelo Guia Alimentar para População 

Brasileira podem colaborar para manutenção do peso corporal, mesmo durante 

a pandemia. 
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Introdução: As feiras livres são importantes espaços promotores de distribuição 

de alimentos saudáveis como os in natura, com potencial para fortalecer os 

agricultores familiares e apoiar a comercialização de alimentos agroecológicos, 

possuindo assim positivo impacto cultural e ambiental, além de sua 

contribuição para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). 

Objetivo: Caracterizar a comercialização de alimentos in natura e 

ultraprocessados nas feiras livres dos municípios de Mariana e Ouro Preto 

(MG), bem como seus feirantes. Metodologia: Trata-se de um estudo 

transversal realizado nas feiras dos municípios de Mariana e Ouro Preto (MG). 

A partir de listagem prévia obtida pelas prefeituras, foi realizada coleta de 

dados primária nas feiras por meio de questionário previamente testado e com 

questões obtidas a partir de estudos nacionais. A coleta foi realizada em 

apenas um dia de funcionamento das feiras e durante o turno da manhã. 

Foram entrevistados os feirantes presentes no momento da coleta de dados e 

que aceitaram participar do estudo. O questionário aplicado aos feirantes 

contou com questões sociodemográficas, de venda e produção de alimentos. 

Resultados: No total, sete feiras foram analisadas, sendo 5 em Ouro Preto e 2 



em Mariana, e 49 feirantes foram entrevistados em ambos os municípios. A 

maioria das feiras avaliadas eram do tipo convencionais (57,2%), 

comercializavam alimentos orgânicos (66,7%), além de frutas (65,3%) e 

hortaliças (67,3%). Observou-se comercialização de 2 ou mais variedades de 

hortaliças (57,2%) e comercialização de plantas alimentícias não convencionais 

(PANCs) como taioba (20,5%), ora-pro-nóbis (4,1%) e azedinha (4,0%), além 

de baixa comercialização de alimentos ultraprocessados (2,0%). Em relação 

aos feirantes, a maioria era do sexo masculino (60,5%), com idade entre 40 a 

59 anos (26,5%) e ensino fundamental incompleto (47%). Grande parte eram 

agricultores e vendedores dos produtos produzidos (45,8%). Conclusão: As 

feiras apresentaram alta e variada oferta de alimentos in natura, além de uma 

baixa oferta de alimentos ultraprocessados, demonstrando assim seu papel 

como importante ambiente promotor de escolhas alimentares saudáveis e SAN 

nos municípios. Ressalta-se a importância dos estudos acerca desses 

ambientes, a fim de elaborar e aprimorar políticas públicas de abastecimento e 

acesso à alimentação adequada e saudável. 
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Introdução: A fome no Brasil é um problema histórico e conta com a criação de 

programas de assistência social, como Bolsa Família, Fome Zero e CCT 

(Transferência Condicional de Renda). Nos últimos anos, com os desmontes 

desses programas, a situação socioeconômica no país voltou a se agravar, 

principalmente após a emergência do novo coronavírus. Segundo a Rede 

Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede 

PENSSAN), mais da metade da população passou a vivenciar a insegurança 

alimentar (ISAN) durante o período da pandemia de covid-19, evidenciando as 

enormes diferenças sociais e econômicas existentes no Brasil. Objetivo: 

Investigar os impactos da pandemia na insegurança alimentar e na fome da 

população brasileira. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa de artigos 

disponibilizados nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico e Mendeley 

publicados nos anos de 2020 e 2021. Foram utilizados como descritores: 

insegurança alimentar, covid-19 e fome em português e inglês. Resultados: O 

Brasil, quarto produtor mundial de alimentos, alcançou demasiado aumento na 

predominância de ISAN a partir do ano de 2019 com o alcance de 36,7% após 



a chegada da covid-19, marcando um retrocesso de pelo menos 15 anos nas 

políticas públicas inclusivas e promotoras de segurança alimentar (SAN) e 

combate à fome. Discussão: A crise econômica agravada pela pandemia 

reduziu a renda média da população em 20,1% e a taxa de desemprego 

chegou a 14,2% no primeiro trimestre de 2021. Esses indicadores 

influenciaram a alimentação visto que 40,8% dos lares brasileiros diminuíram o 

consumo de frutas e 44% deixaram de consumir carne. Em contrapartida, o 

consumo de ultraprocessados subiu consideravelmente devido aos preços 

mais acessíveis. Consequentemente, esse quadro impacta no aumento do 

sobrepeso/obesidade da população e de doenças crônicas não transmissíveis, 

bem como na desnutrição causada pela baixa qualidade nutricional dos 

alimentos consumidos durante esse período.  Conclusão:  Sendo assim, cresce 

o receio de que o país volte a figurar no Mapa da Fome. Logo, é de suma 

importância repensar os sistemas alimentares atuais, pois a pandemia de 

covid-19 reforça problemas antecedentes a ela, tornando-se necessário 

reconhecer a importância das experiências locais e de iniciativas populares 

para alcançar a SAN. 
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Os professores são os principais responsáveis por abordar os conteúdos em 

sala de aula, contudo ainda há despreparo em relação a abordagem 

transversal de alguns temas, entre os quais a Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN). Esse tema desde 2018 tem a obrigatoriedade de ser tratado em escolas 

de acordo com a Lei nº. 13666/2018 e também pela Resolução FNDE nº 

6/2020.  Neste contexto, o presente trabalho intentou descrever o 

desenvolvimento e a execução de uma formação docente sobre a Educação 

Alimentar e Nutricional, enquanto tema contemporâneo transversal entre 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental de escolas do campo do 

município de Raul Soares/MG. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e documental para fundamentar a formação sobre a EAN, 

estabelecendo-se como um produto educacional, um Guia  de Formação 

Continuada em Educação Alimentar e Nutricional, intitulado “Propostas de 

atividades para a prática pedagógica em Educação Alimentar e Nutricional” 

com sugestões de metodologias para prática de EAN em escolas. A formação 

continuada foi realizada por meio da Plataforma Google Meet, considerando o 

cenário da pandemia pelo novo coronavírus com duração de 1 hora e 40 

minutos e contou com a participação de 41,67% do público-alvo. Inicialmente, 

ocorreu a acolhida dos participantes com explicações sobre a condução da 



formação e sobre os materiais que enviados antes da formação, para em 

seguida, a formação ser realizada conforme instruções contidas no Guia. 

Houve a apresentação de algumas ferramentas digitais, a realização da 

primeira atividade coletiva, com a construção do conceito de EAN por meio da 

metodologia Brainstorming, e, posteriormente, a realização de uma aula 

expositiva por meio de slides contendo as informações da pesquisa 

bibliográfica e documental. A fim de verificar o entendimento da proposta 

formativa como uma abordagem interdisciplinar da EAN os professores 

participantes foram convidados a elaborar coletivamente um Mapa Mental 

sobre um tema geral relacionado à EAN, demonstrando compreender a 

proposta interdisciplinar, mediante sugestões que abrangem diferentes 

disciplinas e correspondem ao cotidiano dos alunos. Assim, a formação se 

mostra eficaz para tratar a EAN e o Guia é uma ferramenta para incentivo de 

sua abordagem na sala de aula. 
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A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é uma das diretrizes do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, que tem por objetivo contribuir com a 

promoção da alimentação saudável e colaborar com o desenvolvimento 

biopsicossocial, aprendizagem e rendimento escolar, sendo assim, a 

participação de professores em processos formativos sobre o tema é essencial 

para que sua abordagem seja realizada dentro do contexto escolar. O presente 

estudo objetivou avaliar a efetividade de uma Formação Continuada sobre EAN 

sob a perspectiva dos doze professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental das sete escolas do campo de Raul Soares/MG e ocorreu em 6 

fases: 1) verificação, por meio de questionário, dos conhecimentos prévios dos 

participantes sobre alimentação, alimentação saudável  e suas percepções de 

como abordar a EAN no ambiente escolar; 2) realização da Formação 

Continuada “Educação Alimentar e Nutricional baseada nos Temas 

Contemporâneos Transversais”; 3) avaliação da formação continuada; 4) 

reaplicação do questionário da fase 1 logo após a formação; 5) verificação da 

aplicação dos conhecimentos obtidos na  formação, e; 6) reaplicação do 

questionário da fase 1, tendo as fases 5 e 6 sido realizadas dois meses após a 

realização da formação. A primeira fase, contou com a participação de 11 



professores (91,66%), que demonstraram possuir apenas conhecimentos de 

cunho biológico em relação ao tema e atestaram ter conhecimentos 

insuficientes para abordagem em suas aulas. A fase 2, correspondente à 

Formação Continuada, contou com a participação de 5 professores (41,67%), e 

foi avaliada como satisfatória durante a fase 3, por 80% dos professores, que 

ressaltaram ainda a importância da realização de atividades práticas, da 

participação de outros atores da comunidade escolar e da continuidade das 

formações. Tanto a fase 4, quanto as fases 5 e 6, indicaram a efetividade da 

formação e a transposição dos conhecimentos adquiridos, uma vez que os 

participantes demonstraram modificações e expansões dos conhecimentos 

prévios sobre EAN e a aplicação de propostas interdisciplinares. Conclui-se 

portanto que a formação continuada demonstrou-se exitosa na perspectiva dos 

participantes e que propostas formativas em EAN podem ser eficientes se 

realizadas continuamente e de maneira integrada. 
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Introdução: Fora do núcleo familiar, os professores são o primeiro grupo social 

que possui interação com as crianças. Dessa forma, a transmissão de 

conhecimentos sobre alimentação e nutrição de forma contínua para esse 

público, é o primeiro passo para formação de hábitos alimentares no ambiente 

escolar. Assim, propiciando um ambiente ideal para a promoção da saúde e da 

nutrição escolar. Objetivo: Refletir sobre a contribuição da escola na construção 

de bons hábitos alimentares de seus alunos, por meio de conhecimentos 

fomentados durante a capacitação realizada com professores da rede pública. 

Métodos: Este relato de experiência faz parte das atividades do projeto de 

extensão “Crescendo e Brincando com Saúde e Nutrição”, no ano de 2020, na 

participação no módulo “Educação Alimentar e Nutricional” no curso intitulado 

“Formação Continuada Virtual de Professores (as)” realizado em parceria com 

rede de Ensino de um município da região sul do estado de Minas Gerais, com 

temas estratégicos para a qualificação do processo de trabalho dos 



professores como: guia alimentar para crianças menores de dois anos; 

alimentos funcionais; anemia ferropriva infantil; segurança alimentar e 

nutricional e a organização da rotina alimentar das crianças em tempos de 

pandemia. Essas ações educativas foram desenvolvidas via on-line, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, por meio de encontros virtuais temáticos 

integrados a outras atividades educativas. O Ambiente Virtual de 

Aprendizagem também contemplou-se como um repositório com diversos 

materiais, além de um espaço exclusivo para que os professores 

compartilhassem seus relatos de experiência sobre o trabalho desenvolvido 

nas escolas. Resultados: Observou-se com o curso ministrado uma construção 

e aprendizagem por parte da equipe na utilização dos novos meios 

tecnológicos para transmissão de conhecimento contribuindo para formação 

dos professores. Uma grande participação e interesse por parte dos 

professores com relação aos assuntos expostos, mostrando o engajamento 

que tal ação trouxe para vivência dos mesmos dentro da prática educacional. 

Conclusão: A formação continuada em nutrição e alimentação à distância para 

professores contribui para promoção da alimentação saudável no contexto 

escolar, colaborando para a saúde individual e coletiva e no reforço da 

importância da formação continuada dos professores como educadores 

promotores de saúde. 
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A infância é uma fase importante para a construção de hábitos alimentares, 

que podem contribuir com a saúde ao longo da vida. Logo, o ambiente escolar 

é um local estratégico para desenvolvimento de educação alimentar e 

nutricional (EAN). Além disso, as escolas possibilitam a inclusão da 

comunidade social, familiar e escolar em todo o processo de formação e 

consolidação destes hábitos. Este trabalho tem como objetivo relatar a 

experiência do Curso de Extensão: “REPASSA-Sul de Minas - Formação de 

Multiplicadores para Ações de EAN com Crianças e Adolescentes”, realizado 

para professores e educadores da rede pública do município de Campos 

Gerais, MG. O Curso teve duração de 50h, sendo oferecido gratuitamente, na 

modalidade EaD, ao longo de 11 encontros síncronos, conduzidos por 10 

docentes da Faculdade de Nutrição da UNIFAL-MG e quatro discentes do 

Curso de Nutrição. Dentre os assuntos discutidos, foram apresentados: Guia 



Alimentar para a População Brasileira e para Crianças Menores de Dois Anos; 

Introdução à composição de alimentos; Desenvolvimento e sobrepeso em 

crianças e adolescentes; Alimentos funcionais; PNAE como uma política 

intersetorial de segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar, meio 

ambiente e saúde; Rótulos de alimentos; Orientações básicas para ações de 

EAN e ações exitosas. Os encontros aconteceram por meio do Google Meet, 

sendo gravados e disponibilizados aos cursistas por grupo de e-mail, 

WhatsApp®, Facebook®, YouTube® (Canal do Projeto) e no Moodle, onde 

também foram inseridos materiais e atividades complementares. Como 

atividade final, os participantes elaboraram ações de EAN a serem 

desenvolvidas em seus respectivos contextos profissionais. Dentre os 184 

professores e educadores participantes, 104 submeteram a atividade final 

solicitada, sendo 10 ações, uma proveniente de cada escola ou creche 

participante, selecionadas para apresentação no encontro de encerramento. 

Todas as aulas ministradas contaram com participação, em tempo real, de 

aproximadamente 100 cursistas e acesso médio das gravações de 69 

participantes. Além disso, o Curso possibilitou a partilha de experiências, 

servindo de motivação aos professores e educadores, para a introdução da 

EAN em suas aulas, alcançando assim, o objetivo proposto na capilarização da 

educação em saúde às escolas do município de Campos Gerais, MG. 
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Introdução: A fragilidade é definida como uma síndrome biológica de 

diminuição da reserva e resistência a estressores, derivada de declínios 

cumulativos nos sistemas fisiológicos, que podem aumentar os resultados 

adversos. O estado nutricional está intimamente relacionado à fragilidade, 

provavelmente em uma associação bidirectional: Os componentes utilizados 

para identificar essa síndrome podem ser influenciados por um consumo 

alimentar inadequado. E, a fragilidade pode levar ao mau consumo alimentar, 

influenciando negativamente o estado nutricional. Objetivo: Avaliar a 

associação entre fragilidade e indicadores do estado nutricional, incluindo 

marcadores do consumo alimentar (consumo regular de carne, peixe e 

hortaliças) e Índice de Massa Corporal (IMC). Métodos: Trata-se de um estudo 

transversal que utilizou dados da linha de base (2015-2016) do Estudo 

Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), uma coorte 

domiciliar nacionalmente representativa. A população de estudo foi constituída 

por adultos com 50 anos ou mais, residentes em 70 municípios das cinco 



regiões brasileiras. A “fragilidade” foi definida como três ou mais componentes 

positivos do fenótipo de fragilidade, incluindo perda de peso não intencional, 

fraqueza, velocidade de caminhada lenta, exaustão autorreferida e baixa 

atividade física e “pré-fragilidade” como um ou dois componentes positivos. 

Foram utilizados modelos de regressão logística multinomial para examinar a 

associação entre fragilidade, marcadores de consumo alimentar e IMC, 

ajustados por características sociodemográficas (sexo, faixa etária, estado civil, 

escolaridade e renda domiciliar per capita) e características relacionadas à 

saúde (tabagismo atual, autoavaliação de saúde, número de doenças crônicas, 

funcionalidade e edentulismo). Resultados: Dos 8.629 participantes incluídos 

na presente análise, 53,7% eram do sexo feminino. A prevalência de pré-

fragilidade foi de 54%, enquanto 9% apresentaram fragilidade. Após ajustes, a 

pré-fragilidade foi associada ao consumo não-regular de carne (Odds Ratios 

[OR]=1,22; Intervalo de Confiança de 95% [IC 95%]=1,03-1,45), enquanto a 

fragilidade foi associada ao consumo não-regular de carne (OR=1,43; IC 

95%=1,08-1,88) e ao consumo não-regular de peixe (OR=1,37; IC 95%=1,10-

1,72). O baixo peso (7,41%) foi associado à fragilidade (OR=1,74; IC95%=1,17-

2,59). Conclusão: Os resultados destacam a importância da avaliação 

nutricional em idosos, incluindo consumo alimentar e IMC, e sugerem que 

indivíduos com baixo peso devem ser rastreados rotineiramente para 

fragilidade na prática clínica. 
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INTRODUÇÃO: O hábito alimentar pode ser diferenciado de acordo com os 

alimentos que o constituem, podendo ser classificado como saudável ou não 

saudável, sendo o hábito  saudável associada a promoção e proteção da saúde 

enquanto o hábito não saudável está associado a danos à saúde, como 

obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. OBJETIVO: avaliar os 

hábitos alimentares de adolescentes do município de Alegre (ES). 

METODOLOGIA:Trata-se de um estudo transversal, descritivo, que incluiu 396 

adolescentes com idade entre 11 e 15 anos. Para avaliar o hábito alimentar 

utilizou-se um questionário de frequência alimentar (QFA) semi quantitativo. Na 

avaliação do hábito foram utilizados marcadores de alimentação saudável e 

não saudável de acordo com a proposta do Ministério da Saúde. Foram 

considerados marcadores de alimentação saudável os seguintes alimentos: 

feijão, leite, frutas, verduras e legumes. Como marcadores de alimentação não 

saudável utilizou-se a ingestão de alimentos ultra processados (AUP) conforme 

a definição do Guia Alimentar para População Brasileira: AUP1 (hambúrguer, 

linguiça, presunto e salsicha); AUP2 (refrigerante diet, refrigerante tradicional, 

suco de fruta adoçado, suco em pó, leite fermentado, iogurte de frutas e 

achocolatado); AUP3 (macarrão instantâneo, milho e ervilha enlatada, 



requeijão, queijo prato, salgado assado, salgado frito, margarina, salgado chips 

e pipoca de pacote), AUP4 (biscoito recheado, biscoito doce, sucrilhos, bolo, 

chocolate, balas, pirulitos, bombom, doce, gelatina, mousse, sorvete e picolé) e 

frituras. O consumo habitual dos marcadores de alimentação saudável e não 

saudável foi definido pela frequência de consumo dos mesmos. Considerou-se 

habitual a frequência de consumo igual ou superior a 5 vezes/semana.  

RESULTADOS: A maioria dos adolescentes consumia habitualmente feijão 

(81%), frutas (70%), legumes (66%), leite (55%),. Por outro lado, foi elevada a 

proporção de adolescentes que consumia AUP3 (99%), AUP4(99%), 

AUP2(98%) e AUP1(89%). O consumo habitual de verduras, foi relatado por 

apenas 49% dos adolescentes e o consumo habitual de frituras foi descrito por 

29%. CONCLUSÃO: a dieta dos adolescentes do município de Alegre conta 

com uma importante participação de alimentos saudáveis. No entanto, a 

ingestão alimentar dos adolescentes foi composta predominantemente por 

alimentos reconhecidamente não saudáveis, sendo elevada a proporção de 

adolescentes que relatou consumir habitualmente alimentos ultra processados. 
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INTRODUÇÃO: A pandemia de covid-19 declarada no ano de 2020 trouxe 

diversas mudanças no estilo de vida, incluindo nas práticas alimentares e 

qualidade do sono.  

OBJETIVO: Avaliar as alterações na qualidade de sono e hábitos alimentares 

da população infantil durante a pandemia.  

MÉTODOS: O estudo foi realizado com crianças entre 4 e 10 anos, de uma 

escola pública no município de Lavras-MG. Foram coletados dados 

socioeconômicos, de sono através do Questionário de Hábitos de Sono para 

Crianças (QSTC) e alimentação através da aplicação de Recordatório 24 horas 

e análise do cardápio oferecido na escola. Os dados foram coletados antes e 

durante o período de distanciamento social. Foram utilizados o test t Student, 

qui-quadro e McNeman com nível de significância de 5%.  



RESULTADOS: A amostra foi composta por 37 crianças, com média de idade 

de 7.38±1.156 anos, sendo 62.2% do sexo masculino e 65,4% classificados 

com eutrofia. O cardápio ofertado na escola apresentou a maioria dos seus 

parâmetros classificados como “ruim” ou “péssimo”. Em relação as alterações 

causadas pela pandemia, 43.2% dos responsáveis relataram alterações na 

renda e uma diminuição na renda bruta foi observada. Houve um aumento no 

tempo total de sono (de 529.72 ±80.089 para 607.70 ±84.045; t=4.112; 

p=0.000) e uma diminuição na pontuação geral do QSTC (de 50.58±7.264 para 

46.83±6.789; t=2.881; p=0.007). No consumo alimentar foram observados 

redução no número de refeições (de 5.38±1.037 para 4.51±0.989; t=4.97; 

p=0.000), no entanto, houve um aumento na média calórica/dia (78.21±631.20 

kcal/dia; p=0.456) e no consumo de lipídeos (6.43±25.15 g/dia; p=0.128) A 

razão de ultraprocessados (UPR) mostrou uma queda no escore geral da 

população, indicando um padrão alimentar menos saudável durante a 

pandemia.  

CONCLUSÃO: Pode-se concluir que a pandemia de Covid-19 foi capaz de 

promover alterações na renda mensal familiar, melhora na qualidade do sono 

em crianças, além de redução no número de refeições e perda do acesso a 

alimentação escolar. A perda do acesso a alimentação escolar associada a 

piora dos hábitos alimentares no ambiente familiar podem ser prejudiciais a 

longo prazo, uma vez que hábitos são moldados nessa fase da vida e podem 

repercutir ao longo da vida adulta. 
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Introdução: Muitos consumidores possuem dificuldades em ler e compreender 

os rótulos dos alimentos. O projeto de extensão “De olho no rótulo: conhecendo 

o que se come” promove educação alimentar e nutricional à comunidade por 

meio da divulgação do atual guia alimentar e interpretação dos itens da 

rotulagem nutricional, para escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis, 

visando à promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis. Objetivo: O presente trabalho objetivou avaliar o impacto da 

rede social Instagram para a realização das ações do projeto durante a 

pandemia do novo coronavírus. Métodos: O cenário pandêmico atual exigiu 

que o projeto se reinventasse, apresentando temas variados via Instagram a 

fim de manter o pilar produtivo e agregador da Extensão Universitária. Assim, 

desde março de 2020, conteúdos educativos e informativos foram postados na 

respectiva página do Instagram. Resultados: Essas ações tiveram impacto 



satisfatório na comunidade, evidenciado pelos dados obtidos até junho/2021: 

194 seguidores de ambos os sexos, majoritariamente mulheres; 19 postagens, 

com total de 382 curtidas e média de 137 visualizações, 20 curtidas e pelo 

menos um comentário/postagem. Os resultados demonstram a satisfação do 

público com o conteúdo elaborado pelo projeto, sendo considerados uma boa 

oportunidade de educação alimentar e nutricional nesse momento desafiador 

de pandemia. Ademais, esses resultados positivos no Instagram motivam a 

continuidade de postagens com conteúdo técnico, educativo e confiável, 

gerando frutos na vida das pessoas, com potencial de mudar positivamente 

seus hábitos alimentares e daqueles à sua volta por meio do entendimento da 

alimentação saudável e rotulagem dos alimentos, transformando os indivíduos 

em potenciais multiplicadores desses conhecimentos. Conclusão: A mídia 

social Instagram foi fundamental para que o projeto continuasse ativo, 

transmitindo informações para a comunidade de forma promissora no contexto 

de pandemia da COVID-19. 
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Introdução: Ao ingressar na universidade, o estudante se depara com inúmeros 

desafios, sobretudo relacionados ao distanciamento familiar e transição para 

vida acadêmica. Atualmente, a situação pandêmica associada ao ensino 

remoto intensificaram tais condições. Assim, a acolhida ao calouro tem o 

importante papel de acolher e inserir o discente no contexto da vida 

universitária e se apresenta como uma atividade provocadora, mas não menos 

importante, fazendo uso das ferramentas virtuais. Objetivos: Apresentar o curso 

de nutrição, conhecer e integrar os novos ingressantes, motivá-los para essa 

nova etapa da vida e mostrar as áreas de atuação do nutricionista. Métodos: O 

evento foi divulgado nas redes sociais e transmitido pela plataforma Google 

Meet. A organização do evento foi dividida em dois dias, no primeiro houve 

uma dinâmica de acolhimento com um jogo de perguntas com objetivo de 

“quebrar o gelo” inicial, o que possibilitou maior integração entre os 

participantes, seguida por uma palestra motivacional. No segundo dia, foi feita 

a apresentação do curso, dos laboratórios e espaços da Faculdade de 



Nutrição, pelo coordenador e diretora da unidade acadêmica, em seguida, foi 

realizada apresentação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET e a 

exibição de um vídeo com relatos dos egressos do curso, sobre suas vivências 

e experiências durante a vida acadêmica e da área profissional que atuam. 

Resultados: Como resultado foi observado a integração dos calouros e 

reforçou-se o conhecimento sobre as diferentes áreas de atuação do 

nutricionista. O evento foi avaliado pelos participantes (n=38/dia) como 

excelente nos seguintes critérios: contribuição para formação (92,10%); tempo 

dedicado para exposição (85,52%), sequência e organização (92,10%); 

programação do evento (92,10%); capacidade de explanação do ministrante 

(90,78%); recursos metodológicos utilizados (94,74%); acolhimento (97,37%) e 

contribuição para maior conhecimento da universidade (93,42%), sendo que 

100% indicariam o evento para outras pessoas. Conclusão: Mesmo diante dos 

desafios impostos pelo ensino remoto, o evento foi um sucesso e muito bem 

avaliado, permitindo um acolhimento e integração de todos. Esses resultados 

positivos do evento motivam ainda mais o grupo PET para que mais ações 

como essa ocorram e gerem frutos positivos na vida das pessoas. 
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Introdução: A atividade física traz inúmeros benefícios à saúde evidenciados 

pela literatura, no entanto, o não alcance dos níveis recomendados dessa 

prática, definido como inatividade física (IF) tem sido prevalente entre os 

indivíduos, configurando-se como um problema de saúde pública. Aspectos do 

estilo de vida, como a IF, podem estar relacionados ao ambiente ocupacional 

fazendo-se necessário estudos sobre essa temática com a população de 

trabalhadores. Objetivos: Estimar a prevalência da IF e os fatores associados 

em uma população de trabalhadores em um município do Sudoeste da Bahia. 

Métodos: Estudo transversal com 1275 trabalhadores de 18 anos ou mais. A 

atividade física foi avaliada através da versão curta do International Physical 

Activity Questionnaire. Os indivíduos considerados inativos despendiam menos 

que 150 minutos de atividade física por semana. Variáveis sociodemográficas, 

ocupacionais, de estilo de vida e relacionadas à saúde/doença foram testadas 

como explicativas. Empregou-se análise multivariada adotando regressão de 



Poisson com variância robusta e entrada hierárquica de variáveis, com p-valor 

= 0,05. Resultados: A prevalência de IF foi de 37,3% (IC95%:34,7-40,0) entre 

os trabalhadores. Associações positivas com a IF se deram entre indivíduos 

mais velhos compreendendo as idades de 30 a 39 anos (RP=1,26) e de 40 

anos ou mais (RP=1,41), coexistência de 3 ou mais hábitos alimentares não 

saudáveis (RP=1,34), tempo sentado de 6 horas ou mais (RP=1,35) e a 

coexistência de hipertensão arterial e diabetes mellitus (RP=1,33). Associações 

negativas com o evento ocorreu com o consumo abusivo de álcool (RP=0,83). 

Conclusão: A prevalência de IF na população estudada foi elevada. A 

identificação dos fatores associados ao evento permitirá que estratégias de 

enfretamento deste comportamento sejam mais assertivas, refletindo na 

melhoria da saúde dos trabalhadores, evitando futuros impactos referentes aos 

custos aos serviços de saúde. Nesse cenário se faz necessário a 

implementação de estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças 

no ambiente de trabalho. 
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Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) foi legalmente incluída 

como tema transversal da modalidade de educação formal. Evidências 

científicas apontam algumas limitações no processo de definição do conteúdo 

de ensino do Livro Didático (LD) como, a participação efetiva dos professores, 

entre outros. Objetivo: Analisar a presença e adequação do conteúdo de ensino 

de EAN nos LD do ensino fundamental. Métodos: Trata-se de um estudo 

transversal descritivo. Procedeu-se a análise documental dos LD de ciências, 

história e geografia adotados no 6º ao 9º. ano da rede pública de ensino 

fundamental de Aracaju, Sergipe. Por meio de um roteiro estruturado contendo 

03 categorias temáticas de EAN e seus respectivos tópicos de ensino, 

inicialmente observou-se as frequências absolutas e relativas e, 

sequencialmente, a adequação dos conteúdos de ensino. Esta última, avaliada 

por meio da observância de informações elementares, técnica e cientificamente 

corretas, sobre os conteúdos de ensino, sendo considerados adequado 

aqueles que contemplassem pelo menos 60% dos critérios previamente 

estabelecidos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe, parecer nº 3.698.768. 

Resultados: Destaca-se que os conteúdos de ensino que compuseram a 



categoria temática “composição nutricional” não foram contemplados nos LD. 

As categorias temáticas “Epidemiologia nutricional” e “Outros temas 

recorrentes em EAN” apresentaram percentual incipiente de inserção, 3,6% e 

38,6% respectivamente. Observou-se inserção do tema da cultura alimentar 

nos LD de História do 6º. ano e 9º. ano e no de geografia do 9º. ano, os quais 

foram abordados de forma adequada nas duas disciplinas, pois apresentaram 

no mínimo 60% dos aspectos relevantes para devida apropriação do conteúdo 

de ensino. Os LD apesar de constituir uma importante ferramenta de apoio 

didático no processo de ensino e aprendizagem, no que tange aos temas de 

EAN demandam maior diversidade, frequência e profundidade. Conclusão: 

Apesar do avanço social que representa o reconhecimento e a inserção da 

EAN como tema transversal curricular, os resultados deste estudo apontam 

necessidade de revisão dos conteúdos com maior participação dos 

profissionais de nutrição e professores no processo de elaboração dos 

conteúdos relativos a AN. 
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Com o advento da globalização e o avanço da tecnologia, as indústrias 

passaram a utilizar as mídias sociais e televisiva como um meio para atrair a 

atenção das crianças para o consumo de alimentos industrializados. O 

consumo elevado de alimentos industrializados está diretamente relacionado a 

formação de maus hábitos alimentares. Sendo assim, o objetivo do presente 

estudo foi analisar a influência das mídias sociais e televisiva no consumo 

alimentar de crianças matriculadas em uma escola da rede de ensino público 

de Alagoa-MG. O estudo possui caráter descritivo transversal. Foram aplicados 

questionários de frequência do consumo alimentar (QFA), estratificação de 

renda e de fatores relacionados às mídias (tempo de exposição, preferências 

alimentares e hábitos alimentares diários). A estatística foi realizada por meio 

do software Stata®, valendo-se de análise de qui-quadrado (p<0,05). Dos 70 

estudantes avaliados, com idade entre 8 e 11 anos, 54% (n=38) foi do sexo 

feminino e 46% (n=32) do sexo masculino. Por meio da estratificação de renda 

familiar, 31,4% da amostra foi classificada como C2 (ABEP, 2018). Quando 

analisada a associação entre renda e marcadores do consumo alimentar 

(SISVAN), foi demonstrado significativamente que as crianças pertencentes a 

famílias de menor renda (Classe D e E), são as que mais consomem bolacha 



doce (p=0,025). Quanto ao QFA, o consumo de hambúrguer e embutidos nos 

últimos 7 dias foi alto, sendo de 81,4% (n=57) ao menos três vezes na semana. 

Por outro lado, o consumo de frutas e verduras, leite e carnes também foi 

satisfatório. Considerando as horas de TV assistidas, foi encontrada 

associação significativa com a preferência alimentar, onde crianças que 

assistem até 4 horas de TV por dia, durante a semana e aos finais de semana, 

gostam ou adoram refrigerantes (p=0,010). Os resultados obtidos corroboram a 

influência da publicidade no consumo de alimentos ultraprocessados, como 

refrigerantes, biscoitos recheados e outros. Apesar de comerem alimentos 

saudáveis, a exposição a alimentos não saudáveis e a preferência por estes é 

alta. Sendo assim, é importante que estratégias e intervenções sejam criadas 

para orientar os pais e incentivar as crianças a consumirem mais alimentos 

saudáveis. 
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Introdução: Diversos fatores de risco têm sido associados com o surgimento da 

Cárie da Primeira Infância: renda familiar, baixo nível educacional das mães,  

mães jovens, quantidade de visitas ao dentista, hábitos de higiene dos pais,  

padrão alimentar com a introdução precoce de alimentos cariogênicos na dieta 

da criança e o envolvimento materno observado não apenas como transmissor 

de patógenos, mas também como a principal multiplicadora de modelos, 

hábitos e atitudes perante a criança. Objetivo: avaliar a influência materna nos 

fatores de risco à Cárie da Primeira Infância. Metodologia:  As mães 

responderam um questionário estruturado e validado por meio de entrevista, 

contendo dados socioeconômicos e demográficos, questionário de frequência 

alimentar e hábitos de higiene bucal da mãe e do filho. Mães e filhos foram 

submetidos a um exame clínico da cavidade bucal e os dados obtidos foram 

anotados em ficha clínica padronizada para o estudo. Os exames clínicos da 

mãe e filho foram realizados em momentos independentes para garantir o 



cegamento do avaliador nesta variável do binômio (K= 0,86). Os resultados 

foram submetidos à análise exploratória e testes estatísticos específicos (Qui-

quadrado - X2),  Resultados: Não houve associação entre os dados 

socioeconômicos e as variáveis (ceod, CPI filho e Experiência de cárie) (p > 

0,05), nenhuma variável relacionada aos hábitos de higiene bucal apresentou 

associação significativa com a presença de cárie em crianças (p > 0,05). A 

presença de placa e sangramento gengival foram significativamente mais 

frequentes em indivíduos com cárie (p < 0,01) e mães com histórico de cárie 

tendem a apresentar filhos com cárie (p < 0,01). Os maiores valores de IPV% e 

ISG% tendem a ocorrer em crianças com histórico de cárie (p<0,01). 

Conclusão:  Os hábitos de saúde,  a exposição frequente do consumo de 

açúcares de adição no ambiente familiar e a presença de placa bacteriana, 

constituem riscos expressivos para a cárie na primeira infância na população 

estudada sendo as mães as maiores influenciadoras desses hábitos. 
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Introdução: A hipertensão afeta mais de 40% dos adultos no mundo e é o 

principal fator de risco global para a ocorrência de doenças cardiovasculares e 

essas, para morte e invalidez. Estudos epidemiológicos demostram 

associações entre a ingestão de flavonoides e a redução do risco de doenças 

cardiovasculares. Objetivo: Avaliar a associação da ingestão de flavonoides 

com a prevalência de hipertensão. Métodos: Trata-se de estudo transversal 

realizado com dados da “Coorte de Universidades de Minas Gerais”. A ingestão 

de flavonoides foi avaliada usando Questionário de Frequência Alimentar, e o 

conteúdo deste polifenol foi extraído da base de dados Phenol-Explorer, tabela 

de composição da USDA e artigos originais. A hipertensão foi determinada pelo 

relato de diagnóstico médico de hipertensão ou ter pressão arterial 

=130mmHg/80mmHg e/ou utilização de anti-hipertensivos. Modelos ajustados 

de regressão logística foram usados para estimar a razão de chances (OR) da 

prevalência de hipertensão. Resultados: Dentre os participantes avaliados, 



67,60% eram do sexo feminino. A prevalência de hipertensão foi de 39,57% e a 

média de ingestão de polifenóis totais de 860,79mg/dia, sendo que destes, 

183,60mg/dia são atribuídos ao consumo de flavonoides, os quais foram 

ingeridos por meio de laranja, mexerica, uva e achocolatado, principais 

alimentos que contribuíram para o consumo desta classe de polifenóis. 

Participantes com maior ingestão, quinto quintil, de flavonoides (média de 

368,46mg/dia; OR: 0,83; IC95% 0,71; 0,98), tiveram menor prevalência de 

HAS, comparado com aqueles no menor quintil de consumo. Conclusão: Os 

achados demonstram que a ingestão de flavonoides está associada a menor 

prevalência de hipertensão entre egressos universitários. Apoio: CAPES 

(código 001), CNPq e FAPEMIG (CDS-APQ00571/13, CDS-APQ-02407/16, 

CDS-APQ-00424/17). 
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Introdução: A autopercepção da imagem corporal envolve diversos aspectos 

como culturais, sociais, cognitivos, afetivos e biológicos. Além disso, pode 

contribuir para ocorrência de desfechos desfavoráveis em saúde. Objetivo: 

Avaliar a associação entre depressão e insatisfação com a imagem corporal 

segundo sexo. Métodos: Pesquisa realizada com 13.978 participantes da linha 

de base do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), com idade 

entre 35 e 74 anos, servidores de seis instituições públicas. A imagem corporal 

foi avaliada pela escala de 15 figuras de silhuetas para cada sexo, 

proporcionais à valores de índice de massa corporal. A partir da subtração da 

silhueta do “corpo que gostaria de ter” pela silhueta do “corpo real” obteve-se 

as categorias: satisfeito, quando o escore=0; insatisfeito por excesso de peso, 

quando o escore<0 e insatisfeito por baixo peso, quando escore>0. A 

depressão atual foi investigada pelo Clinical Interview Schedule Revised. Os 

dados foram analisados de forma descritiva e pelo teste do qui-quadrado no 

programa Stata 13.0, sendo significante p<0,05. Resultados: Dos participantes 

do sexo masculino que apresentaram depressão atual (2,4%, n=153), 13,7% 

(n=21) se mostraram satisfeitos com sua imagem corporal, enquanto que 

67,3% (n=103) estavam insatisfeitos por excesso de peso e 19,0% (n=29) 



insatisfeitos por baixo peso. Entre as respondentes do sexo feminino com 

depressão atual (5,7%, n=432), 7,2% (n=31) se mostraram satisfeitas com a 

imagem corporal, 88,0% (n=380) e 4,9% (n=21) insatisfeitas por excesso de 

peso e baixo peso, respectivamente. A insatisfação com a imagem corporal foi 

associada à depressão atual tanto em homens (p=0,006) quanto em mulheres 

(p=0,028). Conclusão: Embora as mulheres com depressão atual tenham 

apresentado prevalências superiores de insatisfação com a imagem corporal 

quando comparadas aos homens em quadro depressivo, tal condição se 

mostra associada em ambos os sexos. Assim, o monitoramento da 

autopercepção da imagem corporal por todos os indivíduos com depressão se 

faz importante para prevenção de agravos à saúde. 
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Introdução: A imagem corporal é a representação que o indivíduo tem do seu 

corpo e está associada a aspectos fisiológicos, afetivos e sociais. A 

insatisfação com essa imagem pode desencadear problemas emocionais e 

alimentares, que podem agravar-se ao longo da vida. Objetivo: Avaliar a 

insatisfação corporal de crianças e adolescentes e sua relação com o estado 

nutricional, gênero e idade. Métodos: Revisão na base de dados BVS utilizando 

os descritores: “imagem corporal”, “estado nutricional” e “crianças”. Resultados: 

Foram encontrados 194 artigos e, destes, oito foram incluídos neste trabalho. 

Dos artigos selecionados, sete são estudos transversais que avaliaram a 

insatisfação corporal de crianças e adolescentes e sua associação com estado 

nutricional, gênero e idade, e um avaliou a percepção do peso corporal e 

fatores associados. Nos estudos analisados, a insatisfação corporal foi maior 

entre os participantes com excesso de peso e alto percentual de gordura, com 

maior prevalência de indivíduos insatisfeitos entre as crianças e adolescentes 

com sobrepeso e obesos. Com relação à associação com o gênero, três 

trabalhos mostraram maior prevalência de insatisfação corporal entre as 

meninas e dois, entre os meninos. De uma forma geral, os artigos mostraram 

que as meninas estão mais insatisfeitas com o excesso de peso e os meninos, 



com a magreza. Este achado foi corroborado pelo estudo que avaliou a 

percepção do peso corporal, que observou uma tendência dos meninos 

perceberem o peso corporal menor e as meninas, maior, o que reflete o 

estereótipo do corpo magro para as meninas e forte para os meninos. Nas 

duas pesquisas que avaliaram a relação com idade, a insatisfação corporal foi 

mais prevalente entre os adolescentes do que entre as crianças. Conclusão: A 

exaltação na sociedade atual de uma imagem corporal ideal, caracterizada por 

um corpo magro, explica a alta prevalência de insatisfação corporal entre as 

crianças e adolescentes, principalmente entre aqueles com sobrepeso e 

obesidade. Considerando que a insatisfação corporal pode afetar o 

desenvolvimento e a saúde dos indivíduos, intervenções devem ser realizadas 

para que as crianças e adolescentes desenvolvam uma percepção saudável do 

próprio corpo, com o peso corporal adequado e um estilo de vida saudável. 
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Introdução: A segurança alimentar e nutricional é um direito, mas apresenta 

muitos empecilhos para ser assegurada. Em 2020 foi declarada a pandemia do 

vírus SARS-CoV-2 que causa a doença Covid-19, trazendo inúmeros impactos, 

como desemprego e o aumento da insegurança alimentar.     

Objetivo: Avaliar a prevalência da insegurança alimentar e nutricional entre 

famílias de alunos das escolas municipais residentes nos distritos de Mariana e 

Ouro Preto- MG e o acesso a programas de assistência social, durante a 

pandemia da COVID-19.  

Métodos: Trata-se de  um estudo transversal com 214 domicílios dos 

estudantes das escolas municipais nos distritos de Mariana e Ouro Preto, 

Minas Gerais. A amostragem foi calculada por estratificação proporcional das 

modalidades de ensino (creche e ensino fundamental). O questionário foi 

aplicado por telefone com os responsáveis pela compra dos alimentos, 



contendo perguntas sobre o perfil sociodemográfico, acesso a programas de 

proteção social, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) e variáveis 

relacionadas a pandemia da COVID-19. Analisou-se a associação de 

indicadores socioeconômicos e insegurança alimentar, utilizando teste qui-

quadrado e análise de regressão logística multivariada. 

Resultados: Há elevada prevalência de insegurança alimentar (84%) entre as 

famílias de ambos os distritos, sendo que nos domicílios dos distritos de Ouro 

Preto apresentaram mais insegurança alimentar leve (71%) e nos distritos de 

Mariana destacou a moderada (14%) e grave (8%). A prevalência de 

insegurança alimentar apontou associação com sexo masculino (OR: 0,27 

IC95%:0,08;0,94; p-valor= 0,040), renda acima de três salários mínimos 

(OR:0,33 IC95%: 0,14; 0,76; p-valor=0,009) e  redução na renda (OR 2,47 

IC95%:1,13;5,42 p-valor 0,024). Já nos distritos de Ouro Preto o impacto na 

renda pequeno ou médio (OR: 0,19 IC95%:0,05;0,69; p-valor=0,011) e o 

acesso a cesta básica (OR 3,67 IC95%:1,17;11,54 p-valor=0,026) mostrou 

associação com a insegurança alimentar.  

Conclusão: O estudo evidenciou a associação da insegurança alimentar e 

nutricional com os aspectos sociodemográficos e o acesso a programas de 

assistência social dos entrevistados, o que pode ter agravado durante a 

pandemia. 
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Introdução. A fibrose cística (FC), doença genética recessiva e hereditária 

evolui, muitas vezes, para problemas gastrointestinais. O uso de instrumentos 

validados, que organizam o registro das informações clínicas e nutricionais, 

pode constituir ferramenta auxiliar no acompanhamento dos pacientes. 

Objetivo. Identificar instrumentos validados para avaliação de parâmetros 

clínicos e nutricionais de crianças e adolescentes com FC. Métodos. Trata-se 

de uma revisão sistemática; utilizou-se a frase “cystic fibrosis and (child or 

adolescent) and questionnaire validation” nas bases Pubmed, Embase e Web 

of Science, para identificar estudos publicados entre 2016 e 2021, em inglês ou 

português. Na fase de elegibilidade, seguiu-se como critérios de inclusão: 

estudos com crianças e adolescentes com FC ou seus pais; que incluíram a 

validação de instrumentos com abordagem clínica (controle de sintomas 

gastrointestinais e qualidade de vida) ou nutricional (consumo alimentar e uso 

de enzimas pancreáticas) para manejo do tratamento. Utilizou-se o sistema 

web “Apoio à Revisão Sistemática” para remoção de duplicatas e seleção de 

estudos a partir da leitura de títulos e resumos. Os dados extraídos foram: tipo 

de instrumento; quantidade de itens; e tipo de validação. Resultados. Após 

remoção de duplicatas, foram obtidos 58 estudos. Destes, três (5,2%) foram 

selecionados, descrevendo os seguintes instrumentos: (1) Patient-Reported 



Outcome (PRO), que avalia os sintomas de insuficiência pancreática exócrina 

relatados pelo paciente, como dor e distensão abdominal, náuseas e vômitos, 

abrangendo sintomas, impactos, estratégias de enfrentamento e gatilhos; 

contém 27 itens e apresentou validação de conteúdo. (2) Assessment of 

Abdominal Symptoms in People with Cystic Fibrosis (CFAbd-Score), que avalia 

sintomas abdominais referidos pelo paciente que interferem na qualidade de 

vida, como dor, refluxo gastroesofágico, alterações de apetite e do peristaltismo 

intestinal. Contém 28 itens e apresentou validade de conteúdo e confiabilidade. 

(3) Pediatric Quality of Life Inventory, Gastrointestinal Symptoms Scales and 

Module (PedsQL GI), que possui 74 itens e 14 subescalas, abordando 

funcionamento intestinal, dor e desconforto estomacal. A versão curta, o CF 

PedsQL GI, contém nove subescalas propostas por validação de construto. 

Conclusão. Os instrumentos identificados auxiliam na obtenção de informações 

importantes para melhorar o manejo clínico e nutricional de crianças e 

adolescentes com FC. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: SAÚDE COLETIVA 

 

 

INTENÇÃO DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTOS ALIMENTARES EM 

ESCOLARES 

 

 

Anna Beatriz Souza Antunes (antunes.abnutri@gmail.com) 

Bruna Hassan (bkulik@gmail.com) 

Diana Barbosa Cunha (dianabcunha@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: O consumo alimentar entre adolescentes é caracterizado pelo 

baixo consumo de frutas, legumes e verduras e elevado consumo de itens não 

saudáveis, como biscoitos e refrigerantes. O reconhecimento da necessidade 

de modificar hábitos alimentares é essencial para iniciar tais mudanças. 

Objetivo: Verificar a associação entre a intenção de mudança de 

comportamentos alimentares, a percepção sobre a qualidade da alimentação e 

sobre a quantidade de frutas consumida em escolares. Métodos: Dados da 

linha de base de um ensaio comunitário randomizado para promoção do 

consumo de água e de alimentação escolar conduzido em 2017 com alunos do 

5º e 6º anos de 7 escolas municipais de Duque de Caxias/RJ foram utilizados. 

Foram realizados testes qui-quadrado de Pearson para analisar a associação 

entre as variáveis de intenção de mudança de comportamentos alimentares 

saudáveis (consumo de água e frutas) e não saudáveis (consumo de 

refrigerante e biscoitos (sim/não)); e entre a intenção de mudança dos 

comportamentos alimentares e (1) a percepção sobre a qualidade da 

alimentação e (2) a percepção sobre a quantidade de frutas consumida. 

Resultados: Dados de 838 alunos com idade média de 12,03 (±1,42) anos 

foram analisados. Destes, 47,1% eram do sexo feminino, 34,01% consideraram 



sua alimentação excelente e 34,74% consideraram boa a quantidade de frutas 

que consomem. Gostariam de consumir mais água 87,27% e 86,91% 

gostariam de consumir mais frutas, enquanto 43,61% gostariam de consumir 

menos biscoitos e 51,99% menos refrigerante. Entre aqueles que gostariam de 

consumir mais água, 55,43% gostariam de consumir menos refrigerante 

(p<0,001) e entre os que gostariam de consumir mais frutas, 44,82% gostariam 

de consumir menos biscoitos (p=0,046). A intenção de consumir menos 

refrigerante foi associada à percepção da qualidade da alimentação (p=0,017) 

e a intenção de consumir mais frutas foi associada à percepção sobre a 

quantidade de frutas consumida (p= 0,034). Conclusão: Houve elevada 

intenção de aumento do consumo dos itens saudáveis, porém acompanhado 

por menor intenção de redução de itens não saudáveis. É necessário direcionar 

políticas públicas e educação nutricional para promover hábitos alimentares 

saudáveis e reduzir os não saudáveis nessa população, evitando sobreposição 

e o aumento do consumo energético total diário. 
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INTRODUÇÃO: O aumento da prevalência da obesidade infantil é resultado de 

uma série complexa de fatores individuais e ambientais que atuam em 

múltiplos contextos: familiar, comunitário, escolar, social e político. Nesse 

sentido, estudos de diferentes países verificaram a predominância de um 

ambiente obesogênico nas escolas mostrando a necessidade e importância de 

intervenções que visem modificar a realidade desse ambiente. 

OBJETIVO: verificar os efeitos de intervenções no ambiente alimentar escolar 

sobre o consumo alimentar, excesso de peso, obesidade, adiposidade e 

parâmetros metabólicos para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

MÉTODOS: A estratégia de busca foi realizada nas bases de dados MEDLINE 

(via PubMed), SciELO, CENTRAL, Scopus, EMBASE, e Web of Science, sem 



restrições linguísticas. As bases de dados foram pesquisadas desde o início 

até junho de 2020. A qualidade metodológica dos estudos primários foi 

avaliada através da ferramenta revista de risco de viés (ROB 2.0). Metanálises 

foram realizadas utilizando modelos de efeitos aleatórios ou fixos com 

intervalos de confiança (IC) de 95% mesmo na ausência de heterogeneidade 

estatística. O efeito do tratamento foi projetado utilizando a diferença média ou 

diferença média padrão como uma medida sumária para resultados contínuos 

e seu IC de 95%. A diferença entre os valores finais e de baseline, ou taxa de 

variação de cada braço da comparação, foi usada sempre que disponível. O 

teste I² foi realizado para avaliar a magnitude da heterogeneidade.  

RESULTADOS: A estratégia inicial de busca gerou 958 artigos e 37 artigos 

adicionais de outras fontes. No total, 21 estudos preencheram todos os critérios 

de inclusão e 10 deles foram incluídos na síntese quantitativa. Todas as 

intervenções foram multicomponentes e continham componentes ambientais 

relacionados a mudanças na cantina, na política ou currículo escolar. Essas 

intervenções foram efetivas na redução da prevalência de sobrepeso e 

obesidade, relação da circunferência cintura-quadril, colesterol total, 

triglicérides, glicemia em jejum, nível de insulina e consumo de gordura 

saturada.    

CONCLUSÃO: As intervenções que propuseram mudanças no ambiente 

alimentar escolar demonstraram efetividade na redução de prevalência de 

sobrepeso e obesidade e fatores de risco para DCNT em crianças e 

adolescentes. 
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Introdução: O desafio da manutenção dos efeitos positivos advindos da 

participação em intervenções nutricionais é notório, especialmente quando se 

trata da redução do peso corporal. Entretanto, poucos acompanham 

longitudinalmente seus participantes. Objetivo: Avaliar a manutenção da 

redução satisfatória do peso corporal após 12 e 36 meses de participação em 

intervenção nutricional, conduzida com usuários de serviço de saúde da 

Atenção Primária. Métodos: Acompanhamento longitudinal de participantes de 

ensaio comunitário controlado randomizado conduzido em amostra 

representativa do Programa Academia da Saúde (PAS) de Belo Horizonte-MG. 

As unidades do PAS amostradas foram divididas aleatoriamente em grupo 

controle (GC), que participou de intervenção rotineira do serviço (exercício 

físico orientado), e grupo intervenção (GI), que, adicionalmente, participou de 

intervenção coletiva de incentivo ao consumo de frutas e hortaliças, pautada no 

Modelo Transteórico e na metodologia problematizadora. Foram coletados 

dados sociodemográficos, de saúde, tentativa de emagrecimento e aferido o 

peso corporal em entrevista face a face na linha de base (T0) e após a 



intervenção (T1). Participantes com redução de peso satisfatória (> 5%) no T1 

foram reavaliados após 12 (T2) e 36 meses (T3) por entrevista telefônica, 

sendo o peso autorreferido validado. A evolução peso nos diferentes tempos foi 

verificada após a imputação múltipla dos dados perdidos no seguimento. O 

teste t pareado e modelos de regressão linear foram usados para análise 

intragrupo; e a análise de covariância (ANCOVA) para avaliar o efeito da 

intervenção, ajustando por características individuais. Resultados: Os 

participantes do GC apresentaram um aumento de 4,0kg (p<0,001) no T2 e de 

4,5Kg (p<0,001) no T3, quando comparados com T1. Já aqueles do GI 

apresentaram um aumento de 3,6kg (p>0,001) no T2 e de 4,0kg no T3, quando 

comparados com T1. Após ajustes, essas diferenças não foram significativas, o 

que indica a manutenção da perda de peso. A comparação intergrupo mostrou 

que a intervenção nutricional não teve efeito sobre o peso corporal nos 

seguimentos avaliados. Conclusão: Participantes do GC e GI mantiveram a 

redução satisfatória do peso, mas a intervenção não foi associada a 

manutenção. Os resultados demonstram a importância das atividades de rotina 

do PAS no manejo do peso corporal. 
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Introdução: O ambiente alimentar pode influenciar a alimentação a partir de 

diversos fatores, como disponibilidade, acesso, qualidade, preço e variedade. 

Nesse contexto, mudanças no ambiente alimentar comunitário, como a 

disponibilidade e o tipo de estabelecimentos de alimentos, podem alterar a 

acesso dos indivíduos a alimentos mais ou menos saudáveis; mas pouco se 

sabe sobre como essas modificações ocorrem ao longo do tempo. Objetivo: 

Avaliar a mudança no perfil do ambiente alimentar comunitário formal de Belo 

Horizonte entre 2008 e 2018. Métodos: Trata-se de um estudo ecológico 

baseado em dados secundários. Os estabelecimentos formais de alimentos 

foram agregados conforme os alimentos predominantemente comercializados, 

sendo classificados como saudáveis, mistos ou não saudáveis  . Foram 

analisadas alterações de densidade conforme bairro e renda. Modelos lineares 

generalizados (GLM) foram adotados para analisar a tendência do número de 

estabelecimentos de alimentos, além de análises de densidade considerando 

quartis de renda per capita. Mapas de Kernel foram construídos a fim de 



analisar a distribuição espacial de cada categoria de estabelecimento entre os 

anos avaliados. Resultados: Foram avaliados 83.752 estabelecimentos formais 

de alimentos existentes entre os anos de 2008, 2011, 2015 e 2018. As análises 

demonstraram que durante o período avaliado houve um aumento de 154% no 

número de estabelecimentos que comercializam alimentos não saudáveis na 

cidade, seguido pelos mistos (51%) e saudáveis (32%). Em locais de menor 

renda per capita, a densidade de estabelecimentos de alimentos de todos os 

tipos foi menor, principalmente daqueles classificados como saudáveis. Em 

todo o período avaliado houve maior proporção de estabelecimentos não 

saudáveis em relação aos estabelecimentos saudáveis no município. Já a 

análise de distribuição geoespacial   indicou um padrão de aglomeração de 

estabelecimentos não saudáveis na área central da cidade. Conclusão: As 

alterações ocorridas no ambiente alimentar comunitário foram desfavoráveis ao 

acesso à alimentos saudáveis, principalmente em áreas de menor renda, o que 

pode influenciar na alimentação da população residente do município. 

Compreender o contexto alimentar e ambiental em que os indivíduos estão 

inseridos é relevante para o desenvolvimento de intervenções a longo prazo 

que visam contribuir para um ambiente alimentar com características favoráveis 

a uma alimentação adequada e saudável. 
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Introdução: O consumo de alimentos considerados não saudáveis interfere 

diretamente na qualidade de vida e saúde da população, aumentando as 

chances de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Os universitários 

constituem um grupo vulnerável aos hábitos alimentares inadequados. 

Objetivo: Identificar o consumo de alimentos marcadores de alimentação 

saudável e não saudável entre universitários dos cursos da área da saúde, em 

uma instituição de ensino superior de Conselheiro Lafaiete, MG. Métodos: 

Trata-se de uma pesquisa transversal com dados da linha de base de um 

projeto maior intitulado “Estudo Longitudinal sobre Estilo de Vida – ELEV”, 

realizado de forma on-line por meio de um questionário no Google Docs® 

encaminhado aos universitários matriculados, em 2019, nos segundos períodos 

dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia e Nutrição. O tamanho da amostra foi de 84 universitários, 

assumindo-se o nível de significância de 92%. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Rita – FASAR (parecer: 

4.270.004). Os hábitos alimentares foram avaliados por questões gerais sobre 

o consumo de alimentos marcadores de alimentação saudável, como: 



verduras/legumes; salada crua; frutas; e de alimentos marcadores de 

alimentação não saudável, incluindo: fast-food, salgadinhos tipo chips, biscoitos 

recheados, bolos com cobertura/recheados, guloseimas; refrigerantes e/ou 

chás industrializados. Foi realizada análise descritiva das variáveis 

apresentadas em frequência relativa com auxílio do software STATA®. 

Resultados: A presente análise foi composta por 73 participantes dos seis 

cursos, a maioria era do sexo feminino (82%), tinha de 18 a 25 anos (85%), se 

autodeclarou pardo/amarelo (50%), era solteiro (90%), reside na casa dos pais 

(75%) e não trabalha atualmente (62%). Na população em estudo, 23,29% 

consomem frutas diariamente, 57% relataram não ter o hábito de consumir 

frutas e 36% estão decididos a aumentarem o consumo de frutas; 22,54% 

consomem fast-food e 45,71% consomem salgadinhos tipo chips, doces, 

refrigerantes e/ou chás industrializados, semanalmente. Além disso, 89% 

consomem bebidas industrializadas do tipo tradicional. Conclusão: A pesquisa 

destaca a necessidade de programas de educação alimentar e nutricional que 

visam diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados e aumento de 

alimentos marcadores de uma alimentação saudável, como os in natura, entre 

os universitários. 
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Introdução: A metabolômica identifica metabólitos e produtos do metabolismo 

em fluidos biológicos, como urina. A identificação de biomarcadores do 

consumo de café descritos na literatura atual contribui para a validação das 

estimativas dietéticas obtidas pelo software GloboDiet. Objetivo: Identificar 

biomarcadores na urinada ingestão de café, por abordagem metabolômica, 

entre participantes do estudo de validação da versão brasileira do software 

GloboDiet. Métodos: Participaram deste estudo 93 indivíduos com idades entre 

43 e 72 anos (54,1% mulheres), selecionados por conveniência entre os 

participantes da 3ª onda do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-

Brasil) em São Paulo. Foi obtido um R24h de forma presencial, com o auxílio 

do software GloboDiet e uma amostra de urina de 24 horas (U-24h). Os 

possíveis biomarcadores foram analisados por espectrometria de massas de 

alta resolução e identificados pela massa exata, padrão de fragmentação e 

comparados com bases de dados (METLIN, Human Metabolome Database, 



Phytohub). Análises de correlação de Spearman foram realizadas entre o 

consumo de café e seus respectivos biomarcadores, além de modelos de 

regressão logística com a variável consumo de café como dependente 

(dicotomizada em presença e ausência de consumo) ajustados por sexo, idade 

e volume urinário de 24 horas. Resultados Estimativas de ingestão de café 

obtidas com o R24h apresentaram correlação com 4 metabólitos, dos quais 2 

estão descritos como biomarcadores promissores na literatura vigente: caffeic 

acid sulfate (r:0,308 p:0,003; OR: 5,08  IC95:1,76 – 14,63),caffeine (r:0,448 

p<0,001; OR: 13,36  IC95:2,85 – 62,58). O consumo de café também foi 

correlacionado com ferulic acid glucuronide (r:0,378 p<0,001) e 

hydroxyphenylacetic acid sulfate (r:0,310 p:0,003; OR: 4,04  IC95:1,64 – 9,94). 

Além disso, o consumo de café foi associado ao caffeic acid sulfate (OR: 5,08  

IC95:1,76 – 14,63), caffeine (OR: 13,36  IC95:2,85 – 62,58) e 

hydroxyphenylacetic acid suflate (OR: 4,04  IC95:1,64 – 9,94). Conclusão: Os 

metabólitos correlacionados com estimativas de ingestão de café são 

consistentes com os achados descritos na literatura, sinalizando sua utilidade 

para a validação de estimativas dietéticas na população estudada. 
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Introdução: Os indicadores de aleitamento materno no Brasil demonstram 

avanços, porém é preciso melhorar para atingir os níveis preconizados pela 

Organização Mundial da Saúde. São diversos os fatores que competem com a 

amamentação, como o uso de fórmulas infantis, bicos, chupetas e mamadeiras. 

Visando promover, proteger e apoiar o aleitamento materno e regular a 

promoção comercial de alimentos e produtos de puericultura, foi criada a 

Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças 

de 1ª Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL). No ano de 2020, com 

a pandemia da Covid-19, cresceu a demanda por e-commerce, assim as 

estratégias de marketing ganharam espaço na internet e promoções comerciais 

infringindo a NBCAL, podem ser observadas. Objetivo: Relatar as infrações 

relacionadas à promoção comercial de fórmulas infantis e de seguimento para 

lactentes e de produtos de puericultura (bicos, chupetas, mamadeiras e 



protetores de mamilo) em páginas eletrônicas. Método: Trata-se de um estudo 

de caráter descritivo quantitativo realizado em 2020. Foram monitoradas uma 

vez por semana durante um mês páginas eletrônicas, incluindo redes sociais e 

sites de empresas que comercializam tais produtos e alimentos. As infrações 

foram avaliadas seguindo as normas estabelecidas na Lei nº 11.265/ 2006 e no 

Decreto Nº 9.579/2018, na RDC n° 221/2002 e na RDC n° 222/2002, 

regulamentações que compõem a NBCAL.  Resultados: Foram monitoradas 27 

páginas eletrônicas. Em relação à categoria de fórmulas infantis e de 

seguimento para lactentes, observou-se que 33,3 % (n=9) páginas eletrônicas 

comercializam estes alimentos, destas 33,3% (n=3) faziam promoção 

comercial, sendo esta prática vedada. No que se refere aos bicos, chupetas, 

mamadeiras e protetores de mamilo, os quais a promoção comercial também é 

vedada, foi observada que 14,8% (n=4) páginas eletrônicas comercializavam 

estes produtos, destas 75% (n=3) foi verificado promoção comercial. Os tipos 

de promoção comercial eram em relação à redução de preço e destaque na 

página dos sites com mensagens persuasivas para estimular a compra destes 

produtos. Conclusão: A promoção comercial abusiva pode afetar a prática da 

amamentação, sendo imprescindível a intensa fiscalização por meio dos 

órgãos responsáveis, e também ações educativas que evitem a ocorrência 

destas infrações a NBCAL. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: SAÚDE COLETIVA 

 

 

MORTALIDADE POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

ATRIBUÍVEL AO CONSUMO EXCESSIVO DE SÓDIO NO BRASIL: 

ESTIMATIVAS DO ESTUDO GLOBAL BURDEN OF DISEASE 2019 

 

 

Larissa Fernanda Fonseca Guedes (larissaguedesufv@gmail.com) 

Mariana Santos Felisbino Mendes (marianafelisbino@yahoo.com.br) 

Aline Siqueira Fogal Vegi (alinefogal@gmail.com) 

Adriana Lúcia Meireles (adriana.meireles@ufop.edu.br) 

Profa. Dra. Mariana Carvalho De Menezes (mariana.menezes@ufop.edu.br) 

Isis Eloah Machado (isis.machado@ufop.edu.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: O consumo excessivo de sódio está associado a diversas doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), principais causas de mortalidade no país. 

Objetivo: Analisar a mortalidade por DCNT atribuíveis ao consumo excessivo 

de sódio no Brasil e estados em 2019. Métodos: Estudo ecológico que utilizou 

as estimativas de mortalidade do Global Burden of Disease 2019. Os óbitos 

foram obtidos pela fração atribuível populacional de cada DCNT, que levou em 

consideração o valor mínimo teórico de exposição ao risco (até 3g sódio/dia); a 

proporção do consumo excessivo de sódio na população, determinada por 

inquéritos populacionais; e os riscos relativos obtidos por metanálises. As taxas 

de mortalidade bruta e padronizada por idade foram apresentadas por 100.000 

habitantes e comparadas entre os estados brasileiros. Resultados: O consumo 

excessivo de sódio foi o 3º fator de risco dietético que mais contribuiu para 

óbitos (30.814) no Brasil, em 2019, sendo consideravelmente maior entre os 



homens (19.480) do que entre as mulheres (11.334). Os estados das regiões 

Sudeste (Rio de Janeiro: 18,0) e Sul (Rio Grande do Sul: 17,3) apresentaram 

as maiores taxas brutas de mortalidade, enquanto a região Norte (Amapá: 6,9 e 

Amazonas: 7,5), as menores, para ambos os sexos. Entretanto, padronizando 

as taxas por idade, observou-se as maiores taxas de mortalidade nos estados 

do Nordeste (Maranhão: 18,2 e Alagoas: 17,4), enquanto Minas Gerais (11,1) e 

Amazonas (11,9) apresentaram as menores. As doenças cardiovasculares, 

como isquemia cardíaca, acidente vascular cerebral e doença hipertensiva 

cardíaca, foram as principais responsáveis pelos óbitos por DCNT atribuíveis a 

esse fator de risco seguidas pela doença renal crônica e câncer de estômago. 

Conclusão: O consumo de sódio contribuiu significativamente para mortes por 

DCNT no Brasil, sobretudo no Nordeste. O estudo contribui para a avaliação da 

magnitude do impacto do consumo excessivo de sódio para saúde da 

população, ao aplicar a fração atribuível populacional. Este conhecimento pode 

ser utilizado na implementação de medidas de prevenção e controle desse 

fator de risco, que está relacionado à importante fatia de óbitos por DCNT nos 

estados brasileiros. 
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INTRODUÇÃO: Devido à pandemia de COVID-19, diversos profissionais da 

área da saúde estão prestando teleatendimentos, sob autorização dos 

conselhos profissionais. Esta modalidade de consulta vem mostrando eficácia 

nas avaliações dos pacientes, nos diagnósticos e no tratamento. OBJETIVO: O 

objetivo deste estudo foi avaliar os motivos da busca por atendimento 

nutricional em uma clínica escola de Belo Horizonte - MG, com o intuito de 

analisar os motivos de maior procura por atendimento entre homens e 

mulheres adultos e identificar qual deles mais usufrui dos serviços de saúde, 

demonstrando maior preocupação e interesse na prevenção ou tratamento de 

doenças crônicas. MÉTODOS: A pesquisa constituiu-se de 121 pacientes 

adultos, com 19 anos ou mais, de ambos os sexos, sendo 93 mulheres e 28 

homens. A plataforma Zoom® foi utilizada para os atendimentos online e os 

dados coletados através de prontuários eletrônicos especialmente 



desenvolvidos para este estudo. RESULTADOS: A análise dos formulários pré 

consulta demonstrou que o número de pacientes mulheres que buscaram por 

atendimento foi significativamente maior que o número de homens. Das 

mulheres houve maior relato de perda de peso como o principal motivo de 

procurar por atendimento nutricional.  No caso dos homens, o principal motivo 

de procurar por atendimento nutricional foi pela hipertrofia ou ganho de massa 

muscular. CONCLUSÃO: Conclui-se que a maior parte dos indivíduos da 

amostra avaliada buscou atendimento com o intuito de perder peso, sendo 50 

(54%) do total de mulheres e 12 (43%) do total de homens. 
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Introdução: Cerca de 61% dos universitários ganham peso durante o primeiro 

ano da faculdade, devido a inatividade física e hábitos alimentares não 

saudáveis. Atrelado a esse contexto, durante o período de distanciamento 

social em função da pandemia da COVID-19, consequências negativas à 

saúde são reportadas na literatura, como o ganho de peso. Objetivo: Avaliar a 

mudança do peso corporal em universitários dos cursos da área da saúde em 

uma instituição de ensino privada no interior de Minas Gerais, durante a 

pandemia da COVID-19. Métodos: O presente estudo utilizou dados da linha de 

base do Estudo Longitudinal sobre Estilo de Vida (ELEV), conduzido em uma 

amostra probabilística de universitários dos cursos de Biomedicina, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição de uma instituição de 

ensino superior privada. Foi aplicado um questionário on-line pelo Google 

Forms® contemplando características sociodemográficas. O peso e altura 

foram autorreferidos e os universitários foram classificados pelo Índice de 

Massa Corporal (IMC) de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Foi 

investigado se houve mudança de peso corporal nos últimos três meses que 

antecedeu a coleta de dados realizada no segundo semestre de 2019. O 



projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa 

Rita – FASAR (parecer: 4.270.004). Foi realizada análise descritiva das 

variáveis apresentadas em frequência relativa com auxílio do software 

STATA®. Resultados: Dos 73 alunos participantes, a maioria era do sexo 

feminino (82%), tinha de 18 a 25 anos (85%), se autodeclarou pardo/amarelo 

(50%), era solteiro (90%), reside na casa dos pais (75%) e não trabalha 

atualmente (62%). A maioria (60%) dos universitários foi classificada como 

eutrófico de acordo com o IMC, enquanto 11% e 29% apresentaram baixo peso 

e excesso de peso, respectivamente; 63% relataram ganho de peso nos 

últimos três meses anteriores à realização da pesquisa, enquanto 15,72% 

relataram que perderam peso. Conclusão: As prevalências de excesso de peso 

e o ganho de peso corporal observados podem indicar a adoção de um estilo 

de vida menos saudável pelos universitários durante a pandemia, 

demonstrando a necessidade de estratégias de promoção da saúde e de 

educação alimentar e nutricional nesse grupo. 
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Introdução: para além dos dados epidemiológicos, os estudos têm discutido 

sobre a relação entre o vírus HIV e o estado nutricional de pessoas recém 

diagnosticadas ou em tratamento, no qual verifica-se a importância do estado 

nutricional adequado para a manutenção do estado de saúde e 

descontinuidade da progressão da infecção. Evidências sugerem que mulheres 

vivendo com HIV têm maior probabilidade de ter sobrepeso e/ou obesidade 

durante a terapia antirretroviral. Objetivo: o objetivo deste trabalho foi 

caracterizar as mulheres infectadas pelo vírus HIV atendidas em serviço 

especializado no estado do Tocantins, quanto ao estado nutricional e 

características socioeconômicas na admissão de um serviço especializado. 

Métodos: trata-se de uma coorte retrospectiva, com dados de mulheres vivendo 

com HIV/Aids atendidas em um SAE em Palmas, Tocantins. Foram obtidos 

dados da admissão de 351 prontuários de mulheres vivendo com HIV/AIDS no 



SAE no estado do Tocantins. Foi realizada análise descritiva dos dados por 

meio do software STATA 14.0. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisas da Universidade Federal do Tocantins, sob o nº 3.390.983. 

Resultados: observou-se quanto as características sociodemográficas, que 

33,55% não são escolarizadas, e 34,82% possuem o grau de formação até o 

ensino médio completo. 61,08% são solteiras, divorciadas ou viúvas, 59,39% 

são mães com até 3 filhos, 72,50% possuem ocupação formal. 30,00% 

relataram ter alguma DCNT, sendo que 31,52% tiveram um intervalo maior que 

seis meses para iniciar o tratamento antirretroviral. Quanto ao estado 

nutricional, 37,27% encontravam-se com sobrepeso ou obesidade na 

admissão. Conclusão: as mulheres vivendo com HIV analisadas possuem 

baixa escolaridade e algumas apresentavam na admissão alguma DCNT e/ou 

sobrepeso e obesidade. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: SAÚDE COLETIVA 

 

 

NUTRIÇÃO E SAÚDE ENTRE A PIORA DA QUALIDADE AMBIENTAL E OS 

MAUS HÁBITOS ALIMENTARES: O CASO DO TERRITÓRIO VERTENTES 

EM MINAS GERAIS 

 

 

Lia Brito De Lima (liabrito2003@yahoo.com.br) 

Marcio Carneiro Dos Reis (marcio.reis@ufsj.edu.br) 

Lidiane Lopes Moreira (lidiane.moreira@ifsudestemg.edu.br) 

Luiza Ribeiro Lemos (luizaribeirolemos@gmail.com) 

Michelle Petini Ribeiro (michellepetini0686@gmail.com) 

Edimar Assunção (economiaedimar@gmail.com) 

 

 

 

 

 

O enfoque da Segurança Alimentar e Nutricional aponta para duas tendências 

que se encontram em curso no país. A primeira é a piora da qualidade 

ambiental ligada ao uso de agrotóxicos nas lavouras. A segunda refere-se à má 

nutrição. Tomando como hipótese que ambas as tendências impactam a saúde 

coletiva e individual negativamente, o artigo, de caráter exploratório, tem por 

objetivo investigar as relações entre alimento, alimentação, saúde e nutrição a 

partir de pesquisa bibliográfica e documental, coleta e análise de dados 

secundários, focando o Território das Vertentes em Minas Gerais. 

 

Primeiramente, valendo-se de palavras-chave como “agrotóxicos e doenças”, 

“agricultura e doenças”, “agrotóxicos e saúde” aplicadas a bases de dados 

como Google acadêmico, Scielo, Mendeley, os autores verificaram que a 



promoção do desenvolvimento rural focada no aumento da produtividade tem 

estimulado a intensificação do uso de agrotóxicos, sendo esses produtos 

descritos como neurotóxicos, carcinogênicos, intoxicantes, mutagênicos e 

desregulatórios, trazendo prejuízos ao trabalhador rural, ao consumidor e à 

biodiversidade. Paralelo ao aumento do uso de agrotóxicos, a literatura sobre a 

evolução dos hábitos alimentares tem apontado para o aumento do consumo 

de alimentos ultraprocessados ricos em gorduras e açúcares, fenômeno este 

que tem ocorrido na interseção entre o abastecimento alimentar cada vez mais 

controlado por grandes redes de supermercados e a piora nas condições de 

acesso aos alimentos.  

 

Para Minas Gerais e os municípios do território Vertentes, o Instituto Mineiro de 

Agropecuária informou que, em 2019, 1.620 agrotóxicos foram comercializados 

no estado, o que está associado à contaminação da Água por agrotóxicos nos 

municípios do território, segundo o Ministério da Saúde. A coleta de dados 

junto ao DATASUS feita com recorte de gênero e raça apontou que, entre 2013 

e 2017, a Taxa de mortalidade por doenças não transmissíveis aumentou 

41,2% entre as mulheres e 66,0% entre os negros. Consulta ao SISVAN, por 

fim, informou que, no ano de 2018, perto de 10% das crianças de 0 a 10 anos 

sofrem com a obesidade. Esse número entre os adolescentes e os adultos 

alcança 11% e 26,57%, respectivamente. O sobrepeso chega às crianças 

(17%), adolescentes (19%), Adultos (34,71%) e aos idosos (46,44%). 
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A íntima relação entre saúde e nutrição invariavelmente perpassa pelo acesso 

aos alimentos conforme propõe o conceito de segurança alimentar e 

nutricional: é direito de todos o acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 

saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis.  

Porém, este conceito não se cumpre em grandes extensões do território 

brasileiro onde coexistem distintas interfaces entre o meio rural e o urbano. De 

um lado o potencial contido na agricultura familiar, de outro a massa de 

pessoas que vivem nas periferias dos centros urbanos, a maioria em condições 

de vulnerabilidade social e com dificuldades para acessar alimentos saudáveis, 



resultando em uma população acometida por desvios nutricionais como a 

desnutrição, sobrepeso, obesidade e as deficiências de micronutrientes.  

A partir dessa observação o programa de extensão Diálogos de Saberes, 

desenvolvido pela Universidade Federal de São João del-Rey, busca incentivar 

práticas para a promoção da soberania e da segurança alimentar e nutricional 

como estratégia de evolução para o Território das Vertentes em Minas Gerais. 

A equipe vinculada ao programa é formada por mais de 100 pessoas, possui 

caráter interdisciplinar, multiprofissional; e envolve diversas instituições, tanto 

públicas, quanto privadas além de organizações da sociedade civil que, em 

conjunto, agem estrategicamente de modo a impulsionar os mercados de 

proximidade e melhorar as condições de acesso aos alimentos saudáveis por 

parte dessa população periférica tradicionalmente marginalizada. Dentre as 

instituições participantes está o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Barbacena. 

O programa vem estimulando a produção e a comercialização regional de 

alimentos que sejam acessíveis e seguros à população, tendo como referência 

o Guia Alimentar para População Brasileira, que preconiza o preferencial 

consumo de alimentos in natura e minimamente processados, culminando com 

a valorização da cultura alimentar do Território das Vertentes. 
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INTRODUÇÃO: Os sucos industrializados estão entre os itens mais frequentes 

na alimentação dos brasileiros, a praticidade desses produtos e a falta de 

tempo se tornam importantes fatores para a potencialização desse consumo. A 

maior parte dos sucos comercializados no Brasil, são embalados em Tetra Pak 

e, por isso, são comumente chamados de “suco de caixinha”. OBJETIVO: 

Classificar os sucos prontos para o consumo sabor laranja, quanto ao grau de 

processamento de alimentos, estabelecido pelo Guia Alimentar para a 

População Brasileira. MÉTODOS: A coleta de dados foi realizada em três lojas 

de três grandes redes de supermercados do interior de Minas Gerais. Foram 

adquiridos sucos em embalagens Tetra Pak ou garrafa plástica, no volume de 

1000mL. Foi analisada a lista de ingredientes e observada a quantidade e 

qualidade deles. Também foram verificadas outras informações dos rótulos que 

pudessem auxiliar na classificação. Os sucos foram classificados considerando 

o grau de processamento dos alimentos estabelecidos pelo Guia Alimentar 

para a População Brasileira, a saber: minimamente processados, processados 

ou ultraprocessados. RESULTADO: Foram encontrados dez tipos de suco, de 

oito marcas diferentes. Em relação à embalagem, a Tetra Pak foi a que 

prevaleceu em 90,0% dos produtos analisados e a plástica em 10,0% deles. De 



todos os “sucos de caixinha” analisados, 60,0% deles foram classificados como 

ultraprocessados e 40,0% como minimamente processados. Tal situação vai de 

encontro ao estabelecido pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, que 

recomenda a priorização do consumo de alimentos e bebidas in natura e 

minimamente processados, limitando os processados e evitando os 

ultraprocessados. O consumo excessivo dessas bebidas está associado a 

maiores chances de sobrepeso, obesidade e alterações no perfil lipídico. 

CONCLUSÃO: Se faz fundamental a implementação de políticas públicas que 

melhorem a rotulagem dos sucos, além de uma tributação mais incisiva e o 

estabelecimento de normativas eficazes a fim de proibir ou inibir a publicidade 

e consequentemente o consumo desses alimentos. Também se faz importante 

que as indicações do guia quanto ao grau de processamento dos alimentos, 

sejam ainda mais divulgadas para a população, para que ele também possa 

ser considerado pelo consumidor, no momento da decisão da compra. 
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Introdução: A consulta de puericultura é uma atividade que integra o calendário 

da atenção básica e, apesar de se reconhecer a importância da atuação 

interdisciplinar neste estágio de vida, nem sempre essa atividade é realizada 

no Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF). O impacto dessa 

intervenção, marcada por uma adequada assistência interdisciplinar, inclusiva e 

educativa nos primeiros anos de vida de uma criança, pode evitar problemas 

nutricionais recorrentes da infância, com destaque para obesidade, 

dislipidemias, desnutrição, anemias e hipovitaminoses. Objetivo: Relatar a 

experiência do trabalho interdisciplinar no de um grupo de puericultura. 

Métodos: Trata-se de relato de experiência de um grupo interdisciplinar de 

puericultura no Centro de Saúde Goiânia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O 

projeto contempla uma ampliação da atenção direcionada à promoção de 

saúde com envolvimento de todos os profissionais do NASF. As reuniões, 

direcionada aos pais, com a presença das crianças, eram realizadas 

mensalmente e atividades foram divididas por faixa etária (0 a 3; 4 a 6; 7 a 9 e 



10 a 12 meses). Todos os profissionais participavam dos encontros, que ficava 

sob condução de uma categoria, mas sem separação do conteúdo de modo a 

aproveitar o conhecimento de cada especialidade em uma forma de cuidado 

integral. Resultados: A aproximação profissional ao contexto familiar, 

oportunizada no grupo, promoveu envolvimento dos pais, que se sentiram 

integrados, o que contribui para a mudança de atitudes. A observação livre do 

público pelo profissional e, o compartilhamento de saberes, no momento das 

reuniões, possibilitou o aprimoramento das discussões e condutas. A criação 

deste espaço interdisciplinar contribuiu para intervenções precoces a partir da 

observação oportuna dos profissionais, favorecendo uma atenção integral e um 

olhar mais atento à saúde da criança. Conclusão: A construção de uma 

atividade coletiva é dinâmica e, embora a prática interdisciplinar permita a 

construção de novas formas de saber, algumas dificuldades se apresentam na 

prática. Destaca-se que a formação e visão ainda segmentada dos 

profissionais, sendo importante investir esforços em atividades que integrem os 

diversos saberes em atividades dialogadas, que apontem para modificação da 

prática em saúde. 
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Introdução: A cosmologia é caracterizada por agregar significados através de 

mitos, lendas e tradições, alterando a forma como o indivíduo interpreta o 

espaço ao seu redor. Assim, a cosmologia também norteia a interação social 

da comunidade com todos os processos relacionados à alimentação, moldando 

os sistemas alimentares indígenas. Apesar de cada comunidade indígena ter 

sua singularidade, a relação entre a cosmologia e os sistemas alimentares 

indígenas possui uma intersecção recorrente merecedora de estudos. 

 

Objetivo: Revisar bibliograficamente as relações dos sistemas alimentares 

indígenas brasileiros com as crenças cosmológicas locais. 

 

Metodologia: Foi realizada uma busca na plataforma “Google acadêmico” com 

as palavras-chave “Sistemas alimentares”, "Cosmología" e “Hábitos 

alimentares indígenas”, obtendo-se 7.540 resultados. Foram escolhidos 5 

artigos de comunidades indígenas brasileiras diferentes que melhor elucidam a 

relação da cosmologia com o sistema alimentar indígena. 

 

Resultados: Ficou constatado que as relações cosmológicas têm grande 

influência nas relações sociais, culturais e alimentícias, sendo assim, uma parte 



definitiva na criação e manutenção destes aspectos sociais. Nos sistemas 

alimentares dos povos nativos brasileiros, a cosmologia, além de explicar a 

disponibilidade de ingredientes locais, também confere o sentimento de 

pertencimento desse à comunidade. Ocorrendo o enraizando de um significado 

sagrado ao alimento em múltiplos aspectos da comunidade, a entidade 

cosmológica torna-se o elo entre o alimento e o grupo social. Assim, garantindo 

a proteção e manutenção do alimento na comunidade, fator importante na 

passagem dos conhecimentos ancestrais e culturais do grupo social. 

 

Conclusão: O Brasil faz parte de um processo histórico que massacrou e 

continua massacrando a cultura indígena. Para corrigir tal processo, é 

necessária a construção de uma consciência sobre o patrimônio nativo 

brasileiro, assim como a valorização do mesmo. O sistema alimentar indígena 

tem grande influência na cultura alimentar brasileira e o reconhecimento disto é 

uma peça fundamental para a valorização da cultura indígena. Este trabalho 

soma-se a um repertório de trabalhos científicos que resgatam e promovem a 

discussão e popularização dessa temática. 
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INTRODUÇÃO: É na infância que os hábitos da vida são construídos e 

poderão persistir por muito tempo. Sabe-se que a alimentação nessa fase da 

vida é indispensável para o crescimento, como também pode representar um 

dos principais fatores para doenças crônicas não transmissíveis. Dessa forma, 

a educação alimentar e nutricional (EAN) é uma essencial estratégia a ser 

utilizada, sendo a sua materialização dada a partir da singularidade do lúdico, 

onde há uma possibilidade de entrega que é perpassada pelos símbolos, 

sonhos, desejos, dores e alegrias; há uma troca significativa e não declarada, 

mas percebida pelas entrelinhas. OBJETIVO: Demonstrar a importância da 

ludicidade como estratégia de EAN para a potencialização do aprendizado 

sobre alimentação saudável e adequada no público infantil. METÓDOS: Trata-

se de relato de experiência desenvolvido com crianças entre cinco e sete anos 

em uma Instituição da rede privada de Pernambuco. Inicialmente foi realizado 

um diagnóstico com aplicação do Questionário de Frequência Alimentar (QFA) 

e em seguida quatro atividades de EAN, com durabilidade média de 40 a 60 

minutos cada, as quais apresentavam natureza contínua da estória do 

personagem principal nomeado Noah. RESULTADOS: Foi possível observar 

que havia baixo consumo de tubérculos, verduras, legumes e frutas, 



acompanhado de elevada ingestão de alimentos industrializados. Quanto ao 

efeito da intervenção nutricional, notou-se que as crianças dialogaram 

satisfatoriamente e que a ludicidade foi um caminho facilitador para a 

construção do conhecimento sobre nutrição e alimentação adequada. Utilizar 

de um enredo construído a partir de uma estória de um boneco e fazer com 

que as crianças se envolvessem a cada atividade, foi a materialização do 

lúdico em sua singularidade. CONCLUSÃO: O uso da ludicidade nas atividades 

de EAN apresentou-se como ferramenta pedagógica efetiva para a construção 

do conhecimento acerca de nutrição e alimentação adequada, e a partir delas 

foi possível observar interesse e envolvimento das crianças, principalmente, 

devido a criação e uso do personagem Noah mediando as atividades de forma 

contínua. 
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A situação gerada pela pandemia de Covid-19 causou uma série de mudanças 

na rotina e no estilo de vida em todo o mundo. Dessa maneira, a informação e 

a forma como lidamos com a população é de extrema relevância para estimular 

e promover hábitos alimentares saudáveis. O objetivo deste relato de 

experiência foi estimular hábitos saudáveis e contribuir para mudanças efetivas 

do comportamento alimentar. Trata-se uma ação de extensão “Florescer: 

Nutrição e Promoção à Saúde” que adaptou sua metodologia em encontros 

virtuais semanais. Optou-se por adotar ferramentas de aprendizagem de cunho 

tecnológico, conhecidas como Tecnologias de Informação e Comunicação, 

ferramentas consideradas inovadoras e cada vez mais presentes no cotidiano 

dos indivíduo1. Nos encontros havia a presença de um nutricionista que 

relatava a sua experiência em diversas situações do cotidiano da Atenção 

Primária à Saúde. O encontro virtual foi nomeado como Teleflorescer, com a 



proposta de ser um ambiente de acolhimento aos profissionais de saúde, às 

pessoas com distúrbios nutricionais, com ou sem patologias associadas, seus 

familiares, comunidade interna e externa da UNIFAL-MG. Os encontros 

mostraram-se como uma oportunidade eficaz, construindo estratégias que 

possibilitaram o acesso ao conhecimento sobre hábitos saudáveis e reflexões 

em temáticas de nutrição, saúde e terapias disponíveis com um profissional 

experiente e capacitado. Observou-se que a ação contribuiu para o 

aprendizado e formação dos estudantes da equipe, permitindo troca de 

saberes e envolvimento dos participantes durante os encontros. As mídias 

digitais foram capazes de promover e abranger uma forte integração de 

indivíduos, contribuindo para o enriquecimento de conhecimentos em saúde e 

nutrição. 
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Introdução: A obesidade, geralmente identificada por meio do Índice de Massa 

Corporal (IMC), é reconhecida como uma pandemia global que está associada 

a um quadro inflamatório de baixo grau, além de diversos prejuízos à saúde. 

Muitas pesquisas com marcadores inflamatórios têm focado na proteína C 

reativa ultrassensível (PCR-us), já que sua produção é estimulada por citocinas 

inflamatórias. Foi identificado um fenótipo da obesidade, denominado 

Obesidade de Peso Normal (OPN), e ainda não está claro na literatura se esse 

fenótipo se associa com inflamação subclínica em adolescentes. Objetivo: 

Verificar se a OPN está associada a níveis mais elevados de PCR-us em 

adolescentes. Métodos: Estudo transversal, realizado com 240 adolescentes 

eutróficos de 10 a 19 anos, de ambos os sexos, selecionados por amostragem 

aleatória simples nas escolas públicas e privadas de Viçosa, MG. Houve 

aferição do peso e estatura, e, por meio dessas medidas, calculou-se o IMC. A 

densitometria óssea de dupla emissão foi utilizada para mensuração da 



gordura corporal. Os adolescentes eutróficos, segundo IMC para idade, que 

apresentaram percentual de gordura corporal =25% ou =30%, para o sexo 

masculino e feminino, respectivamente, foram classificados com OPN. A PCR-

us foi dosada por imunoturbidimetria em analisadores Beckman Coulter® (USA, 

Brea, CA), com sensibilidade de 0,02 mg/dL, coeficiente de variação de 3,12 e 

desvio padrão de 2,78. A análise dos dados foi realizada no STATA, 14.0. O 

teste U de Mann-Whitney, além de regressão logística ajustada para idade e 

sexo, foram utilizados para as análises estatísticas entre os adolescentes 

eutróficos com e sem OPN. O nível de significância adotado foi a=5%. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 

da Universidade Federal de Viçosa (N°0140/2010). Resultados: Do total da 

amostra, 10,4% apresentaram OPN. A mediana e (amplitude interquartil) da 

PCR-us no grupo com OPN foi de 0,09 (0,20), ao passo que, no grupo sem 

OPN, foi de 0,03 (0,04) (p<0,001). A análise de regressão logística indicou que 

a cada aumento de 1 mg/dL na PCR-us, a chance da OPN aumenta em 409% 

(OR=5,09; IC95%1,12-23,12). Conclusão: A PCR-us, indicativa de inflamação 

subclínica, foi positivamente associada à chance da OPN. 
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O ambiente alimentar pode ser definido pelas condições físicas, econômicas, 

políticas e socioculturais que fornecem meios e oportunidades de acesso à 

alimentação. Atualmente, muitos sistemas alimentares caracterizados como 

hegemônicos referem-se à produção agrícola em larga escala e 

industrialização dos alimentos, vão na contramão da promoção de ambientes 

alimentares saudáveis. Em contraposição a essa lógica, ganha evidência uma 

série de ações e políticas públicas para a promoção da alimentação saudável, 

que objetivam alcançar os indivíduos, a coletividade e o ambiente alimentar em 

todas as suas dimensões. Objetivou-se analisar os desafios para a construção 

de ambientes alimentares mais saudáveis em um município agrícola do sul do 

Brasil. Foi realizada uma pesquisa qualitativa em Palmeira das Missões (RS), 

que contou com a participação de 29 interlocutores (oito representantes de 

estabelecimentos que comercializam alimentos, 19 consumidores, um 

representante da política de segurança alimentar e nutricional e uma 

profissional de saúde). Os dados foram produzidos através de entrevistas 

semiestruturadas, em 2019, e analisadas por meio da análise de conteúdo por 

categorias temáticas. Foram elencadas três principais dificuldades para a 



promoção de ambientes alimentares mais saudáveis no município estudado: a) 

desconexão entre consumo e produção de alimentos, que se reflete pela pouca 

preocupação com a origem dos alimentos e sazonalidade, aspectos  que 

passam despercebidos pelos consumidores; b) restrições relacionadas à 

legislação higiênico-sanitária dos alimentos, que implica dificuldades de 

entendimento da legislação tanto por comerciantes como por produtores e as 

altas exigências e critérios para a formalização da produção, principalmente de 

produtos de agricultores familiares e; c) dificuldades na interlocução com 

políticas públicas e ações locais que visem o estímulo à produção e 

comercialização local de alimentos, o que fica evidenciado na ausência de 

incentivos do município para a produção de alimentos pela agricultura familiar e 

ao mesmo tempo na supervalorização da produção de commodities. Também 

foi destacada a pouca articulação intersetorial para a execução de programas 

ou políticas públicas voltadas à produção de alimentos saudáveis. Constatou-

se que os ambientes alimentares no Município apresentam fragilidades e 

desafios para a promoção da alimentação saudável, demonstrando a 

importância e necessidade de maior articulação e atuação de políticas locais. 
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Introdução: O sono é um estado cíclico relacionado a diversas funções 

fisiológicas. Pode ser influenciado ou associado à ingestão de alimentos. 

Adultos mais jovens estão geralmente expostos a padrões alimentares (PA) 

inadequados, o que pode ser hipoteticamente associado à má qualidade do 

sono. Objetivos: Investigar as associações entre PA e qualidade do sono em 

adultos jovens. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática (PROSPERO: 

CRD42020178801) de estudos epidemiológicos, incluindo: -adultos jovens (18 

a 44 anos); -tempo e qualidade do sono avaliados com ferramentas objetivas e 

subjetivas; -PA investigados por métodos a priori ou a posteriori. Foram 

excluídos estudos sobre: - distúrbios patológicos do sono; - mulheres na 

transição da menopausa; -estudos em que o sono não era o desfecho primário. 

O risco de viés foi avaliado pela ferramenta NIH. Principais resultados: 

Resultados: foram identificados 1.952 artigos, dos quais seis atenderam aos 

critérios de inclusão/exclusão. Todos os estudos foram transversais e 

publicados entre 2012 e 2020. A qualidade dos estudos atendeu de 45,5% a 

94,4% dos critérios da ferramenta. No geral, os participantes dos estudos 



apresentaram qualidade da dieta variando de moderada a ruim, e problemas de 

sono estavam frequentemente presentes. Os PA caracterizados por consumo 

de vegetais, frutas e grãos integrais foram favoravelmente associados à melhor 

qualidade do sono. Em contraste, aqueles com alta ingestão de alimentos e 

bebidas adoçadas e bebidas com cafeína foram inversamente associados à 

qualidade do sono. No entanto, as análises mais abrangentes dos padrões 

alimentares mostraram resultados menos conclusivos. Potenciais 

confundidores foram estatisticamente tratados de formas diferentes, 

dificultando a comparação entre os estudos. Conclusão:  PA ricos em vegetais, 

frutas e grãos integrais se associaram favoravelmente à boa qualidade do sono 

em adultos jovens. Por outro lado, o consumo de açúcar simples, bebidas 

cafeinadas e calorias vazias mostraram resultados opostos. Entretanto, as 

definições mais abrangentes de PA e a inclusão de diferentes covariáveis 

??mostraram resultados menos conclusivos. Estudos futuros, com desenho 

longitudinal e mais homogêneos em relação a covariáveis ??poderiam 

esclarecer as incertezas desta revisão sistemática. 
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Introdução: A pandemia do SARS-CoV-2 é um dos maiores desafios sanitários 

deste século. Na atenção básica (AB) medidas foram tomadas para garantir o 

atendimento de qualidade e reduzir o contágio pelo SARS-CoV-2. Objetivo: 

Descrever o efeito da pandemia de SARS-CoV-2 na atuação dos profissionais 

do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal com amostra de conveniência, 

realizado com profissionais do NASF-AB de um distrito sanitário de Belo 

Horizonte, entre setembro e novembro de 2020. A coleta de dados foi por meio 

de questionário autoaplicado e confidencial, disponibilizado em plataforma 

online. Avaliou-se características sociodemográficas, atuação durante a 

pandemia do SARS-CoV-2 e acesso aos EPI’s. Resultados: Participaram da 

pesquisa 38 profissionais; 92,11% eram do sexo feminino e com média de 

idade de 38 anos. Todas as categorias profissionais do NASF-AB foram 

representadas, com exceção do serviço social. A maior participação foi de 

nutricionistas (23,68%), seguido por fisioterapeutas (18,42%). Em relação às 

condições de trabalho durante a pandemia; 78,95% dos profissionais 

realizaram o teste para SARS-CoV-2, sendo que 2,6% testaram positivo e 

39,47% relataram contato com casos confirmados ou suspeitos no local de 



trabalho. A maioria relatou que a carga horária de trabalho foi mantida e 

71,05% afirmaram não ter tido treinamentos para atuar durante a pandemia, 

mas 100% informaram que tinham acesso e liam às Notas Técnicas da 

Secretaria Municipal de Saúde. No exercício das atividades 89,47% relatam 

acesso a álcool 70%, máscara cirúrgica (86,84%), luvas (63,16%) e capotes 

(63,16%) descartáveis. Para realizar o aconselhamento/orientação aos 

usuários, durante a pandemia, os profissionais relataram como possibilidades: 

ligação telefônica (84,20%), seguido de material impresso (57,9%), uso do 

aplicativo whatsapp (55,30%), e 31,6% relataram somente o presencial como 

possibilidade. Porém, 52,63% relataram que o local de trabalho não possuía 

tais meios de comunicação. Conclusão: Identificou-se fragilidades em relação à 

falta de equipamentos tecnológicos e de informática; e capacitações para 

execução do trabalho. É necessário reconhecer as adversidades do processo 

de trabalho e garantir investimentos para que o NASF-AB execute suas 

atividades de forma efetiva. 
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A pandemia de COVID-19 acarretou crise sanitária, econômica e social, com 

impactos diretos no sistema alimentar que já se encontrava fragilizado, 

aumentando a incidência de insegurança alimentar (IA), principalmente nas 

camadas mais vulneráveis da população. Foi proposto como medida de mitigar 

os impactos, o auxílio emergencial pelo Congresso Nacional em 02 de abril de 

2020 e a oferta de kits de alimentação pelo Programa Nacional de Alimentação 

Escolar em 07 de abril de 2020. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi 

verificar a existência de IA em domicílios com crianças na faixa etária de 5 a 11 

anos de alguns municípios mineiros da região sul de Minas Gerais, com 

população inferior a 20 mil habitantes. A seleção da amostra ocorreu via 

secretarias de Educação e Nutricionistas responsáveis pelo PNAE. Os 

participantes responderam ao questionário, composto por questões 

socioeconômicas e Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) de 7 

itens. As respostas foram analisadas por análises descritivas e de 



agrupamento, com o intuito de identificar o perfil dos respondentes (variáveis 

sociodemográficas) a depender das respostas obtidas na EBIA. Obteve-se 324 

respondentes, dentre eles 93,2% eram do sexo feminino. A partir das respostas 

da EBIA, a análise de agrupamento resultou em 3 clusters. No cluster I 

(n=183/56,5%) a maioria não estava em IA (n=97/53%), recebia até 2 salários 

mínimo e não recebiam auxílio emergencial (63%), no cluster II (n/%=95/29,3) 

a maioria estava em IA (n=80/84,2%), 56,8% recebiam até 1 salário (56,8%) e 

não receberam auxilio (57,9%) e no cluster III (n/%=46/14,2), 100% (n=46) 

encontravam-se em IA, grande parcela (82,6%) recebiam até 1 salário e 

metade (52,2%) estavam recebendo auxílio. Não houve diferença significativa 

para kits de alimentação e isolamento social. Portanto, foi observado alto índice 

de IA nos respondentes, que pode ser explicado pelo desemprego e 

consequente redução de renda. Concluiu-se que é necessário fortalecimentos 

das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional existentes, para a 

garantia da soberania e do Direito Humano a Alimentação Adequada, bem 

como ações de Educação Alimentar e Nutricional que visem ensinar e 

conscientizar a população dos benefícios de uma alimentação sustentável e 

saudável. 
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A alimentação é uma necessidade básica influenciada por fatores sociais, 

nutricionais, econômicos e culturais. Contudo, para se obter uma alimentação 

saudável, é preciso que esta seja segura, de qualidade e em quantidades 

adequadas, além de ser baseada em práticas alimentares que respeitem a 

diversidade cultural e o simbolismo social dos alimentos para os indivíduos. O 

presente trabalho teve por objetivo avaliar a percepção de alimentação 

saudável segundo a visão de agricultores familiares de um município da Zona 

da Mata de Minas Gerais. Trata-se de um estudo transversal que constou de 

visitas domiciliares e anotações em caderno de campo, a partir da discussão 

do tema ‘saúde versus alimentação’, com os agricultores familiares. A 

participação deu-se de forma voluntária mediante assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa 

(parecer nº 1.861.963). Participaram do estudo 48 agricultores familiares, com 

mediana de idade de 60 anos (mínimo=32; máximo=81). Observou-se que 

85,4% (n=41) dos agricultores familiares relacionaram saúde com a 

alimentação. Assim, considerando a percepção acerca da alimentação 

saudável prevaleceram: ‘alimentação saudável é sem uso de agrotóxicos; 



‘alimentação saudável é aquela produzida de forma natural, com uso apenas 

da enxada’; ‘sem uso de produtos químicos que prejudicam a saúde’; 

‘alimentação diversificada’. Conclui-se que para os agricultores familiares, 

alimentação saudável é principalmente ‘sinônimo de produção de alimentos 

sem uso de agrotóxicos e produtos químicos que podem trazer riscos à saúde’. 

Assim, ações educativas que reforcem uma alimentação adequada, saudável e 

sustentável são importantes, visando contribuir com a saúde e a garantia da 

segurança alimentar e nutricional dos agricultores. Agradecimentos: À Capes, 

CNPq e Fapemig. 
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Introdução: A situação gerada pela pandemia de COVID-19 causou mudanças 

na rotina e no estilo de vida em todo o mundo. Para continuar as ações do 

Projeto de Extensão "Florescer: Nutrição e Promoção à Saúde” em 2020 foi 

necessário suspender as atividades de atendimento presencial e adotar 

encontros virtuais síncronos entre nutricionistas atuantes na Atenção Primária à 

Saúde e a comunidade, intermediada pelos colaboradores do projeto, alunos 

do curso de Nutrição. Assim, a equipe foi fundamental para o funcionamento do 

projeto neste formato remoto. Contudo, sabe-se que as mudanças de 

programação das atividades, atreladas à nova realidade social, podem ser 

percebidas de diferentes formas pelos envolvidos. Objetivo: investigar o 

impacto das alterações da metodologia do projeto na expectativa e interesse da 

equipe executora, um total de dezoito alunos. Métodos: Trata-se de um relato 

de experiência. Aplicou-se um questionário online padronizado aos 

colaboradores do projeto. Resultados: Do total de alunos envolvidos, dezesseis 



responderam ao questionário. Constatou-se como pontos positivos a troca de 

experiências com profissionais, o fácil acesso a pessoas de diferentes 

localidades e a possibilidade de conhecer diversos cenários da nutrição, 

permitindo aperfeiçoamento profissional. Dentre fatores limitantes, destacaram-

se a dificuldade de acesso à internet e a aparelhos eletrônicos, o não domínio 

de plataformas digitais e a fadiga digital presente no contexto de 

distanciamento social. Como sugestões de mudanças incluíram um horário 

padrão para os encontros e mais reuniões da equipe. O projeto de extensão foi 

indicado pelos membros como uma experiência ímpar na sua formação 

acadêmica. Conclusão: Com o novo formato do projeto, foi possível criar 

conteúdos para promoção da saúde, através de um trabalho colaborativo, 

mesmo durante a pandemia da COVID-19 e com as limitações enfrentadas. 

Além disso, o projeto contribuiu para formação dos envolvidos. 
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Introdução: Os métodos para obtenção da informação do consumo alimentar a 

serem utilizados em uma pesquisa devem ser adaptados de acordo com a 

população em estudo, de modo a otimizar a taxa de resposta e complacência. 

No entanto, o ponto de vista do entrevistado sobre esses métodos não é 

investigado. Objetivo: Investigar as percepções de preferências e dificuldades 

em relação às entrevistas de recordatório alimentar de 24 horas (R24h) obtidas 

com o auxílio de dois diferentes softwares – GloboDiet e Brasil-Nutri – nas 

modalidades presencial e por telefone. Métodos: Dados são referentes a 101 

adultos e idosos, participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto em 

São Paulo. Com todos os indivíduos, duas entrevistas sequenciais de R24h 

foram obtidas utilizando cada software, sendo a primeira presencialmente e a 

segunda por telefone. Um formulário online sobre preferências e percepções de 

dificuldade (em uma escala de muito pouca, pouca, razoável e muita) em 

relação às entrevistas de R24h obtidas com o auxílio dos softwares foi utilizado 

ao final do estudo. Resultados são expressos como frequências (%) e 



associações testadas por Qui-Quadrado ou exato de Fischer. Resultados: Dos 

101 entrevistados, 77 (54,5% mulheres) responderam ao formulário. Não foram 

observadas diferenças entre os softwares em todos os quesitos avaliados 

(preferência, dificuldade, ambiência e instruções claras). Tanto para o 

GloboDiet quanto para o Brasil-Nutri, 88,3% dos respondentes preferiram as 

entrevistas na modalidade presencial Quando questionados sobre a 

preferência do software na hipótese de repetir o estudo ou em estudos futuros, 

as frequências de predileção pela entrevista no GloboDiet e no Brasil-Nutri 

foram de 29% e 24%, respectivamente (p<0,001). Já quando considerada uma 

única forma de administração, as frequências de predileção pela entrevista na 

modalidade presencial e por telefone foram de 46% e 24%, respectivamente 

(p<0,001) independente do software. Conclusão: Na perspectiva do 

entrevistado, poucas dificuldades são experimentadas nas entrevistas 

presencial e telefônica utilizando os softwares GloboDiet e Brasil-Nutri. Apesar 

de a maioria declarar indiferença, há maior predileção pela modalidade 

presencial das entrevistas, independentemente do software utilizado. 
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Introdução: O consumo alimentar no Brasil tem sofrido mudanças em relação à 

qualidade e quantidade, mostrando um aumento significativo no consumo de 

alimentos ultraprocessados, e este padrão de consumo reflete nos alimentos 

consumidos pelas crianças nas escolas, adquiridos em cantinas ou em 

mercados fora da escola. 

Objetivo: Avaliar o hábito alimentar dos escolares de uma Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental I (EMEIF) e avaliar qualitativamente os lanches 

trazidos de casa pelas crianças. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo 

CEP/Alegre/UFES, sob parecer nº 4.285.284/2020, realizado com 129 crianças 

de 5 a 7 anos, do 1º ano do ensino fundamental I de uma EMEIF do município 

de Alegre, ES. A avalição do hábito alimentar foi feita por meio de um 

Questionário de Frequência do Consumo Alimentar (QFCA), enviado aos pais. 



Foram atribuídos escores à frequência semanal de consumo, seguindo-se com 

o cálculo da média dos escores dos alimentos frequentemente mais 

consumidos, A avaliação qualitativa dos lanches trazidos de casa pelas 

crianças foi realizada na escola, durante 3 dias não consecutivos. Os alimentos 

presentes nas lancheiras foram categorizados segundo Guia Alimentar 

(BRASIL, 2014). A análise dos dados foi feita no software SPSS®, versão 15.1. 

Resultados: Quanto aos hábitos alimentares, foi observado que apenas 32,4% 

das crianças apresentaram um consumo semanal considerado frequente de 

alimentos in natura ou minimamente processados (escore > 0,57 = mais de 4 

vezes na semana). O consumo de alimentos ultraprocessados foi frequente em 

apenas 13,5% das crianças avaliadas e as medianas dos escores não diferiram 

estatisticamente quando comparadas pelos diferentes sexos, escolaridade dos 

pais e renda familiar (p>0,05). Quanto à avaliação das lancheiras, constatou-se 

que 62,3% das crianças costumavam trazer lanche de casa diariamente e, por 

observação e registro, foi verificada alta prevalência de “alimentos 

ultraprocessados” (73,5%), sendo biscoitos recheados, refrigerantes, chips e 

sucos de caixinha os alimentos mais frequentes nas lancheiras.  

Conclusão: O consumo alimentar relatado pelos pais apontou para uma 

pequena parcela de crianças com consumo semanal frequente de alimentos 

ultraprocessados, enquanto a avaliação do ambiente alimentar mostrou que a 

presença destes alimentos é frequente nas lancheiras da maioria das crianças. 
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Introdução: A antropometria é reconhecida como um dos métodos para 

avaliação do estado nutricional, pois retrata as características físicas e 

composição corporal dos indivíduos. Dada às elevadas prevalências de 

excesso de peso infantil, justifica-se o presente estudo. Objetivo: Realizar 

avaliação antropométrica em crianças de ambos os sexos, em escolas 

municipais de educação infantil de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal cujos dados foram coletados em 

2018, em cinco escolas municipais da educação infantil, localizadas na zona 

urbana do município, que contemplava no ano de realização da pesquisa um 

total de 682 alunos. A amostra foi do tipo de conveniência. O peso foi aferido 

em balança tipo plataforma digital, marca Plenna®, modelo Wind com 

capacidade máxima de 150 kg; e a estatura por meio de um estadiômetro 

portátil, marca Cardiomed®. As medidas antropométricas foram coletadas por 

equipe devidamente treinada e utilizados na construção dos índices 



antropométricos estatura para idade e Índice de Massa Corporal (IMC) para 

idade, classificados de acordo com o sexo e idade (meses), segundo os pontos 

de corte em score-z da Organização Mundial da Saúde. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Rita (FASAR) (parecer: 

2.233.947). Resultados: Das 312 crianças avaliadas, a maioria era do sexo 

feminino (52%) e tinham entre 4 a 6 anos de idade. A maioria (97,44%) 

apresentou estatura adequada para idade. De acordo com o IMC para idade, 

71,80% das crianças estavam eutróficas, 15,38% em risco de sobrepeso e 

11,22% em excesso de peso. Conclusão: Conclui-se que a maior parte dos 

escolares está com os índices antropométricos avaliados adequados. No 

entanto, prevalências consideráveis risco de sobrepeso e excesso de peso 

foram encontradas. Diante disso, se torna essencial o acompanhamento 

nutricional na faixa etária em estudo. As escolas devem promover ações que 

incentivem as crianças a se ter uma alimentação saudável através de 

atividades de educação alimentar e nutricional, para uma melhor qualidade de 

vida e manutenção do peso corporal dentro da faixa considerada ideal. 
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INTRODUÇÃO: As condições de nutrição na infância podem determinar 

consequências individuais e coletivas de curto e longo prazo, incluindo menor 

altura na idade adulta, inferior desempenho escolar, maior morbidade e 

mortalidade, redução da produtividade na idade adulta e risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas. Avaliar o estado nutricional pode 

ocasionar diagnóstico oportuno e intervenção precoce. A realização de 

diagnóstico nutricional na escola é prevista em programas governamentais, 

como no Programa Nacional de Alimentação do Escolar e no Programa Saúde 

na Escola. 

OBJETIVO: Investigar o estado nutricional de escolares no município de São 

João Evangelista-MG, bem como, comparar o estado nutricional entre os 

sexos. 

MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal envolvendo escolares, de 7 a 

10 anos, de ambos os gêneros, matriculados do 1° ao 5° ano do ensino 



fundamental nas 3 escolas da cidade. Para o cálculo do tamanho da amostra, 

utilizou-se o programa OpenEpi®.O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da Universidade Vale do Rio Doce (parecer nº 2.897.707). Foram aferidas as 

medidas de peso e altura, para verificação dos índices altura/idade e o índice 

de massa corporal (IMC)/idade. Os dados antropométricos foram inseridos no 

programa WHO Anthro Plus 2009 para cálculo e classificação dos índices, 

conforme curvas da OMS (2007). As análises foram realizadas no programa 

estatístico STATA 12.0. 

RESULTADOS:A amostra foi de 313 escolares, com mediana de idade de 8,7 

anos. A prevalência de déficit estatural foi de 1,9% e o índice IMC/idade 

diagnosticou excesso de peso em 33,5% dos escolares, sendo 18,5% de 

sobrepeso e 15,0% de obesidade. A prevalência de obesidade foi maior em 

uma das escolas analisadas (p = 0,030). O perfil antropométrico não foi 

diferente entre as meninas e meninos e entre os anos escolares.  

CONCLUSÃO: As crianças em idade escolar apresentaram um padrão 

adequado de crescimento em estatura, mas foi encontrada elevada prevalência 

de excesso de peso, portanto, torna-se importante viabilizar estratégias 

voltadas para a promoção de hábitos saudáveis visando a redução do excesso 

de peso e suas complicações, presentes e/ou futuras, para a saúde. 
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Introdução: Diversos fatores podem impactar na oferta de leite materno, sendo 

os Bancos de Leite Humano (BLH) uma estratégia de promoção, proteção e 

apoio à amamentação.  

Objetivo: Descrever características de mulheres que buscaram atendimento em 

um BLH referência em Minas Gerais. 

Métodos: Estudo transversal com dados secundários referentes a atendimentos 

realizados no BLH da Maternidade Odete Valadares, entre 2011 e 2013. Os 

dados foram coletados das fichas de acompanhamento padrão do serviço e 

sistematizados em um banco de dados. Foram realizadas análises de 

frequência e medidas de tendência central e dispersão para descrever o perfil 

de mulheres atendidas. 

Resultados: Foram registrados 6262 atendimentos no período analisado. As 

mulheres apresentaram idade entre 13-54 anos, com média de 28,3 (DP=8,9). 

A maioria possuía apenas um filho (50,9%), era casada (58,2%), cursou ensino 

Médio e/ou superior completo (76,8%) e residia na capital (71,2%). Quase 



todas as mulheres fizeram pré-natal (99,0%), realizado com mais de seis 

consultas (86,7%), mas apenas 41,3% receberam orientação prévia sobre 

amamentação e 62,5% não tinha experiência anterior com amamentação. O 

parto tipo cesárea foi predominante (58%), seguido pelo normal (39,9%). A 

menor parte relatou morbidade (19,8%) ou uso de medicamentos (24,1%). 

Cirurgia de mama foi realizada por 8,7% das mulheres. Foram relatados um ou 

mais motivos para busca do atendimento, como solicitações de orientação 

(83,5%), dor (17,4%), ferimentos na mama (15,9%), mama ingurgitada (15,5%), 

febre (2,9%), produção reduzida de leite (6,8%) e dificuldade com a pega do 

bebê (16,5%). Entre os fatores que podem ter interferido na amamentação, 

foram citados o uso de chupeta (25,55%) e da mamadeira (24,42%).  

Conclusão: Embora todas as mães que procuraram o serviço tenham 

apresentado intercorrências na amamentação, observou-se, na maioria, um 

perfil caracterizado por aspectos positivos relacionados ao aleitamento 

materno. Ressalta-se a necessidade de se investir na promoção do aleitamento 

materno durante os atendimentos às gestantes, principalmente no pré-natal, 

fornecendo orientações sobre o aleitamento materno e sobre o BLH, no caso 

de intercorrências. Adicionalmente, são necessárias ações para captar 

mulheres com um perfil mais vulnerável que possam ter dificuldades no 

processo de amamentação e não procuram o serviço. 
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A crescente preocupação com questões relacionadas à melhoria da saúde e da 

qualidade de vida vem influenciando o mercado consumidor de alimentos, 

apontando para uma expansão do mercado de alimentos orgânicos. Diante 

deste cenário, o presente estudo teve como finalidade: (i) traçar o perfil dos 

frequentadores das feiras de alimentos convencionais e orgânicos do bairro 

Jardim Camburi, Vitória - ES; (ii) identificar os principais fatores que favorecem 

e que dificultam o consumo de 

alimentos orgânicos. Foi desenvolvido um estudo descritivo quantitativo de 

corte transversal avaliando frequentadores de uma feira orgânica e uma feira 

convencional do bairro jardim Camburi, município de Vitória/ES, sendo a 

amostra de conveniência, composta por 115 indivíduos. Verificou-se que os 

maiores consumidores de alimentos orgânicos eram mulheres, casadas, com 

filhos, com idade acima dos 25 anos, da classe econômica B e com curso 

superior completo; enquanto que o grupo dos não consumidores de alimentos 

orgânicos era formado principalmente por homens, casados, com curso 



superior e da classe econômica B. Dentre os fatores motivacionais ao consumo 

de orgânicos, destacam-se: preocupação com a saúde e com o meio ambiente, 

e melhor qualidade em relação aos alimentos convencionais; já os aspectos 

limitantes observados foram: baixa disponibilidade no mercado, preço elevado 

e desconhecimento acerca dos benefícios. 
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A prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, no Brasil e no mundo, 

é atualmente um dos maiores problemas de saúde e um de seus principais 

determinantes é a alimentação inadequada. Diante disso, são necessárias 

políticas públicas efetivas que promovam assistência, bem como a qualificação 

dos profissionais para o desenvolvimento de ações de educação em saúde 

para o enfrentamento deste cenário, principalmente na Atenção Primária à 

Saúde (APS), lócus prioritário da promoção da saúde. O objetivo deste trabalho 

foi descrever o perfil dos profissionais envolvidos na implantação do programa 

de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) na APS em um 

município de pequeno porte de Minas Gerais. Foi realizada educação 

permanente (EP) com os profissionais da APS para a implantação do programa 

PAAS, que inclui ações coletivas de educação alimentar e nutricional, como 



oficinas e ações no ambiente, intercaladas por painéis informativos. 

Participaram da implantação do programa 10 profissionais da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e do Núcleo de Apoio (NASF-AB), sendo 100% do 

sexo feminino. Em relação à escolaridade, 40% possuíam ensino médio, 40% 

graduação e 20% especialização. Em relação à formação, 20% eram 

psicólogos, 30% enfermeiros e 50% agentes comunitários de saúde (ACS). 

Cabe destacar a interdisciplinaridade presente na implantação do programa de 

PAAS neste município, que além da participação de equipe multiprofissional, 

contou com os ACS. A multiprofissionalidade é caracterizada pela presença de 

diferentes formações profissionais, tendo como objetivo abranger os diferentes 

aspectos de uma situação em saúde, já a interdisciplinaridade objetiva 

compartilhar saberes, práticas e gestão do cuidado, de modo a potencializar as 

habilidades de cada área técnica e profissionais de diferentes formações. 

Neste contexto, é preconizado que ESF e NASF-AB atuem de forma 

multiprofissional e interdisciplinar. No município em questão, foi possível 

observar a valorização do trabalho em conjunto com ACSs, característica que 

permite aproximação da equipe com a realidade do território, identificação de 

fragilidades e estabelecimento de vínculo com as famílias. Nesse sentido, é 

importante destacar que outros profissionais de saúde, além dos nutricionistas, 

podem promover a alimentação adequada e saudável na Atenção Primária por 

meio de ações interdisciplinares de educação em saúde. 
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Introdução: A gestação é caracterizada por modificações fisiológicas, 

psicológicas e sociais e esse período pode ainda gerar instabilidade emocional, 

socioeconômica e patológica, que influenciam no estado nutricional. Objetivo: 

Identificar o perfil socioeconômico, demográfico e nutricional de gestantes 

atendidas em Unidades Básicas de Saúde de São Gotardo, MG. Métodos: 

Tratou-se de estudo transversal, descritivo e com amostra de conveniência. Os 

dados foram coletados utilizando um questionário padronizado avaliando 

questões socioeconômicas, nutricionais e antropométricas das gestantes no 

período de janeiro a março de 2018. Resultados: Participaram do estudo 201 

gestantes com idade de 14 a 44 anos, sendo a maioria entre 18 e 35 anos 

(78,1%), renda entre 2-3 salários mínimos (57%) e cerca de 60% das gestantes 

tinham como ocupação “do lar” ou trabalhadora rural. Verificou-se no estudo 

que 48,8% das mulheres estavam no terceiro trimestre gestacional e com 

adequado número de consultas de pré-natal. Quando avaliado o peso pré-

gestacional, entre as gestantes adolescentes, observou-se que 78,1% eram 

eutróficas, 15,6% sobrepeso, 3,1% obesidade e 3,1% magreza; e para aquelas 

adultas, 53,6% eram eutróficas, 28,6% apresentavam sobrepeso, 12,8% 

obesidade e 4,9% baixo peso. A análise da evolução do estado nutricional 



gestacional mostrou aumento no número de gestantes adolescentes com baixo 

peso (3,1% para 34,4%); e para as gestantes adultas houve um maior aumento 

da obesidade (12,8% para 18,3%). Avaliando o questionário de frequência 

alimentar observou-se uma frequência de consumo diário de alimentos como 

frutas, verduras e legumes para cerca de 50% das gestantes, e também o 

consumo constante de alimentos industrializados com destaque para os “sucos 

em pó”, além do uso de frituras. Conclusão: Apesar do acesso ao pré-natal, 

mesmo sendo uma população de baixa renda, a avaliação do estado nutricional 

evidenciou a presença de desvios nutricionais com destaque para aumento de 

desnutrição (adolescentes) e de excesso de peso (gestantes adultas). Portanto, 

o cuidado nutricional, deve ser considerado como uma ação preventiva para a 

redução da morbimortalidade materno-infantil e de melhoria da qualidade de 

vida e saúde dessa população. 
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Introdução: Em 2020, com o surto da doença (COVID-19) foi iniciado o 

distanciamento social para conter a propagação da doença. Uma medida que 

pode intervir no comportamento alimentar da população, que tende a comprar 

alimentos processados e/ou ultraprocessados, por serem menos perecíveis e, 

às vezes, mais acessíveis que os alimentos in natura. Além do distanciamento, 

o medo da doença e as incertezas do futuro podem gerar questões 

psicológicas como ansiedade, depressão, que podem afetar ainda mais o 

consumo alimentar. Essas mudanças comportamentais evidenciam a 

importância de promover a adoção de hábitos saudáveis para prevenir e/ou 

reverter o aparecimento de doenças agudas e crônicas. Objetivo: relatar as 

experiências da atuação de residentes da nutrição nos atendimentos em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS), durante a pandemia do novo coronavírus. 

Metodologia: Este trabalho, trata-se de um relato de experiência sob forma 

narrativa, que visa descrever as percepções de residentes de nutrição do 



Programa de Pós-Graduação em Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família da  Universidade Federal de Alfenas, nos atendimentos nutricionais 

individuais durante a pandemia da COVID-19, em uma UBS, de um munícipio 

do Sul de Minas Gerais, no período de Março/2021 a Maio/2021. Resultados: 

Nos atendimentos nutricionais, foi possível observar que a pandemia acarretou 

em ameaças não apenas para a saúde física, mas também mental, uma vez 

que houve um aumento de pacientes relatando ansiedade e depressão. E 

apesar dos indivíduos permanecerem um maior período em casa, foi notado 

um aumento no consumo de alimentos industrializados/ultraprocessados e 

baixo consumo de frutas, legumes e verduras, fato este, muitas vezes 

justificado pela condição financeira e alta dos preços de alguns alimentos in 

natura/minimamente processados. Estes fatores, somados ao aumento de telas 

(televisão, computadores e celulares) e a redução da prática de atividade física 

(devido ao isolamento social) têm contribuído negativamente com a saúde da 

população, uma vez que foi observado um grande número de pacientes com 

sobrepeso/obesidade e de alterações bioquímicas. Conclusão: A pandemia 

promoveu modificações nos hábitos alimentares dos indivíduos, sendo 

fundamental a atuação do nutricionista nesse âmbito, para a promoção da 

saúde e, principalmente, para a prevenção/agravamento de patologias. 
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Há uma crescente produção de conteúdo sem comprovação científica sobre 

nutrição nas redes sociais, sendo de grande risco e podendo trazer sérias 

implicações a saúde da população. O projeto de podcast Alimente: Nutrição e 

Ciência, e sua rede social @alimente.nutricaoeciencia (Instagram), tem como 

objetivo compartilhar informações sobre alimentação, nutrição e pesquisa 

cientifica. O podcast Alimente (anchor.fm/alimente) é administrado por dois 

professores nutricionistas, que orientam uma aluna extensionista com o apoio 

da pró-reitoria da universidade. O Alimente foi criado no mês de maio/2020, 

idealizado no período de distanciamento social. Os episódios são publicados 

semanalmente, revezando a fala entre os professores, com tempo médio de 

duração de 20 minutos de áudio. O podcast possui 35 episódios, sendo os dois 

episódios mais acessados os, “Como avaliar a veracidade de uma informação 

cientifica” e “Alimentação e Sono”. Total de 2,992 escutas, com 71% de 

ouvintes do público feminino e com 18% de escuta internacional.  Houve 

integração do podcast às atividades de ensino remoto do Curso de Nutrição, 

em disciplinas da área de Nutrição Clínica, Metodologia e Estágios 

Obrigatórios. O podcast Alimente mostrou-se uma ferramenta de informação 

para a comunidade acadêmica e externa a ela, abrangendo temas voltados 



para uma melhor escolha, consumos alimentares e entendimento científico, 

apresentando importante expansão. 
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Introdução: As políticas alimentares integradas vem ganhando atenção, 

especialmente, nas  duas últimas décadas pela capacidade de estabelecer 

conexões entre domínios políticos distintos, nos diferentes níveis de governo, 

e, entre os setores público, privado e o terceiro setor. O desenvolvimento dessa 

política tem o potencial de estimular e promover sistemas alimentares que 

dialogam diretamente com a segurança alimentar  e nutricional. O município de 

Belo Horizonte, pode ser um bom exemplo de uma abordagem integrada na 

política alimentar. 

Objetivos: Identificar e analisar a trajetória da política de segurança alimentar e 

nutricional em Belo Horizonte. 

Métodos: Estudo qualitativo com análise de conteúdo dos dados secundários 

relativos às publicações referentes à política de SAN. Foi realizada uma busca 

de documentos, teses e dissertações afins à temática nos portais de busca. O 



rastreamento e a seleção dos documentos também foi realizado em portais 

oficiais do município.  

Resultados: O marco das políticas iniciou-se com a criação da Secretaria 

Municipal de Abastecimento (SMAB) em 1993, que procurava atuar no âmbito 

da produção, distribuição/acesso e consumo, visando o enfrentamento da 

fome. Na trajetória da política, diferentes nomenclaturas foram dadas à pasta 

com o seu deslocamento de localização do abastecimento alimentar à 

assistência social. Em 2017, tornou-se Subsecretaria de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SUSAN). Na trajetória, algumas ações e programas deixaram de 

existir, como o Comboio do Trabalhador e o Cestão Popular, que eram 

direcionados a levar alimentos às regiões mais vulneráveis por preços mais 

baixos do que os praticados pelos estabelecimentos de venda de alimentos ou 

a preço de custo (cestão popular). Alguns programas foram mantidos: os 

restaurantes populares; o banco de alimentos; as feiras livres; o sacolão 

ABasteCer e o programa de alimentação escolar. E recentemente, foram 

incorporadas à política programas e ações que promovem os circuitos curtos 

de comercialização de alimentos (Direito da Roça; territórios sustentáveis, feira 

da agricultura urbana e a central de abastecimento da agricultura familiar e 

urbana - CAFA).  

Conclusão: Durante a trajetória da política foi possível observar um esforço 

para a construção de políticas alimentares integradas e um olhar ampliado, 

apesar de desafiador, para o planejamento e execução da política de SAN. 
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Introdução: De modo geral, a comunicação em saúde é confundida com 

informação em saúde. Essas vertentes, cumprem um papel social e político 

que é fundamental na sociedade, mas atuam em vieses distintos. Toda pessoa 

é uma comunicadora em potencial, nas mais diversas maneiras de se 

estabelecer uma relação “emissor-mensagem-receptor”. Contudo, o meio pelo 

qual a comunicação é transmitida é capaz de delimitar quem terá acesso ou 

não ao conteúdo.  

 

Objetivo: Descrever uma experiência de elaboração de uma ação de 

comunicação em saúde, vivenciada por graduando de um curso de saúde.  

 

Métodos: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por um graduando 

do curso de Nutrição/UFOP, durante uma atividade da disciplina “Práticas 

Integradas em Nutrição e Saúde I: Conhecendo o SUS”. Para isto, foi realizada 

uma atividade, cujo foco foi compreender do que se trata a comunicação em 

saúde e como profissionais de saúde compreendem a efetivação deste 

fenômeno.  

 



Resultados: A partir da atividade, exibição do vídeo: “O que é comunicação em 

Saúde?”, foi pedido ao discente que descrevesse sua percepção sobre o tema. 

Partindo do princípio apresentado no vídeo, de que a maioria dos trabalhadores 

da saúde percebem a comunicação de forma resumida à informação, 

entretanto, ela não é possível se o meio não atender a pessoas com todo e 

qualquer grau de instrução. Neste sentido, projetou-se a seguinte ação de 

educação em saúde no contexto da pandemia de Covid-19: incentivar a 

lavagem das mãos com frequência, em uma comunidade vulnerável, sem água 

encanada e sem acesso financeiro a produtos de higiene básica. Para isto, 

deve-se mobilizar lideranças locais para instalação de pias de fácil acesso, 

disponibilizando sabão e uma placa, indicando por meio de desenho esse 

cuidado. Dessa forma, efetiva-se uma ação em comunicação em saúde eficaz.  

 

Conclusão: A atividade possibilitou compreender que há, de fato, uma 

transdisciplinaridade nas áreas de comunicação social e de saúde coletiva, de 

modo que a primeira permite a efetivação das ações da segunda, tanto para 

pessoas alfabetizadas, quanto para não alfabetizadas, sendo que, para estas 

últimas, a comunicação deve cumprir um papel ainda mais importante e 

transparente. 
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Introdução: O “combate” à obesidade e a sua designação como uma epidemia 

contribuiu para a supermidiatização pública, com um crescente número de 

informações e teses alarmistas e pseudocientíficas, gerando uma série de 

atitudes gordofóbicas, mesmo nos atendimentos em saúde. Objetivo: 

Compreender os estigmas acerca do excesso de peso e discutir possibilidades 

e mecanismos humanizados para o atendimento nutricional com abordagem 

para além do emagrecimento. Métodos: Realizou-se uma revisão integrativa na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), no período de janeiro a maio de 2021. As perguntas norteadoras 

foram: 1) Quais são os tipos de discriminações que os sujeitos com excesso de 

peso passam no dia a dia? 2) Qual seria o atendimento nutricional adequado 

para os sujeitos vítimas do estigma de peso?; O descritores utilizadas foram: 

“preconceito de peso” (weigth prejudice), obesidade (obesity), com uso do 

operador booleano “AND”, e buscou-se também por “gordofobia” (anti-fat bias), 

em publicações entre 2015 e 2021. Os critérios de inclusão foram: artigos com 

textos disponíveis na íntegra e que tratassem sobre gordofobia. Foram 

excluídos: 1) artigos não disponíveis na íntegra; 2) estudos que não 

contemplassem o objeto de estudo; 3) publicações anteriores ao ano de 2015. 

Resultados: Foram encontrados 598 publicações, contudo, o corpus de análise 



final foi composto por quatorze artigos. A maioria dos estudos enfatizou que as 

atitudes preconceituosas, por parte dos profissionais de saúde, causam danos 

aos indivíduos com excesso de peso. Nenhum estudo referiu-se ao 

atendimento nutricional para pessoas com excesso de peso, fato que 

impulsionou o surgimento de outras perguntas de pesquisa. Conclusão: A 

gordofobia traz desfechos negativos à saúde dos indivíduos e gera sofrimento 

e angústia aos corpos gordos. A pressão pelo emagrecimento interfere na 

qualidade do atendimento em saúde, por dificultar a formação de vínculo, a 

adesão e, ainda, pelo negligenciamento de ações pontuais quando estas não 

se relacionam com o excesso de peso. Ressalta-se a necessidade de 

intervenções humanizadas voltadas às corporalidades gordas, cujos sujeitos 

possam protagonizar a quebra de paradigmas, o despertar de autonomias, o 

potencializar da autoestima e a reflexão sobre os corpos gordos numa 

reconstrução e aprendizado mútuos. 
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Estudos que envolvem a temática da anemia por deficiência de ferro na 

população rural são escassos, mesmo que seja um problema amplamente 

distribuído na população mundialmente. O objetivo do trabalho foi avaliar 

presença de anemia, o estado nutricional e a situação de insegurança 

alimentar  de adolescentes filhos de agricultores familiares de um município da 

Zona da Mata de Minas Gerais. Participaram do estudo 122 famílias. Com 

visitas domiciliares, realizou-se dosagem de hemoglobina utilizando-se 

hemoglobinômetro portátil, para verificar a presença de anemia; avaliação 

antropométrica de peso e estatura e cálculo do Índice de Massa Corporal 

(IMC)/idade, para classificação do estado nutricional dos adolescentes 

utilizando o software WHO AnthroPlus . Para avaliação da situação de 

insegurança alimentar aplicou-se a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 

(EBIA). As análises estatística foram realizadas no software Statistical Program 

for Social Science (SPSS) versão 20.0. A normalidade das variáveis foi testada 

utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados foram apresentados de 



forma descritiva e verificada associação entre as variáveis utilizando o teste 

Qui-quadrado de Pearson, considerando um nível de significância de 5%. O 

projeto obteve aprovação no Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Viçosa (1.052.838). Participaram do estudo 57 eram adolescentes com 

predomínio do sexo masculino 58% (n=33). Apresentavam excesso de peso 

35% (n=20), destes 50% (n=10) eram obesos. Estavam anêmicos 25% (n=14) 

dos adolescentes. Se encontravam em situação de insegurança alimentar (IA) 

54% (n=31) dos domicílios (71% (n=22) em IA leve, 13% (n=4) IA moderada e 

16% (n= 5) em IA grave). Verificou-se que 19% (n=6) dos adolescentes que 

residem em domicílios com IA estavam anêmicos. Ser adolescente associou-se 

a presença de anemia (p=0,032). Concluímos que o monitoramento da 

população rural de adolescentes é uma ação necessária na estruturação de 

políticas públicas uma vez que, a anemia está amplamente distribuída na 

população. (Agradecimentos: FAPEMIG, CAPES e CNPq) 
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Introdução: Adolescentes eutróficos com elevado percentual de gordura 

corporal (%GC), embora tenham peso normal, apresentam risco aumentado de 

desenvolver Hipertensão Arterial. Objetivo: Comparar a pressão arterial de 

adolescentes eutróficos com elevado percentual de gordura corporal, com 

eutróficos e percentual de gordura adequado e com os que apresentam 

excesso de peso e de gordura corporal. Métodos: Estudo realizado com 1.030 

adolescentes de 10 a 19 anos. Foram avaliadas medidas de peso e estatura, 

com as quais calculou-se o Índice de Massa Corporal. O %GC foi estimado 

pelo equipamento de absortometria de raios-X de dupla energia (DEXA). Os 

adolescentes foram divididos em três grupos: G1 - Eutrofia pelo IMC e %GC 

adequado; G2 - Eutrofia pelo IMC e %GC elevado; G3 - Excesso de peso pelo 

IMC e %GC elevado. A pressão arterial foi aferida e classificada de acordo com 

idade, sexo e percentil de estatura, utilizando-se os pontos de corte de pressão 

sistólica (PAS) e diastólica (PAD) preconizados pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2020). O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa 

(CEP/UFV) (2.879.661). As análises estatísticas foram realizadas com o 

software SPSS versão 20.0, adotando nível de significância de 5%. A partir do 



teste de Kolmogorov-Smirnov verificou-se que as variáveis não apresentavam 

distribuição normal. Foi realizado o Teste de Mann-Whitney para verificar as 

diferenças entre os grupos (G2 com G1; G2 com G3). Resultados: Do total, 

69,6% eram do sexo feminino, 39,5% eutróficos com elevado %GC e 20,6% 

com excesso de peso e de gordura corporal. As medianas da PAS e PAD, 

respectivamente, foram: 101,0 mmHg (p25: 95,0; p75: 109,0) e 63,0 mmHg 

(p25: 58,0; p75: 70,0). Observou-se diferença para PAS e PAD entre os grupos 

G1 e G2 (p<0,0001), sendo que o G2 apresentou maior mediana. Entre o G2 e 

G3, verificou-se diferença para a PAS (p<0,0001), sendo que o G3 apresentou 

maior mediana, mas não para PAD (p=0,522). Conclusão: Os resultados 

demonstraram que adolescentes eutróficos com excesso de gordura corporal 

podem apresentar risco de desenvolver hipertensão arterial, semelhante 

àqueles com excesso de peso e de gordura. 
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Introdução: A imagem corporal é a figura do nosso próprio corpo e pode ser 

definida como a representação mental que uma pessoa tem sobre sua 

aparência física. Sua formação está relacionada à percepção corporal e ao 

nível de satisfação ou insatisfação com o próprio corpo. Objetivo: Objetiva-se 

verificar a prevalência de (in)satisfação com a imagem corporal em 

universitários dos cursos da área da saúde. Métodos: Trata-se de um estudo 

transversal que utilizou dados da linha de base do projeto intitulado “Estudo 

Longitudinal Sobre Estilo de Vida (ELEV)” realizado com universitários 

matriculados nos segundos períodos dos cursos de Biomedicina, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. A coleta de dados foi 

realizada em 2019. A amostra foi do tipo probabilística. Para a coleta dos 

dados foi aplicado um questionário on-line por meio do Google Forms®. A 

(in)satisfação com a imagem corporal foi avaliada por meio da seguinte 

pergunta: “Como você se sente em relação ao seu corpo?”. Foi realizada 

análise descritiva das variáveis apresentadas em frequência relativa com 

auxílio do software STATA®. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade Santa Rita – FASAR (parecer: 4.270.004). Resultados: 

Dos 72 participantes, a maioria era do sexo feminino (82%), tinha de 18 a 25 



anos (83%), se autodeclarou pardo/amarelo (51%), era solteiro (90%), reside 

na casa dos pais (77%), com 4 ou mais pessoas residindo no mesmo domicílio 

(54%) e relatou não trabalhar atualmente (54%). Metade (50%) dos 

participantes estava satisfeito com a imagem corporal. A prevalência de 

insatisfação com a imagem corporal foi de 33,33%, enquanto 16,67% 

relataram-se indiferentes. Conclusão: Os universitários dos cursos da saúde 

consistem em um grupo de risco para desenvolvimento de transtornos 

alimentares e a insatisfação com a imagem corporal pode contribuir para os 

transtornos alimentares. Considerando a prevalência de insatisfação com a 

imagem corporal encontrada no presente estudo, destaca-se a necessidade de 

implantação de estratégias e ações em saúde voltadas para melhor a aceitação 

do corpo e da imagem corporal em universitários. 
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Introdução: Os Transtornos Alimentares são psicopatologias definidas por 

alterações graves nos comportamentos alimentares e que afetam, sobretudo, 

os jovens, especialmente os universitários dos cursos da saúde que são 

pressionados pelo padrão corporal imposto pela sociedade. O Teste de 

Atitudes Alimentares (Eating Attitudes Test – EAT) e o Teste de Investigação 

Bulímica de Edimburgo (Bulimic Investigatory Test Edinburgh - BITE) são 

questionários, em versão brasileira, utilizados para rastreamento dos principais 

transtornos alimentares Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa, respectivamente. 

Objetivo: Objetivou-se avaliar a prevalência de Anorexia Nervosa e Bulimia 

Nervosa entre universitários dos cursos da área da saúde de uma instituição de 

ensino superior de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Métodos: Trata-se de 

um estudo transversal que utilizou dados da linha de base do projeto intitulado 

“Estudo Longitudinal Sobre Estilo de Vida (ELEV)” realizado com universitários 

matriculados nos segundos períodos dos cursos de Biomedicina, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. A coleta de dados foi 

realizada em 2019. A amostra foi do tipo probabilística. Para a coleta dos 

dados foi aplicado um questionário on-line por meio do Google Forms®. Foram 



aplicados o EAT e o BITE, que avaliam a sintomatologia de Anorexia Nervosa e 

Bulimia Nervosa. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Santa Rita – FASAR (parecer: 4.270.004). Foi realizada análise 

descritiva das variáveis apresentadas em frequência relativa com auxílio do 

software STATA®. Resultados: Dos 72 participantes, a maioria era do sexo 

feminino (82%), tinha de 18 a 25 anos (83%), se autodeclarou pardo/amarelo 

(51%), era solteiro (90%), reside na casa dos pais (77%), com 4 ou mais 

pessoas residindo no mesmo domicílio (54%) e relatou não trabalhar 

atualmente (54%). A prevalência de sintomas sugestivos de Anorexia Nervosa 

de acordo com o EAT foi de 21%, enquanto apenas um participante (1,39%) 

apresentou sintomas sugestivos de Bulimia Nervosa segundo a pontuação do 

BITE. Conclusão: Considerando que os universitários dos cursos da saúde 

consistem um grupo de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares 

e dada a prevalência de Anorexia Nervosa encontrada no presente estudo, 

destaca-se a necessidade de programas de prevenção para esse público-alvo. 
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A alimentação é um ato inerente à vida e um fenômeno complexo e 

multidimensional, pois envolve questões ambientais, biológicas, culturais, 

econômicas, políticas, psicoafetivas e sociais. Observa-se na sociedade atual 

uma profusão de informações oriundas de diferentes setores, atores e 

dispositivos de comunicação. Uma problemática central é a qualidade das 

mensagens, por vezes infundadas, contraditórias ou enganosas. Diante deste 

cenário foi criado o Programa Comida de Verdade, que é produzido e 

transmitido pela Rádio UERJ desde 2019. Esta iniciativa é fruto da parceria 

entre o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de 

Janeiro com quatro universidades públicas (UERJ, UFF, UFRJ e UNIRIO). O 

objetivo deste trabalho é apresentar as ações desenvolvidas no âmbito do 

projeto de extensão da UNIRIO, que pretende oportunizar experiências 

formativas para os estudantes de Nutrição na promoção da alimentação 

adequada e saudável por meio de um programa de Rádio. Quanto aos 



aspectos teóricos, o projeto está alinhado a uma perspectiva crítica da 

Educação Alimentar e Nutricional e aos princípios da Segurança Alimentar e 

Nutricional. Na UNIRIO, o projeto de extensão conta com a participação de 3 

docentes, 2 estudantes bolsistas e 4 voluntários. A metodologia de trabalho 

envolve: reuniões integradas entre docentes das quatro universidades com 

equipe da rádio; reuniões entre professores e estudantes da UNIRIO; oficinas 

sobre comunicação e criação de temas/roteiros; pesquisa de temas; gravação 

dos programas; reuniões para avaliação; produção acadêmica. A Temporada 1 

(2019/2020) transmitiu 25 programas. A Temporada 2 (2021) transmitiu até o 

momento 17 programas, com mais 8 programados prontos para divulgação. De 

acordo com a direção da Rádio UERJ existe uma média de 4500 ouvintes por 

dia e 139.000 acessos/mês, configurando uma ampla audiência. Conclui-se 

que este projeto interinstitucional é uma oportunidade de formação crítica e 

transdisciplinar, já que integra ensino-pesquisa-extensão e articula ciência e 

cultura alimentar. Além disso, tem potencial para incentivar a reflexão e 

transformação das práticas alimentares e de vida da população, concretizando 

a função social da universidade na sociedade. 
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Experiência em extensão a partir do projeto “Circula Agricultura”, com 

temáticas relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional (SAN); Promoção 

da Alimentação Adequada e Saudável e Desenvolvimento Econômico. As 

atividades foram realizadas em parceria com Agricultores Familiares (AF) 

moradores dos municípios de Mariana e Ouro Preto. O objetivo principal deste 

projeto foi contribuir para o escoamento da produção dos AF, por meio da 

promoção de circuitos curtos de comercialização, a partir de feiras 

permanentes nas dependências dos campi da UFOP. Durante os cinco anos do 

projeto, que iniciou em 2016, participaram 140 famílias de AF, 11 diretamente 

vinculadas às feiras, advindas das associações de Goiabeiras, Cafundão e 

AAFRAP. O projeto contou com 17 alunos de graduação (jornalismo, 

economia, serviço social, administração e nutrição) e coordenação de 

professores de áreas distintas da universidade, de forma a permitir uma 



intervenção interdisciplinar junto à comunidade. O aumento dos canais de 

comercialização de alimentos permitiu uma ampliação da produção dos AFs, o 

que poderá refletir além de acesso a alimentos de qualidade pela população 

local, o desenvolvimento econômico. A partir do ano de 2020, o projeto teve 

que se reconfigurar, devido a pandemia por Covid-19, e dessa forma outras 

ferramentas foram inseridas na configuração das suas atividades, sendo elas: 

apoio aos AF nas vendas on-line; inserção da produção local em mídias 

sociais; produção de portfólio com produtos da região; além de informações 

educativas para a população referentes a SAN, políticas públicas de 

alimentação e nutrição, agroecologia e outras, veiculados por meio de mídias 

sociais. Nessa trajetória, destaca-se a importância do envolvimento dos 

estudantes e docentes do projeto contribuindo na inserção dos produtos da AF 

à mesa dos moradores da região e na educação em saúde. Em 2020, 8.550 

pessoas receberam informações nas redes sociais, sendo 5.815 delas usuárias 

do Instagram, o que mostra a potência do meio digital para divulgação das 

atividades e oportunidades do projeto. A experiência tornou evidente a 

necessidade do fortalecimento das feiras permanentes, após recrudescimento 

da pandemia; manutenção de atividades educativas para a população, 

presenciais ou mediadas por tecnologias; e envolvimento da comunidade 

escolar com a manutenção do projeto. 
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Introdução: O acesso à alimentação adequada e saudável é a realização de um 

direito humano básico, no qual o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) cumpre papel estratégico, ao garanti-lo a mais de 40 milhões de 

estudantes da rede pública de educação básica no Brasil. Pensando nisto, o 

Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região elaborou o “Projeto Comida 

de Verdade na Escola: a importância da nutrição e da agricultura familiar no 

PNAE”, com o intuito de fortalecer a atuação de nutricionistas e técnicos de 

nutrição e dietética assim como, da agricultura familiar no PNAE de Minas 

Gerais. Objetivo: Descrever uma experiência envolvendo as atividades 

executadas no âmbito do projeto Comida de Verdade na Escola, entre os 

meses de janeiro a junho de 2021. Metodologia: Trata-se de um relato de 

experiência de um projeto gerido por um Grupo de Trabalho (GT) composto por 

representantes de diferentes entidades parceiras: Secretaria de Estado da 



Saúde, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural; Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura; e Aliança pela Alimentação Adequada e 

Saudável. E ainda, com a colaboração de docentes e discentes de cursos de 

Nutrição das Universidades Federais de Ouro Preto, de Viçosa, de Lavras e de 

Minas Gerais. Resultados: Dentre as atividades do projeto, foram realizadas 

até o presente momento: lançamento do projeto em questão; elaboração e 

divulgação do edital do concurso de experiências exitosas no PNAE; análise de 

dados cadastrais de profissionais que atuam no PNAE em Minas Gerais; 

revisão de literatura sobre a temática; elaboração de questionário de pesquisa; 

participação na elaboração de Nota de Repúdio a alteração da Lei nº 

11.947/2009, circulada em redes sociais; realização de eventos on-line 

abordando o PNAE; e elaboração de materiais educativos sobre o PNAE. 

Conclusão: Este relato de experiência demonstra a importância da realização 

de projetos que envolvam ações interinstitucionais para o aprendizado e troca 

de conhecimentos e saberes entre acadêmicos e profissionais atuantes em 

diferentes áreas relacionadas à segurança alimentar e nutricional. O Projeto, 

que ainda está em andamento, se apresenta como uma estratégia de 

promoção da segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar em Minas 

Gerais. 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta a importância de assegurar a 

todos o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e o alcance da 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), perspectivas que fazem parte dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações 

Unidas. Ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), inseridas no 

ambiente escolar e disseminadas para o ambiente familiar, são importantes 

estratégias para Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) 

tendo em vista a necessidade de proteção da criança e do adolescente na sua 

integralidade. Assim, objetivou-se desenvolver um livro literário sobre SAN para 

a PAAS e apoio a atividades de EAN voltadas ao público infantojuvenil. O 

presente trabalho é um estudo qualitativo, de natureza teórica, realizado por 

meio de pesquisas   bibliográficas, de naturezas diversas, com fins propositivos 

para subsidiar a elaboração do livro “As aventuras de Dito em busca da comida 

de verdade no campo e na cidade”, tendo como pano de fundo as concepções   

de DHAA e SAN presentes nas afirmações do Manifesto Comida de Verdade 

alinhadas ao compromisso internacional com os ODS. Foi realizada pesquisa 

bibliográfica sobre a PAAS em ambiente escolar através do incentivo à leitura 



evidenciando-se a contribuição da literatura infantojuvenil no processo ensino 

aprendizagem. Sobre os aspectos pedagógicos, foi considerada a versão mais 

atualizada da Base Nacional Curricular Comum, a BNCC de 2018, para que os 

temas desenvolvidos na história estivessem em consonância com as 

competências específicas das Ciências da Natureza e com as habilidades a 

serem desenvolvidas pelos alunos. Dessa forma, os temas presentes na 

história estão adequados para alunos a partir do quinto ano do Ensino 

Fundamental I. As atividades educativas desenvolvidas na história foram uma 

releitura das atividades presentes em um material educativo do Ministério da 

Saúde (2018), o Caderno de atividades: Promoção da Alimentação Adequada e 

Saudável, destinado aos professores e profissionais da saúde do Programa 

Saúde na Escola (PSE). Espera-se que o livro possa, sobretudo na perspectiva 

da SAN, ser uma potente ferramenta lúdica de EAN, desenvolvendo o olhar 

reflexivo da criança e do adolescente sobre o DHAA, fortalecendo o 

protagonismo infantojuvenil e a reconexão com a natureza. 
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Introdução: A exposição à publicidade influencia o comportamento dos 

indivíduos, sobretudo de crianças e adolescentes, que não compreendem o 

caráter persuasivo da mensagem comercial. No Brasil, o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) e a Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA) consideram abusiva e ilegal toda 

publicidade direcionada ao público infantil. Porém, são comuns anúncios de 

alimentos de baixa qualidade nutricional direcionados a este grupo, sendo a 

televisão um dos principais meios de exposição. 

Objetivo: Avaliar a presença de publicidade de alimentos direcionada às 

crianças e adolescentes na televisão brasileira.  

Métodos: A coleta dos dados seguiu as recomendações da International 

Network for Food and Obesity/Non-communicable Diseases Research, 

Monitoring and Action Support (INFORMAS). Procedeu-se a gravação da 



programação veiculada nos canais de maior audiência no país (3 canais da TV 

aberta e 2 da TV fechada) por 8 dias não consecutivos em 2019, das 6h00 às 

00h. Todos os anúncios foram identificados e os que se referiam à alimentos 

foram avaliados quanto ao direcionamento às crianças e adolescentes. Para 

isso, investigou-se a presença dos aspectos de abusividade proibidos na 

legislação brasileira: a) linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores; 

b) musicalidade infantil; c) representação de crianças; d) celebridades com 

apelo ao público infantil; e) personagens ou apresentadores infantis; f) desenho 

animado ou de animação; g) bonecos ou similares; h) promoções com 

distribuição de prêmios ou brindes colecionáveis; i) promoções com 

competições ou jogos.  

Resultados: 11.369 anúncios publicitários foram identificados, dos quais 1.007 

(8,9%) eram de alimentos. Desses, 176 (17,5%) eram direcionados ao público 

infantil e apresentavam pelo menos 1 aspecto de abusividade. Dentre estes, os 

mais prevalentes foram: desenhos animados ou de animação (72,2%), seguido 

pela linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores (71,6%), 

representação de crianças (37,5%), musicalidade infantil (32,4%), promoções 

com distribuição de prêmios ou brindes colecionáveis (31,8%), personagens ou 

apresentadores infantis (23,3%), e bonecos ou similares (18,7%).  

Conclusão: A programação televisiva brasileira possui considerável percentual 

de publicidade de alimentos direcionada às crianças e adolescentes, revelando 

a necessidade de se avançar no cumprimento das medidas regulatórias 

nacionais. 
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Introdução: Para garantir o adequado crescimento e desenvolvimento dos 

adolescentes e prevenir doenças crônicas não transmissíveis, é imprescindível 

uma alimentação adequada. Vários fatores podem influenciar na qualidade da 

dieta do adolescente: gênero, acesso à internet, uso de redes sociais, pessoas 

com as quais realizam as refeições, televisão, entre outros. Objetivo: Avaliar a 

qualidade global da dieta de adolescentes matriculados na rede pública de 

ensino do município de Barbacena-MG através do Índice de Qualidade da 

Dieta Revisado (IQD-R) e a adequação do consumo de cada um dos 

componentes deste índice, segundo variáveis demográficas e acesso à internet 

no lar. Métodos: Trata-se de estudo transversal, realizado no período de março 

a novembro de 2019 com 184 adolescentes com idade entre 14 e 19 anos de 

ambos os gêneros. O consumo alimentar foi estimado através de Questionário 

de Frequência Alimentar e foi feito o cálculo do IQD-R. As variáveis contínuas 

foram descritas por média e desvio padrão (DP) e comparadas por meio do 



teste T de Student. Considerou-se nível de significância de 95% Resultados: A 

pontuação média do IQD-R foi adequada, apesar do baixo consumo dos 

lácteos e das frutas e elevada ingestão de “gordura saturada” e “Gord_AA” 

(gordura trans, saturada, açúcar e álcool). O índice foi significativamente maior 

entre os meninos (p = 0,022), que obtiveram maior consumo nos componentes 

"frutas totais” (p = 0,014) e “carnes, ovos e leguminosas” (p = 0,006) e menor 

ingestão de “Gord_AA” (p = 0,002). Os adolescentes com acesso à internet 

apresentaram maior consumo de "carnes, ovos e leguminosas" (p = 0,035) e 

"gordura saturada" (p = 0,030). Não foi verificada relação entre o consumo 

alimentar e as variáveis composição do lar e período da adolescência. 

Conclusão: Verifica-se a necessidade de realização de estratégias de 

promoção de alimentação saudável destinada a esta faixa etária, 

principalmente às meninas, que incluam especialmente o consumo adequado 

de dos lácteos, das frutas, gordura saturada, açúcar e álcool, bem como a 

exclusão da gordura trans. 
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Introdução: O termo transgênero se refere a indivíduos que na sua forma 

particular de estar e/ou de agir ultrapassam as fronteiras de gênero 

esperadas/construídas culturalmente para um e para outro sexo. As pessoas 

transgênero enfrentam diversos desafios como o preconceito, estigma, 

discriminação e vitimização que podem afetar a sua saúde física e mental. 

Assim, se faz necessário a realização de pesquisas científicas que visem 

compreender o perfil de saúde e a qualidade de vida (QV) desta população. 

Objetivos: Identificar o nível de QV da população transgênero do Estado do 

Espírito Santo. Métodos: A análise da qualidade de vida ocorreu a partir do 

questionário de qualidade de vida de 6 dimensões (SF-6D). Este questionário 

consiste em avaliar o estado de saúde, gerando índices que identificam 6 

fatores: capacidade funcional, aspectos sociais, aspectos físicos e emocionais, 

dor, saúde mental e vitalidade. A aplicação do questionário ocorreu de forma 

online por meio de utilização da plataforma Formulários Google® e o contato 

com os participantes ocorreu por meio de redes sociais. Resultados: A amostra 

final foi composta por 31 pessoas trans com predomínio de homens trans 



(64,5%; n = 20) com média de idade de 26,6 (±6,5) anos, em sua maioria 

residentes na Grande Vitória (64,5%; n = 20). A maior parte da população 

estudada se declarou de raça/cor branca (51,6%; n = 16), solteiro(a) (80,6%; n 

= 25), com o ensino médio completo (71,0%; n = 22) e com rendimentos acima 

de 3 salários mínimos (58,1%; n = 18). Ao analisar as dimensões do 

questionário SF-6D foram observados fatores diretos que podem ser 

causadores de uma pior QV para a população trans. A análise das dimensões 

saúde mental, dor física e vitalidade mostrou a presença de condições 

descritas como precursores da redução da QV. Conclusão: Os profissionais de 

saúde precisam estar atentos às demandas do acolhimento da população 

transgênero nos serviços de saúde. A visão holística é respaldada no princípio 

da dignidade e da individualidade e deve ser respeitada de modo a oferecer 

igualdade e equidade, visando a redução de angústias e fatores de riscos desta 

população. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: SAÚDE COLETIVA 

 

 

QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA FAMÍLIAS 

EM VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

 

Laweny Fernanda Dos Santos Coelho (lawenyfernanda@hotmail.com) 

Luíza Ferreira Silva (luizaferreirasilvas@gmail.com) 

Maysa Helena De Aguiar Toloni (maysa.toloni@ufla.br) 

Hianka Simone Pereira Dos Reis (hianka.reis@estudante.ufla.br) 

Camila Maciente Souza (camilamacientenutri@gmail.com) 

Paula Bernardes Machado (pmachadonutricao@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: Para garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada é 

necessária a atuação estatal por meio de implementação e avaliação de 

políticas públicas. O projeto “Alimentando Cidadania: Fortalecimento da 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) de Crianças e Adolescentes” possui 

como objetivo promover a SAN e desenvolver educação alimentar e nutricional 

(EAN). Está estruturado em três eixos e ações, são eles: i) Alívio Imediato da 

Situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN); ii) Reorganização da 

Rede Municipal de SAN através da implementação e fortalecimento do Banco 

Municipal de Alimentos de Lavras e iii) Qualificação Profissional e Promoção da 

Alimentação Adequada e Saudável por meio de realização de cursos de 

capacitação. Objetivo: Qualificar o acompanhamento das ações de atenção à 

saúde para a redução das iniquidades entre participantes do projeto 

Alimentando Cidadania e incentivar a formação de uma rede multidisciplinar 

visando a troca de experiências e o diálogo a fim de aprimorar ações entre os 



setores que compõem as Redes de Atenção à Saúde. Método: Todas as ações 

qualificadas foram avaliadas mediante análise de documentos, materiais, 

reuniões e visitas ao local disponibilizados pela equipe gestora do BMAL 

visando o desfecho das intervenções realizadas pelo projeto Alimentando 

Cidadania. Resultados: Constatou-se alterações relevantes na estrutura física 

do BMAL, como a regulamentação pela Lei nº 4.567 de 17 de abril de 2020 , 

integrando a política municipal de segurança alimentar, e tornando-se um 

equipamento permanente no município; aumento no repasse das doações de 

alimentos entre diferentes gestões, consequentemente promovendo maior 

acesso aos alimentos como previsto pela Política Nacional de Segurança 

Alimentar; organização de uma rede multidisciplinar; execução de ações de 

EAN para os participantes do projeto e capacitação dos profissionais 

envolvidos na rede multidisciplinar de SAN. Conclusão: O impacto da atuação 

do BMAL é significativo e pode ser verificado nas esferas social, econômica e 

gestão pública. Sugere-se o desenvolvimento de ações em termos de 

planejamento e implementação de políticas públicas municipais, as quais 

realizem a avaliação e acompanhamento do estado nutricional da população 

em IAN, visando direcionar suporte aos núcleos familiares que mais carecem e 

conduzir atuações mais efetivas para promoção da SAN. 
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Introdução: A hipertensão arterial (HA) é o fator de risco evitável mais 

prevalente para doenças cardiovasculares (DCV), afetando 23,9% dos adultos 

brasileiros em 2019. A HA quando associada a outros fatores de risco, como 

dieta não saudável, inatividade fisica, tabagismo, consumo abusivo de álcool e 

obesidade, pode levar ao agravamento das DCV ou mesmo, contribuir para o 

surgimento de outras doenças crônicas não trasmissiveis. Objetivo: Comparar 

a realização de comportamentos de saúde entre adultos com e sem 

hipertensão nas 26 capitais de estados do país e Distrito Federal entre os anos 

de 2006 e 2019. Métodos: Estudo de transversal envolvendo dados do Sistema 

de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (Vigitel) entre os anos de 2006 e 2019 junto a adultos das 

capitais dos estados e Distrito Federal (n=730.309). Foram analisadas as 

frequências realização fatores de proteção à saúde (consumo recomendado de 

frutas e hortaliças, consumo regular de feijão, prática de atividade física no 

tempo livre) e de fatores de risco (tabagismo, consumo abusivo de bebidas 

alcoólicas e obesidade) para os indivíduos com e sem HA. Para identificar a 



associação da presença de HA com a realização dos fatores de risco e 

proteção à saúde, modelos de regressão de Poisson foram empregados para o 

cálculo das razões de prevalência ajustadas por sexo, idade e escolaridade. 

Resultados: Os hipertensos relataram menores associações em relação as 

práticas de proteção - consumo recomendando de frutas e hortaliças (23,7% 

vs.22,3%; RPA=0,97;p<0,05), consumo regular de feijão (63,3% vs. 65,1%; 

RPA=0,97;p<0,001), prática de atividade física no lazer (26,2% vs. 37,9%; 

RPA=0,89;p<0,001) - e, maiores associações aos comportamentos de risco- 

consumo abusivo de bebidas alcoólicas (13,0% vs. 19,1%; RPA=1,04;p<0.05), 

obesidade (29,8% vs. 12,6%; RPA=2,17;p<0.001), quando comparados a 

adultos sem HA. Conclusão: Os hipertensos relataram hábitos de saúde 

desfavoráveis quando comparados a adultos sem hipertensão.  Padrões de 

comportamentos compostos em sua maioria por fatores de risco resultam em 

pior prognóstico para os indivíduos enfermos, reforçando a necessidade do 

fortalecimento das ações de saúde pública direcionadas aos hipertensos, como 

o incentivo a estilos de vida saudáveis. 
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Introdução: As redes sociais são um importante meio para divulgação, troca de 

experiências e de informações. Indivíduos de diversas idades utilizam essa 

ferramenta para lazer, socialização e para buscar informações sobre saúde. 

Nesse contexto, surgem novas profissões e serviços baseados na influência e 

na divulgação no ambiente virtual. Alimentação, suplementação e exercícios 

físicos são temas comuns debatidos nesses meios. Ainda assim, nota-se a 

baixa presença de orientações advindas de profissionais qualificados e 

baseadas em evidências científicas. Objetivos: Relatar a experiência de 

gerenciamento de perfil em rede social com caráter informativo e acadêmico da 

área da saúde. Demonstrar a importância de informações de qualidade e 

científicas em meios digitais. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência 

de estudantes do curso de nutrição da Universidade Federal do Espírito Santo 

no gerenciamento de mídias sociais de um grupo de pesquisa acadêmico na 

plataforma digital Instagram. Os estudantes realizaram a produção de 



postagens informativas, organização de palestras com profissionais e 

divulgação de eventos, pesquisas e palestras. Resultados: Para a 

administração da conta e produção de conteúdos digitais foram necessários 

estudos e pesquisas sobre o manejo de contas digitais e conteúdos que 

fossem pertinentes ao público-alvo. Foi delimitado os assuntos abordados no 

perfil de acordo com os principais temas de pesquisa do grupo. Além disso, 

também foi desenvolvido um cronograma de postagens e de estratégias para 

divulgação e engajamento, como o horário adequado para cada postagem, 

identidade visual e uso das ferramentas de interação: hashtags e enquetes. 

Notou-se que as redes sociais possuem diversas informações incorretas sobre 

alimentação, nutrição e saúde. Portanto, os estudantes buscaram produzir 

conteúdos baseados em evidências científicas que muitas vezes desmentiam 

falácias veiculadas nas mídias sociais. Conclusão: Apesar de notícias falsas 

serem comumente propagadas nesses ambientes, percebeu-se que as redes 

sociais são uma ótima ferramenta para informar e propagar saúde pois 

permitem que profissionais de saúde se conectem com indivíduos de diversos 

locais em uma linguagem mais acessível. 
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Introdução: Em 1919, houve um marco pela preocupação da saúde coletiva 

com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), 

contextualizando normas sanitárias e penalidades a infratores, em diversas 

áreas. As ações da vigilância sanitária alçaram poderes de maior complexidade 

após a instauração da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080), cabendo assim, a 

unidade municipal: competência em coordenar, regular e executar as ações 

locais de vigilância sanitária sempre voltadas a bens, produtos e serviços 

relacionados à saúde. Objetivo: Analisar os impactos ocasionados pela 

pandemia do COVID-19, através da comparação entre os perfis de denúncias 

do setor alimentício, apontadas no período de março a agosto, nos anos de 

2019 e 2020, na Prefeitura de Mogi das Cruzes. Métodos: Os dados foram 

extraídos da planilha Excel® no setor de protocolos da Divisão de Vigilância 

Sanitária da Secretaria Municipal, estes obtidos de denúncias através dos 

canais de atendimento disponibilizado aos munícipes: aplicativo eOuve, e-mail, 

telefone e presencial (na unidade); foram avaliados e classificados por tipos de 

estabelecimento e assuntos problematizados nas mesmas. Resultados: Do 

total de 731 denúncias apuradas nos anos de 2019 e 2020, respectivamente 



15% e 22% correspondiam aos estabelecimentos do setor em estudo. Os 

motivos destas se davam por condutas de falta de boas práticas na produção e 

venda de refeições em sua maioria. Com o início da pandemia, 50% dessas 

reclamações advieram a envolver o descumprimento na adoção de medidas 

preventivas contra o novo Coronavírus. Conclusão: O recebimento e 

tratamento das denúncias são atividade de interesse público, com a 

participação social. Acerca dos achados, pode-se averiguar que mesmo 

mediante o cenário divergente entre os anos dos acontecimentos e com a 

mobilização provocada pela pandemia do COVID-19, o setor de alimentos 

permaneceu em uma constante preocupação tanto pelo serviço prestado, pelas 

preparações alimentícias adquiridas, quanto ao próprio lugar físico dos 

estabelecimentos, passando a ser exigidas por grande parte dos consumidores 

de forma combinada: qualidade e segurança durante a aquisição de alimentos; 

desta forma, permite-se nortear as fiscalizações da vigilância sobre as 

ocorrências das denúncias, para implementação do protocolo de ações 

corretivas e preventivas. 
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Introdução: O ambiente escolar é o local onde crianças e adolescentes passam 

no mínimo um terço do dia e podem consumir de uma a três refeições, o que 

corresponde, em média, a 40% de sua ingestão calórica diária. A implantação 

de políticas públicas que regulamentem o ambiente alimentar no âmbito das 

escolas é uma importante medida de prevenção da obesidade entre crianças e 

adolescentes, contudo estudos com esta temática são escassos. Objetivo: 

avaliar a associação entre a existência de dispositivos legais que 

regulamentam o comércio de alimentos e bebidas nas cantinas escolares e a 

obesidade entre adolescentes de escolas públicas e privadas das capitais 

brasileiras. Métodos: Os dados são provenientes do Estudo de Riscos 

Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) de delineamento transversal e de 

base escolar. Para fins deste estudo, foram elegíveis apenas as escolas que 

possuíam venda de alimentos (n= 486). Assim, a amostra estudada incluiu 



29.024 adolescentes de 12 a 17 anos de 486 escolas das 27 capitais 

brasileiras. A variável dependente foi a presença de obesidade e o main effect 

foi a regulamentação do comércio de alimentos e bebidas nas cantinas 

escolares. As análises descritivas da amostra e o teste qui-quadrado foram 

realizados utilizando o modo survey (svy) que considera a complexidade da 

amostra. A análise dos dados foi realizada utilizando-se modelos de regressão 

logística multinível, por meio do software STATA 14.0. O estudo foi aprovado 

pelos Comitês de Ética em Pesquisa da instituição da coordenação central do 

estudo (IESC/UFRJ) e de cada estado brasileiro. Resultados: A existência de 

regulamentação do comércio de alimentos e bebidas nas cantinas esteve 

associada a chance 50% e 36% menor de obesidade entre os adolescentes de 

escolas públicas e privadas, respectivamente (p<0,05). Observou-se, também, 

redução de 36% de chance de obesidade entre os adolescentes no geral, 

independentemente do tipo de dependência administrativa da escola que 

frequentavam (p<0,05). Conclusão: Conclui-se que a regulamentação do 

comércio de alimentos em cantinas escolares é um fator que pode contribuir 

para o enfrentamento da obesidade em adolescentes no nível escolar. 
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Introdução: O comer emocional é caracterizado como a ingestão aumentada de 

alimentos em virtude de emoções negativas vivenciadas, de forma com que 

esses sentimentos sejam controlados, ou amenizados, através da ingestão 

alimentar. Os alimentos consumidos nessas circunstâncias geralmente são 

aqueles com altos níveis de açúcar e gordura, que proporcionam liberação de 

endorfina, responsável por satisfações imediatas e benefícios psicofísicos. 

Objetivo: Analisar a relação dos hábitos alimentares não saudáveis com o 

comer emocional em universitários no contexto da pandemia da COVID-19. 

Métodos: Estudo transversal, realizado com 1351 alunos, de ambos os sexos, 

de uma instituição pública de ensino superior. Foram avaliadas características 

sociodemográficas, comer emocional e indicadores de alimentação não 

saudável por meio de um questionário online. A variável desfecho, comer 

emocional, foi determinada através do Dutch Eating Behaviour Questionnaire 

(DEBQ), categorizada segundo a mediana dos escores (= 37). Como variável 

explicativa, os indicadores de alimentação não saudável foram avaliados por 



meio da escala de Likert de 5 pontos, sendo considerado consumo “muito 

frequente” = 5 dias por semana. Foi realizado teste qui-quadrado para análise 

da relação entre o comer emocional, e os hábitos alimentares não saudáveis, 

além das características sociodemográficas, considerando-se um nível de 

significância de 5%. Resultados: O alto comer emocional foi relacionado ao 

sexo feminino, ao consumo frequente e muito frequente de salgadinho de 

pacote, refrigerantes ou sucos artificiais, macarrão ou sopas instantâneas e 

pães industrializados. Também foi relacionado ao consumo muito frequente de 

embutidos, guloseimas/doces e à troca muito frequente do jantar por 

sanduíches, salgados e outros lanches. Conclusão: O comer emocional em 

universitários foi mais presente entre mulheres e esteve relacionado a piores 

hábitos alimentares durante a pandemia da COVID-19. 
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Introdução: A hipovitaminose D é um problema de saúde pública associado a 

diversos agravos à saúde. Estudos relatam uma relação inversa entre 

indicadores de adiposidade corporal e concentrações séricas de 25-

hidroxivitamina D, sugerindo que o excesso de adiposidade esteja relacionado 

à hipovitaminose. Objetivo: Analisar a relação entre os valores dos indicadores 

de adiposidade corporal e vitamina D de estudantes adultos jovens. Métodos: 

Estudo transversal realizado com alunos do curso de Nutrição. Para a 

avaliação dos indicadores da adiposidade foram utilizados indicadores 

antropométricos (índice de massa corporal [IMC] e perímetro da cintura [PC]) e 

de composição corporal (percentual de gordura corporal total [%GC] e gordura 

visceral [GV] avaliados pela bioimpedância). Para a avaliação dos níveis de 

vitamina D foi utilizada dosagens séricas de 25-hidroxivitamina D e classificada 

como hipovitaminose D níveis < 20 ng/mL. A análise descritiva foi apresentada 

como média e desvio padrão (±DP) para os dados com distribuições normal e 

mediana e percentis 25 e 75 (P25-P75) com distribuição não normal. Para 

avaliar a relação entre a vitamina D e indicadores de adiposidade foram 



utilizados os testes T de Student e U de Mann-Whitney, de acordo com a 

distribuição dos dados verificada pelo teste Shapiro-Wilk. Para todos os testes 

foi utilizado a de 5%. Resultados: Participaram do estudo 107 estudantes, 

90,7% (n=97) do sexo feminino, com idade de 19 a 36 anos e mediana de 22 

anos. A prevalência de hipovitaminose D (<20ng/mL) foi de 14,0%, e os valores 

médios/medianos encontrados foram 22,0 kg/m2 (19,89-24,47) para IMC, 72,5 

cm (68,35-79,0) para PC, 28,82 % (±7,97) %GC e 65,3 cm2 (46,2-85,1) GV. 

Este trabalho não encontrou relação significativa entre os indicadores de 

adiposidade corporal e classificação de vitamina D. Conclusão: Em estudantes 

do curso de Nutrição, principalmente composto por mulheres e adultos jovens, 

não foi encontrada relação significativa entre vitamina D e indicadores de 

adiposidade corporal 
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Introdução: O surgimento da COVID-19 levou à adoção de medidas protetoras, 

como distanciamento social e fechamento de escolas e universidades, 

contribuindo para a percepção de solidão e modificação de estilos de vida. 

Objetivo: Relacionar a percepção de solidão com o consumo alimentar e Binge 

drinking em estudantes de uma universidade pública durante a pandemia. 

Metodologia: Estudo transversal realizado com 1353 estudantes de graduação 

da Universidade Federal de Ouro Preto nos meses de julho a agosto de 2020. 

Os participantes receberam um questionário virtual para avaliação de variáveis 

sociodemográficas, consumo alimentar e ingestão de bebida alcoólica. Para 

avaliação da solidão, foi utilizada a Escala UCLA de Solidão - versão reduzida, 

sendo categorizada pela mediana. O consumo alimentar foi avaliado através de 

um questionário elaborado com base em inquéritos nacionais e as respostas 

apresentadas em escala Likert, categorizada em pouco frequente (quase 

nunca/nunca), frequente (<5 vezes/semana) e muito frequente (= 5 



vezes/semana). O excesso de bebida alcóolica foi avaliado pelo Binge drinking, 

categorizado como ingestão de mais de 4/5 doses em uma ocasião. Foi 

realizado teste qui quadrado para avaliar a relação entre as variáveis. 

Resultados: A maior percepção de solidão foi relacionada ao sexo feminino (p 

<0,012) e aos homossexuais, bissexuais e assexuais (p <0,001). Quem se 

sentia mais solitário consumia menos bebida alcóolica em excesso (<0,012) e 

trocava mais frequentemente o almoço (p<0,003) e jantar (p<0,023) por 

lanches. Conclusão: Estudantes universitários com maior percepção de solidão 

durante a pandemia de COVID-19 fizeram piores escolhas alimentares, mas 

consumiram menos bebida alcoólica em excesso, demonstrando que este 

último hábito pode estar relacionado à maior socialização. Conhecer e intervir 

nesses aspectos pode ser importante para auxiliar no bem-estar, permanência 

na universidade e na socialização dos universitários. 
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Introdução: A universidade tem o papel de realizar a interlocução entre o 

conhecimento acadêmico e a comunidade, proporcionando melhorias na 

sociedade e promovendo uma formação mais ampla aos estudantes. Essa 

interlocução muitas vezes é consumada por programas acadêmicos que por 

meio de palestras e rodas de conversa promovem a construção e troca de 

conhecimentos entre profissionais e comunidade. Objetivo: Relatar a 

organização, execução e feedbacks do I simpósio online de alimentação 

vegetariana realizado pelo Programa de Pesquisa e Extensão Pró Vegetariano 

da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Metodologia: O simpósio ocorreu em 

3 noites, totalizando 9 palestras com assuntos atualizados sobre alimentação 

vegetariana ministrada por profissionais renomados no âmbito do 

vegetarianismo. O simpósio foi gratuito, ocorreu ao vivo com transmissão via 

StreamYard e foi exibido pela plataforma YouTube. A divulgação foi realizada 

majoritariamente pelas redes sociais. Durante o simpósio foram 

disponibilizados formulários para encaminhamento de dúvidas sobre as 



palestras, contabilização da presença e para coleta de feedback sobre o 

evento. O feedback foi estruturado em escala likert em 3 categorias "ótimo", 

"bom" e “ruim” contendo algumas questões acerca do funcionamento do 

simpósio. Resultado: A divulgação realizada captou 3.084 inscritos, mostrando 

que alcançou um número considerável de pessoas interessadas no tema. 

Segundo registros da plataforma YouTube a média dos 3 dias de evento 

totalizou 2.464 visualizações, quando comparado ao número de inscritos 

observa –se que aproximadamente 80% dos interessados acessaram o 

conteúdo do simpósio. O formulário utilizado para coleta do feedback dos 

participantes totalizou, na média dos 3 dias, 83 respostas, onde 95,90% 

consideraram os temas abordados “ótimo”, 5,53% “bom” e 0,90% “ruim”. Com 

relação a plataforma em que o simpósio foi realizado 96,80% consideraram a 

plataforma “ótima”, 2,77% “bom” e 0,43% ruim. Em relação a apresentação 

realizada pelos palestrantes 93,87% consideraram “ótimo”, 5,37% “bom” e 

0,76% “ruim”. Conclusão: O simpósio contou com uma avaliação positiva dos 

participantes, resultado de um trabalho orquestrado pelo grupo do programa 

que possibilitou o contato de muitas pessoas com o conhecimento científico 

atualizado sobre a prática do vegetarianismo, promovendo um debate 

esclarecedor acerca do tema por meio da aproximação dos profissionais com a 

sociedade. 
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Introdução 

Estudos recentes relataram que cerca de 200 milhões de crianças menores de 

5 anos não atingem seu potencial desenvolvimento. Para isso é necessário que 

adquiram competências que são influenciadas, dentre outros fatores, pela 

nutrição. 

Intervenções nutricionais na infância e adolescência são importantes, pois não 

somente melhoram o estado nutricional, mas o desenvolvimento cognitivo e 

crescimento saudável, acarretando uma geração mais saudável e produtiva. 

 

Objetivo 

Descrever a experiência de uma residente nutricionista integrada ao Programa 

de Residência em Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente em um 

Ambulatório de Pediatria. 

 

Metodologia 



O ambulatório supracitado recebe crianças e adolescentes até 18 anos 

incompletos nas mais diversas especialidades. Além do Programa de 

Residência, o qual a residente nutricionista esteve inserida durante março de 

2019 a março de 2020.  

A nutricionista participou de interconsultas, atendimentos e atividades 

multiprofissionais e individuais. O atendimento nutricional era iniciado com a 

anamnese e recordatório 24 horas, além da solicitação do registro alimentar de 

3 dias não consecutivos, incluindo  o fim de semana. 

A técnica de avaliação antropométrica, bem como interpretação dos pontos de 

corte para avaliação nutricional seguiu a Norma Técnica do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional, sendo os gráficos da OMS utilizados tanto 

para a avaliação inicial como para o para acompanhamento nutricional. As 

necessidades energéticas aumentam conforme crescimento, e para seu cálculo 

foi utilizado as recomendações da Organização Mundial da Saúde.Para as 

recomendações de nutrientes, foi utilizado as recomendações da Dietary 

Reference Intakes. As orientações eram baseadas no Guia Alimentar para a 

População Brasileirae no Guia Alimentar para Crianças brasileiras menores de 

2 anos.  

 

Resultados 

 O acompanhamento nutricional proporcionou as famílias maior 

compreensão não somente do estado nutricional, como também da forma de 

alimentar os filhos, e seu papel importante na constituição do hábito alimentar. 

Já para os pacientes, a educação alimentar e nutricional forneceu maior 

compreensão do comer saudável e consciente, além do respeito aos sinais de 

fome e saciedade. 

 

Conclusão 

 Por meio da inserção do nutricionista na equipe multiprofissional pode-se 

investir em promoção de saúde, garantindo a criança e ao adolescente o 

acesso à saúde, objetivando-se seu crescimento e potencial desenvolvimento. 
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INTRODUÇÃO: A EAN está relacionada à produção de informações que 

auxiliarão na autonomia dos indivíduos em suas escolhas alimentares. 

OBJETIVO: Relatar a experiência dos alunos do Grupo de Educação Tutorial 

da Nutrição da UFJF (GET-Nutrição) em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

de Juiz de Fora durante a realização de atividades de educação alimentar e 

nutricional com os usuários. MÉTODOS: Cerca de 400 usuários, homens e 

mulheres, hipertensos e diabéticos cadastrados na UBS do Bairro Parque 

Burnier de Juiz de Fora/MG foram convidados a participarem de uma roda de 

conversa sobre alimentação com a equipe multiprofissional (médico, 

enfermeiro, professor e alunos do GET-Nutrição/UFJF). Os encontros 

ocorreram semanalmente por um período de 4 meses. A cada semana, um 

novo grupo participava da reunião, a fim de orientar o máximo de usuários. 

Após os 4 meses, o primeiro grupo voltava a rever a equipe com novas 



dúvidas, além de realização de avaliação antropométrica de peso corporal, 

altura, circunferência da cintura, medição de pressão arterial e ajustes de 

medicações. Na roda de conversa utilizou-se embalagens de alimentos 

ultraprocessados e representação quantitativa de açúcar e sal nestes produtos. 

Também mostramos a estrutura de um prato ideal, seguindo modelo do Guia 

Alimentar para População Brasileira (2014). RESULTADOS: Durante o período 

conversamos com 147 usuários, com idade média de 62 anos, IMC médio de 

31,2kg/m² e CC média de 102,8cm, onde 85% apresentaram excesso de peso 

e risco cardiovascular. Os usuários presentes participaram expressando suas 

opiniões, dúvidas e compartilhando receitas e experiências de como cozinhar e 

temperar os alimentos. Agradeceram muito a presença da Nutrição/UFJF na 

UBS, apesar de não ter um profissional nutricionista na equipe. Para os 

integrantes do GET-Nutrição/UFJF, o contato com este público permitiu 

desenvolver habilidades como comunicação assertiva, empatia e escuta ativa, 

além de treinamento para condução de conversa em grupo. CONCLUSÃO: É 

importante um profissional nutricionista na rede de Atenção Básica do SUS de 

Juiz de Fora, devido à alta demanda de usuários com doenças crônicas, 

excesso de peso e necessidade de esclarecer as dúvidas quanto a alimentação 

ajustada às condições clínicas enfrentadas e, assim, auxiliar positivamente no 

controle da doença. 
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Introdução: A alimentação saudável e adequada pode garantir uma boa 

condição de saúde, e assim, fortalecer o sistema imunológico, o que representa 

um aspecto fundamental no enfrentamento da COVID-19. Neste aspecto, a 

realização de assistência nutricional é parte integrante e essencial para a 

prevenção, tratamento e reabilitação de pessoas acometidas por essa 

enfermidade, auxiliando no controle e/ou melhora dos sintomas. Objetivo: 

relatar a experiência dos atendimentos nutricionais realizados com pacientes 

pós-COVID. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, 

vivenciado pelo profissional nutricionista, nos atendimentos realizados pelo 

ambulatório de pós-covid, de um município do Sul de Minas, no período de abril 

a maio de 2021. Os pacientes foram encaminhados para acompanhamento 

através de uma equipe de monitoramento do COVID-19 do município (via 

telefone), através dos hospitais após alta dos pacientes e também pelas 

Estratégia Saúde da Família (ESF) dos pacientes com queixa de sintomas. 

Resultados: As sequelas pós-covid mais frequentemente relatadas foram: 



disgeusia, diminuição de apetite, fadiga, tosse, cansaço respiratório, queda de 

cabelo, perda de peso significativo/grave, problemas circulatórios, insônia e 

ansiedade. Além disso, foi observado baixa ingestão de frutas, verduras e 

legumes que são ricos em vitaminas e minerais. Os atendimentos nutricionais 

realizados objetivaram, por meio da educação e orientação nutricional, tratar e 

amenizar as queixas relatadas pelos pacientes, foi realizada, ainda, a 

prescrição de suplementos nutricionais para pacientes com perda de peso 

excessiva e que não estavam conseguindo se alimentar adequadamente. O 

acompanhamento nutricional também contou com a solicitação de exames 

bioquímicos, quando necessário. Conclusão: A doença provocada pelo COVID-

19 ocasiona diversos sintomas durante o período de infecção, que ainda 

perduram por dias ou meses após a cura, podendo comprometer 

significativamente a ingestão alimentar, e assim, a saúde global do indivíduo. 

Por isso, o acompanhamento nutricional é fundamental para evitar o 

agravamento significativo que pode prejudicar a qualidade de vida dos 

indivíduos acometidos. 
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Segundo a ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica) em parceria com o Ministério da Saúde, nos anos de 

2002 e 2003, quatro em cada dez brasileiros apresentavam excesso de peso, 

enquanto no ano de 2020, já são seis em cada dez brasileiros. Isso revela que 

96 milhões de pessoas estão acima do peso no país. Além disso, segundo o 

IDF – Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o 5° país em termos de 

incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos. Dessa 

forma, fica evidente, perante o atual cenário, que ações voltadas a esse público 

são necessárias, e a saúde coletiva tem papel fundamental para promover 

atenção integral a esses indivíduos.  

Nesse contexto, o Projeto ENOD (Educação Nutricional para Obesidade ou 

Diabetes) tem como objetivo principal promover incentivo a indivíduos com 

obesidade ou diabetes a boas práticas de hábito saudável. Isso é possível por 

meio da realização da Atenção Primária em Saúde, porta de entrada para o 

SUS, com atendimentos nutricionais em nível ambulatorial, para a população 

do município de Alfenas-MG, com o diagnóstico de sobrepeso/obesidade e 

diabetes. Tais atendimentos ocorrem uma vez por semana e possuem 

momentos individuais com o nutricionista e os extensionistas. Nesses 



atendimentos o indivíduo tem a oportunidade de conversar e trocar 

experiências, além de ter aferido seu peso, altura e aconselhamento para 

mudanças de hábitos alimentares. Como resultado dos atendimentos 

nutricionais no ambulatório, após dois meses de Projeto, já foi possível 

perceber uma melhora na alimentação dos pacientes, havendo melhor 

qualidade de vida, uma vez que no início eram relatadas dores, má disposição 

e inatividade física, sendo, agora, alguns desses problemas resolvidos, com um 

incentivo para continuar no caminho de uma vida mais saudável. 

A partir disso, podemos concluir que o Projeto de Extensão tem o intuito de 

continuar com os atendimentos nutricionais, acompanhando de perto o dia a 

dia dos indivíduos, além de aprimorar as realizações de oficinas em grupo – em 

um ambiente virtual devido à pandemia Covid-19 – a fim de impactar 

socialmente a população alfenense. 
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A informação é fundamental para o desenvolvimento da cidadania em nossa 

sociedade, agindo como guia à população, especialmente para situações 

difíceis e complexas, a exemplo da atual, em que a humanidade enfrenta a 

pandemia de COVID-19. No entanto, no Brasil não existe um rígido controle 

das informações transmitidas na internet o que aumenta a possibilidade da 

propagação de notícias falsas. Desde o início da propagação da COVID-19, o 

uso de plataformas digitais tem se intensificado, sobretudo em relação à 

divulgação de informações distorcidas e falsas. As “Fake News” têm sido 

responsáveis pela inadequada tomada de decisões políticas e pessoais frente 

à pandemia de COVID-19, no Brasil. Desta forma, este trabalho tem como 

objetivo relatar a experiência do Curso “REPASSA-Sul de Minas – 

Enfrentamento à COVID-19”, registrado na Pró Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal de Alfenas. O curso foi desenvolvido por dois docentes e 

três discentes do Curso de Nutrição, a partir de reuniões virtuais ao longo dos 

meses de outubro de 2020 a fevereiro de 2021. Curso foi realizado para 100 



participantes que estudaram os seguintes módulos de aprendizagem: I) O que 

são os coronavírus e a COVID-19? II) O novo coronavírus (SARS-CoV-2); III) 

Prevenção; IV) Sintomas; V) Diagnóstico; VI) Tratamento; VII) Vacinas; e VIII) 

Mitos e Verdades. Para cada tema, a equipe se debruçou no desenvolvimento 

e seleção de materiais embasado em evidências científicas. Os materiais, 

compostos por textos, artigos científicos e jornalístico, cartilhas e vídeos, foram 

sistematicamente inseridos no Ambiente Virtual de Aprendizagem, Moodle. 

Cada módulo era disponibilizado semanalmente, a partir do dia 01/03/2021. Ao 

final de cada módulo, os participantes realizaram atividades de avaliação do 

conteúdo de estudo e participavam de um fórum de discussão, onde as dúvidas 

eram debatidas e sugestões de assuntos relacionados à COVID-19, coletados. 

Como atividade final, foi solicitado aos cursistas, a submissão de uma ação de 

intervenção social para o enfrentamento da COVID-19. O curso contribuiu com 

a mobilização dos participantes para o enfrentamento da pandemia, além de ter 

sido uma estratégia contra a disseminação de notícias falsas. A equipe espera 

que a divulgação desta experiência inspire outras com propósitos semelhantes. 
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INTRODUÇÃO: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é um amplo campo 

de atuação, onde exige uma abordagem intersetorial e multiprofissional, com o 

intuito de promover a mudança de hábitos alimentares voluntariamente, para 

que assim de fato haja a realização do Direito Humano à Alimentação 

Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional. Novas 

estratégias para inovar e levar de uma forma mais didática, compreensível e 

eficaz a educação alimentar e nutricional para um dado grupo de pessoas são 

necessárias, e a arte se encaixa com exatidão nessa questão. OBJETIVO: 

Descrever e analisar a experiência de um episódio de podcast com o tema “O 

Uso da Arte na Educação Alimentar e Nutricional”. METODOLOGIA: Foi 

realizada a gravação de um áudio no formato de entrevista (podcast), no 

Laboratório de Ideias e Inovações- Contêiner Saúde instalado no Centro 

Acadêmico de Vitória de Santo Antão da Universidade Federal de Pernambuco, 



no Estado de Pernambuco, por intermédio de todos os colaboradores do 

projeto de extensão “Alimentacast” e de uma docente e pesquisadora com a 

expertise na área de “Educação Alimentar e Nutricional”. que elucidou sobre a 

temática. Após os processos de gravação e edição, o material passou pela 

validação do áudio no formato mp3 e, posteriormente, adicionado à plataforma 

Spotify para acesso ao público. RESULTADOS: No episódio foram citadas 

algumas formas de expressões da arte como estratégias de ensino-

aprendizagem da Educação Alimentar e Nutricional, como a música e a poesia. 

E na análise entre as datas de 28 de dezembro de 2018 e 8 de fevereiro de 

2021, o Alimentacast possuía um total de 38 episódios exibidos, sendo o sobre 

“Educação Alimentar e Nutricional” o primeiro episódio mais escutado (670 

ouvintes) por diversos tipos de dispositivos e plataformas. Dessa forma, 

identificou-se uma boa receptividade do referido episódio em questão, tendo 

em vista a considerável audiência recebida. CONCLUSÃO: Observou-se que o 

tema do podcast despertou interesse entre os ouvintes, podendo ser objeto de 

transformação como propagador de informação, facilitando o acesso ao 

conhecimento, sendo assim um aliado na inovação e construção da Educação 

Alimentar e Nutricional. 
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Introdução: “Comida, memória e afeto: Minas Gerais 300 anos” é um livro 

idealizado em um momento de distanciamento social, devido à crise sanitária, 

econômica e social, ocasionadas pela pandemia da Covid-19. O que reforça a 

urgência de valorizarmos nossas tradições, nossa cultura alimentar e a 

mobilização pelo acesso à comida de verdade para todas as pessoas. Objetivo: 

Relatar a experiência da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável - 

Núcleo Minas Gerais, na elaboração de um livro de receitas com histórias 

culinárias para celebrar os 300 anos de Minas Gerais. Metodologia: Para reunir 

receitas e histórias, alunos do curso de Nutrição da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP) formularam um questionário on-line. A disseminação do 

questionário nas redes sociais e organização do material recebido teve apoio 

das seguintes entidades: Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável de Minas Gerais, o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª 

Região, a UFOP e a Universidade Federal de Viçosa. Resultados: O livro reúne 



contribuições de mineiras e mineiros de várias regiões do estado. A publicação 

dividiu-se em três partes: i) introdutória, com textos para contextualização do 

tema; ii) receitas e suas memórias afetivas; iii) registros de paisagens e 

curiosidades sobre a cultura alimentar do estado. Nos textos foi considero a 

multidimensionalidade da alimentação, em que o ato de comer ultrapassa a 

condição biológica de nossos corpos, considerando o modo de preparo dos 

alimentos, a forma como compreendermos a cultura, emoções e afeto, os 

acontecimentos e as crenças de um povo. Assim, o livro é uma oportunidade 

de conhecer um pouco da pluralidade da cozinha mineira, a diversidade 

cultural, a fartura de ingredientes, a multiplicidade de práticas alimentares e o 

modo específico do mineiro ver o mundo por meio da alimentação. Além de 

valorizar a comida de verdade, (re)estabelecendo sua inserção no hábito 

alimentar, atuando no resgate e fortalecimento de grupos sociais. Conclusão: 

Retomar a trajetória de um alimento, o modo de preparo e as receitas das 

distintas regiões de Minas Gerais, é a possibilidade de observar/experimentar a 

narrativa de um grupo a partir de uma nova perspectiva e reforçar a identidade 

cultural de um povo. 
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Introdução: No Brasil, as residências multiprofissionais foram implementadas 

junto às residências médicas em 1975, mas sua regulamentação ocorreu 

apenas em 2005, por meio da Lei 11129. Desenvolvidas a partir de uma 

colaboração dos Ministérios da Saúde e Educação, o programa de residência 

objetiva a qualificação profissional, por meio da articulação de ações e 

profissionais, em uma rede integrada. No município de Governador Valadares o 

programa Multiprofissional em Saúde da Família iniciou-se no primeiro 

semestre de 2020, e desde então, houve significativo progresso no 

atendimento da atenção primária local.  

Objetivo: O presente relato de experiência objetiva evidenciar a relevância do 

atendimento compartilhado frente ao cuidado integral ao paciente, além do 

desenvolvimento profissional voltado ao modelo biopsicossocial. 

Métodos: A residência multiprofissional em Saúde da Família de Governador 

Valadares, preconiza que por meio do eixo transversal sejam realizados 

atendimentos compartilhados, onde devem ser envolvidas mais de uma área 



de concentração, como Odontologia, Enfermagem e Nutrição para a consulta 

individual ao paciente.  

Resultados e conclusão: O programa multiprofissional, além da tríade "Ensino-

Serviço-Comunidade" atende também um dos princípios do Sistema Único da 

Saúde (SUS), a integralidade, por meio do atendimento completo das áreas de 

saúde. Além da variedade de especialidades da saúde, é possível realizar o 

momento em diversas categorias de atendimentos, desde recém-nascidos e 

crianças, até idosos portadores de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). Nos atendimentos de puericultura, quando é dado início aos cuidados 

com a criança nota-se elevada importância no cuidado integrado, onde 

transcende a prática curativa, com benefícios os quais estendem-se a vida 

adulta. Enquanto residentes multiprofissionais, nota-se também importante 

desenvolvimento profissional, onde as práticas se complementam e a conduta 

torna-se ampla e aperfeiçoa-se o senso crítico. Conclui-se que, a atenção 

primária à saúde, é um importante campo de promoção à saúde nas mais 

diversas faixas etárias. Para isso, é importante que haja profissionais 

capacitados e especializados nesse nível de atenção, para que esses possam 

agir conforme os princípios preconizados e sejam resolutivos à população. 
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O projeto de extensão Saberes e Sabores em Oficinas de Culinária oferece 

práticas culinárias para portadores de Diabetes, hipertensão dentre outras 

comorbidades,  promovendo o conhecimento e intervenção em portadores da 

doença, promovendo uma alimentação saudável e de qualidade. A proposta 

das oficinas tem como objetivo levar os pacientes a entenderem melhor a 

importância de uma alimentação equilibrada para um bom índice glicêmico, 

oferecendo de maneira didática e prática receitas viáveis para o dia-a-dia, de 

baixo custo, promovendo práticas alimentares saudáveis e demonstrando a 

importância de uma boa alimentação, principalmente à frente de uma 

pandemia. Diante do atual cenário nossas oficinas foram adaptadas de forma 

remota, pensando no bem estar e como forma de preencher o tempo ocioso da 

quarentena e mantendo uma alimentação saudável, levando em consideração 

que nossos voluntários são idosos e pertencentes ao grupo de risco. As 

receitas são gravadas e enviadas semanalmente aos nossos voluntários por 

um grupo de WhatsApp e também  publicadas no Instagram e  Youtube , onde 

foi possível atingir um público além dos que participam do grupo de Whatsapp. 

Selecionamos receitas de fácil preparo, insumos de fácil acesso e baixo custo, 



também planejou-se receitas com grande potencial em fortalecer a imunidade 

dos voluntários, já que são pertencentes ao grupo de risco, visando sempre o 

bem estar de todos os participantes.  Nas oficinas são explorados alimentos 

funcionais que oferecem benefícios à saúde, reduz os riscos da diabetes e que 

favorecem a qualidade de vida. As práticas remotas de culinária têm 

proporcionado troca de experiências, aprendizado, estímulos de 

desenvolvimento de habilidades para a prática alimentares saudáveis, bem 

estar e um momento de descontração. 
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No decorrer da vida, uma alimentação de qualidade, composta por alimentos 

"in natura" e minimamente processados, é uma maneira eficaz de promover 

saúde e evitar o surgimento de doenças crônicas, entretanto, as mudanças 

sociais ocorridas durante a pandemia da COVID-19 podem ter acarretado 

impactos na alimentação dos indivíduos. O objetivo deste trabalho foi compilar 

estudos referentes à alimentação mediante o isolamento social causado pela 

pandemia da COVID-19, por meio de revisão de literatura realizada em artigos 

científicos publicados entre março/2020 e abril/2021, a partir dos descritores 

“alimentação”, “pandemia”, “COVID-19”, “hábitos alimentares” e “segurança 

alimentar”. Os critérios de inclusão foram: estudos desenvolvidos no Brasil; 

conter no título, pelo menos, um descritor; idioma de publicação: língua 

portuguesa, inglesa ou espanhola. Ao final, 14 documentos foram elencados 

para análise. Como resultado, quatro temáticas foram identificados nas 

abordagens dos artigos: “hábitos e comportamento alimentar”; “segurança 

alimentar”; “políticas públicas e iniciativas solidárias”; e “tendências de 

mercado”. Os estudos revelaram que as mudanças nas relações humanas e 



sociais que a pandemia estabeleceu, influenciou no comportamento alimentar, 

tanto quanto aos hábitos, quanto ao acesso aos alimentos, trazendo mudanças 

positivas e negativas, no que se refere a compra e consumo de alimentos 

saudáveis e não saudáveis (processados/ultraprocessados), entretanto não se 

pode dimensionar, ainda, os impactos reais destas modificações. Os estudos 

que abordam a segurança alimentar e nutricional, denotam que a pandemia 

incrementou os efeitos deletérios da crise econômica em curso no país. Os 

trabalhos dedicados a políticas públicas e iniciativas solidárias enfatizam as 

medidas governamentais na diminuição dos impactos causados na saúde e na 

economia brasileira, assim como dos movimentos sociais de combate à 

situação de insegurança alimentar como importantes neste cenário de crise. As 

tendências de mercado apontam para o sistema "delivery" de gêneros 

alimentícios e refeições fortemente incorporado ao cotidiano familiar. 

Concluindo, o período da pandemia, comprometeu o acesso e a procedência 

dos alimentos ingeridos, impactando os indicadores de segurança alimentar e, 

consequentemente, de saúde coletiva. Não conclusivos, estes estudos 

apontam para uma mudança no comportamento relacionado à alimentação e a 

situação de agravamento dos indicadores de segurança alimentar e nutricional 

da população brasileira. 
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Introdução: O Direito Humano à Alimentação Adequada sintetiza o direito ao 

acesso físico e econômico de todos indivíduos aos recursos e alimentos que 

garantam a manutenção da vida. A luta contra a fome, má-nutrição e a garantia 

da alimentação adequada é antiga, ocasionada por uma série de políticas que 

negligenciam a solução ou amenização desses fatores. Objetivo: Avaliar o 

consumo alimentar, estado nutricional de crianças residentes no município de 

Lavras, bem como a Segurança Alimentar nos seus domicílios. Metodologia: 

Estudo transversal quantitativo, desenvolvido de 2018 a 2020, e realizado por 

meio de visitas domiciliares com 233 famílias sorteadas, com 160 crianças, 

sendo 111 (2 a 5 anos) e 49 (0 a 2 anos).  Para avaliação da Segurança 

Alimentar do domicílio aplicou-se a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, 

para avaliação do consumo alimentar aplicou-se questionário adaptado dos 

marcadores e avaliação antropométrica, ambos do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional. Resultados: observou-se que 25,4% das famílias com 



crianças com idade inferior a 5 anos apresentavam Insegurança Alimentar (IA) 

moderada, 17,8% apresentam IA grave. A prevalência do aleitamento materno 

exclusivo entre os menores de 2 anos de idade foi de 22,4% e 69,4% das 

crianças com até 2 anos receberam algum tipo de leite artificial. Desta forma 

pode-se considerar a introdução alimentar precoce. Em relação ao estado 

nutricional das crianças, nos menores de 2 anos, o índice P/I, mostrou que 

quase 91,8% das crianças nessa faixa etária apresentam peso adequado e 

6,1% apresentaram risco desnutrição. Nas crianças maiores de 2 anos, os 

resultados foram: P/I (96,40%), E/I (99,10%) e IMC/I (69,36%). Por outro lado, 

a prevalência da obesidade e sobrepeso (23,4%) foi considerável. Conclusão: 

As evidências geradas por esta pesquisa poderão ser utilizadas por gestores a 

fim de aprimorar suas ações em saúde e nutrição em nível municipal e 

estadual. Além disso, os fenômenos aqui estudados não são propriamente 

singulares da região, mas também representam dados importantes que podem 

ser generalizadas para outras populações com características similares, 

independentemente da região que pertença. Não há como promover o acesso 

à alimentação sem incidir sobre o sistema produtivo e comercial e a 

disponibilização de alimentos. 
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O conceito de Insegurança Alimentar (IA) surge através da preocupação que 

assola muitas famílias, ante a dúvida se terão ao seu dispor regularmente 

acesso à comida e a angústia perante os momentos de fome ou à reduzida 

diversidade e quantidade de alimentos. A pandemia do COVID-1, além de 

gerar uma crise sanitária, agravou a crise econômica no Brasil, gerando maior 

instabilidade no trabalho e na renda das famílias, redução no acesso ao 

alimento, na qualidade da alimentação e até mesmo a fome. Tendo em vista tal 

cenário, o objetivo desta pesquisa foi realizar um diagnóstico situacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional de participantes de dois projetos sociais 

desenvolvidos em Vitória/ES. Foi desenvolvido um estudo descritivo 

quantitativo de corte transversal, sendo avaliadas 81 famílias, por meio da 

aplicação da Escala Brasileira de (In)segurança Alimentar (EBIA), além de 

dados sociodemográficos e hábitos alimentares. Diante das respostas obtidas 

pode-se observar que dos 81 participantes, 79% foi do sexo feminino, 54% 

estava na faixa etária entre 30 e 60 anos, 50% se considerava preto, 57% 



concluiu o ensino médio ou começou os estudos mas não concluiu, 40% residia 

com 5 ou mais indivíduos. A renda mensal de 70,4% das famílias foi menor ou 

igual a 1 salário mínimo, além de 66,7% ter perdido o emprego ou reduziu a 

jornada de trabalho durante a pandemia. Quanto às despesas domésticas, foi 

relatado que a maior dificuldade estava em arcar com os gastos relacionados à 

alimentação. Pôde-se constatar que 75,3% da população avaliada possuiu 

algum grau de IA, sendo que 14,8% apresentou IA grave. Quanto aos hábitos 

alimentares, observou-se que o café da manhã, almoço e o jantar foram as 

refeições mais presentes. Entre os grupos alimentares mais consumidos pela 

população avaliada, pode-se citar os ovos (58,0%), os leites (44,4%), as carnes 

(51,8%), as massas (54,3%) e os cereais (48,1%). Por fim, pode-se concluir a 

IA prevaleceu entre a população avaliada, o que fica mais evidente ao avaliar o 

consumo alimentar habitual e não habitual. Tais resultados subsidiarão ações 

futuras no campo de nutrição social nos projetos sociais avaliados. 
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Introdução: A exposição aos fatores de risco à saúde tornou-se um importante 

tema de 

investigação em populações jovens nos últimos anos. É necessário considerar 

que tais fatores compartilham determinantes contextuais e influenciam uns aos 

outros, de forma agrupada ou simultânea, aumentando o risco de 

desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Objetivo: Estimar a prevalência e 

os fatores associados à coocorrência de comportamentos de risco 

obesogênicos entre universitários. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 

com dados da linha de base do estudo “Sintomas de ansiedade e depressão 

entre estudantes universitários de Minas Gerais: estudo longitudinal (PADu-

Ingressantes)”, conduzido com 355 estudantes ingressantes dos cursos 

presenciais de graduação de uma Instituição Federal de Ensino Superior. O 

desfecho avaliado foi a coocorrência de fatores de risco obesogênicos 



mensurada a partir do somatório de três comportamentos de risco: práticas 

alimentares inadequadas, inatividade física no lazer e comportamento 

sedentário. As variáveis explicativas foram agrupadas em dois domínios: 

características sociodemográficas e condições de saúde. Para avaliar a 

ocorrência simultânea dos fatores de risco utilizou-se o diagrama de Venn. 

Para as análises estatísticas, foi utilizado o teste de Qui-Quadrado de Person e 

regressão logística ordinal com modelo de odds proporcionais parciais. 

Resultados:  Observou-se que as práticas alimentares inadequadas foi o fator 

de risco isolado mais prevalente (80,6%) e a combinação mais prevalente 

foram as práticas alimentares inadequadas e comportamento sedentário 

(23,6%). Verificou-se que ter cor de pele não branca [OR: 3,79 (IC95%: 1,58-

9,10)], morar com os familiares [OR: 1,96 (IC95%: 1,15-3,34)], autoavaliação 

de saúde ruim [OR: 1,73 (IC95%: 1,14-2,64)] e sintomas de depressão [OR: 

2,27 (IC95%: 1,14-4,51)] aumentaram as chances de fatores de risco de forma 

simultânea. Conclusão: Esses achados evidenciam a importância de políticas 

públicas que levem em consideração os comportamentos relacionados ao 

estilo de vida de forma interligada no ambiente universitário. O direcionamento 

em políticas institucionais aos grupos mais expostos aos riscos desses fatores 

pode favorecer a diminuição dos potenciais problemas à saúde. 
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Introdução: A discussão sobre os sistemas alimentares está fortemente ligada 

a questões relativas à soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional, e  

garantia do direito humano à alimentação adequada. O modelo hegemônico 

relaciona-se com desfechos de saúde negativos e com a sindemia global. 

Sendo assim, a importância do movimento oposto ao sistema alimentar 

hegemônico vem ganhando mais atenção na última década em diferentes 

áreas do conhecimento científico. 

Objetivos: Identificar o conceito e o tipo de produção de alimentos utilizados 

para caracterizar o sistema alimentar contra-hegemônico.  

Métodos: Revisão sistemática (scoping review). Foi adotado o protocolo de 

revisões sistemáticas denominado PRISMA Extension for Scoping Reviews 

(PRISMA-ScR). Como estratégia de busca foram utilizadas as bases: 

MEDLINE (via PubMed), EMBASE, Web of Science, SCOPUS, SCIELO, 

LILACS) e literatura cinza advinda de pesquisas manuais, contatos direto com 



autores e conhecimento de publicações sobre a temática. Além de publicações 

governamentais. Nenhum período ou restrição de idioma foram adotados na 

estratégia de busca. As palavras chaves utilizadas foram: “Justiça alimentar”, 

“Sindemia”, “Agroecologia”, “Alimento orgânico”, “Agricultura urbana”, 

“Biodiversidade”, “Sistema alimentar”, “Sustentabilidade”, “Agricultura familiar”, 

“Insegurança Alimentar”. O material encontrado foi lido em duplicada (MLA e 

OSH) para checagem dos critérios de elegibilidade (autor, tipo de produção e 

os principais resultados). Possíveis divergências foram resolvidas por consenso 

entre os revisores.  

Resultados: Foram encontradas 8.777 publicações, sendo que ao final apenas 

17 abordavam a temática de interesse. Os principais motivos de exclusão 

foram o fato dos estudos abordarem a qualidade do solo e o saneamento 

alimentar. Três estudos foram excluídos por impossibilidade de localizar a 

versão completa do artigo. Como resultados relevantes destaca-se que a 

agroecologia foi o modo de produção alimentar mais próximo da formação 

contra-hegemônica do sistema alimentar; as publicações científicas sobre este 

tema foram principalmente publicadas nos últimos cinco anos; os estudos 

realizados por especialistas em saúde sobre este assunto são raros e o termo 

contra-hegemônico é mais utilizado nos campos da ideologia e do debate 

político. 

Conclusão: Não foi identificado um conceito consolidado para o sistema 

alimentar contra-hegemônico e o modo de produção que mais se enquadra 

nesse modelo é a produção orgânica de base agroecológica 
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Introdução: A formação dos hábitos alimentares ocorre nos primeiros anos de 

vida, tornando crescente o interesse pelo consumo alimentar na infância.  

Práticas alimentares inadequadas nestas idades podem ter repercussões 

negativas em curto e longo prazo e comprometer o crescimento físico e o 

desenvolvimento infantil, além de representarem risco para obesidade e outras 

complicações. Objetivo: avaliar a substituição das principais refeições e 

consumo de ultraprocessados por escolares, verificando diferenças por gênero. 

Métodos: Trata-se de estudo transversal realizado com amostra probabilística 

de 498 escolares de sete a dez anos de idade, matriculados em seis escolas 

públicas de Ouro Branco-MG. Foi utilizada a terceira versão do Questionário 

Alimentar do Dia Anterior (QUADA-3), as crianças foram orientadas a circular 

os alimentos e bebidas que foram consumidos no dia anterior à pesquisa em 

cada refeição diária. Foi verificado o número de refeições/dia, realização do 

café da manhã, substituição das principais refeições e avaliação qualitativa do 



consumo de produtos ultraprocessados. Para verificar associação das variáveis 

com sexo utilizou-se o Teste do Qui-Quadrado de Pearson (software STATA®. 

Foi solicitado consentimento à direção da escola, aprovação ao Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Santa Rita-FaSaR 

(parecer 3.335.866) e os pais/responsáveis pelos escolares assinaram o TCLE. 

Resultados: Dos escolares, 25,5% realizavam até 4 refeições/dia. A maioria 

(91,77%) realizavam o café da manhã, 7,83% substituíam o almoço, 29,32% 

substituíam o jantar. Observou-se elevada prevalência no consumo de pelo 

menos 1 porção de achocolatado (47,59%), guloseimas (38,75%), refrigerante 

(37,35%), batata frita (28,71), hambúrguer e pizza (25,1%) e salgadinho tipo 

chips (21,69%). Apenas o consumo de guloseimas foi associado ao sexo, com 

maior consumo nas meninas (p=0,034). Conclusão: O estudo reforça as 

discussões acerca da crescente participação de ultraprocessados na 

alimentação dos brasileiros e a importância de maior atenção na qualidade da 

dieta de escolares, revelando a importância de ações de educação alimentar e 

nutricional, com destaque ao incentivo ao seguimento das recomendações do 

Guia Alimentar para População Brasileira. Os resultados podem ser usados por 

profissionais de saúde na orientação dos pais sobre a alimentação infantil, 

assim como por educadores e profissionais envolvidos no planejamento dos 

cardápios escolares. 
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Trabalhadores de turno são aqueles que trabalham em jornadas alternadas. Tal 

situação é extremamente prejudicial ao organismo, pois está relacionada com a 

desregulação do ciclo circadiano do indivíduo, o que está associado com o 

surgimento de diversas complicações, como: obesidade, resistência à insulina, 

dislipidemias, deficiência de micronutrientes e outros. O presente estudo teve 

como objetivo avaliar a obesidade abdominal, através da circunferência da 

cintura, entre trabalhadores de turno de duas mineradoras. Trata-se de um 

estudo transversal realizado com 1482 trabalhadores em turnos rotativos em 

diferentes localidades, sendo dois estudos realizados no Quadrilátero Ferrífero 

e um no sul do Pará. O tempo de trabalho em turnos foi classificado em < 5, 5-

10, 10-15 e > 15 anos. Os dados foram apresentados como média e desvio 

padrão. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro Wilk. Entre 

os trabalhadores avaliados a maioria era do sexo masculino (97,4%), com 20 a 

39 anos (53,9%), trabalhavam em turnos há pelo menos 5 anos (75,7%) e eram 



do estado do Pará (63.8%). A obesidade abdominal estava presente em 62,5% 

dos trabalhadores e foi relacionada com o tempo de jornada em turnos, sendo 

que quanto maior o tempo de trabalho, maiores os valores de CC. A 

circunferência da cintura média dos trabalhadores com < 5 anos de turnos foi 

89,9 cm (± 9,9), 5-10 anos 92,1 cm (± 10,1), 10-15 anos 96,2 cm (± 10,4), e dos 

trabalhadores com 15 anos ou mais foi 96,2 cm (±10,4) (p<0,001). Diante dos 

dados apresentados no presente estudo podemos concluir que quanto maior o 

tempo que um indivíduo se submete a um trabalho de turno, mais elevados são 

os valores de CC. 
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Trabalhadores de turno são aqueles que atuam em jornadas de trabalho 

alternadas. Tal situação é extremamente prejudicial ao organismo pois está 

relacionada com a desregulação do ciclo circadiano do indivíduo. Hoje sabe-se 

que a dessincronização do relógio biológico está diretamente relacionada com 

a modificação do hábito alimentar e o surgimento de algumas complicações 

como a obesidade e dislipidemias. Visto isso, o atual estudo tem como objetivo 

avaliar as alterações do colesterol, com o decorrer dos anos de trabalho, nesse 

modelo de jornada. Trata-se de um estudo transversal realizado com 1482 

trabalhadores em turnos rotativos em diferentes localidades, sendo dois 

estudos realizados no Quadrilátero Ferrífero e um no sul do Pará. O tempo de 

trabalho em turnos foi classificado em < 5, 5-10, 10-15 e > 15 anos. O 

colesterol total (TC) foi avaliado como normal em valores <190mg/dL. Os dados 

foram apresentados como média e desvio padrão. A normalidade dos dados foi 

avaliada pelo teste de Shapiro Wilk. Entre os trabalhadores avaliados a maioria 

era do sexo masculino (97,4%), com 20 a 39 anos (53,9%), trabalhavam em 



turnos há pelo menos 5 anos (75,7%) e eram do estado do Pará (63.8%). Dos 

trabalhadores avaliados, 44,3% tinham colesterol total elevado, e o nível 

colesterol foi relacionado com o tempo de trabalho em turnos, sendo que 

quanto maior o tempo em turnos, maiores os valores de colesterol. O colesterol 

médio dos trabalhadores com < 5 anos de turnos foi 177,5 mg/dL (± 41,0), 5-10 

anos 183,0 mg/dL (± 50,1), 10-15 anos 186,2 mg/dL (± 43,4), e dos 

trabalhadores com 15 anos ou mais de turnos foi 204,4 mg/dL (±43,4) 

(p<0,001). Diante dos dados apresentados no presente estudo podemos 

concluir que o aumento do colesterol total está relacionado ao número de anos 

trabalhados em um regime de turnos. 
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Introdução: Nos últimos anos, houve aumento no número de estabelecimentos 

que comercializam alimentos, especialmente de supermercados e daqueles 

com venda predominante de alimentos ultraprocessados. Diante do avanço dos 

problemas alimentares nos territórios urbanos, o estudo de desertos e 

pântanos alimentares é uma importante ferramenta para compreender a 

distribuição dos estabelecimentos que comercializam os alimentos e propor 

ações para promoção da alimentação adequada e saudável.  Os desertos 

alimentares são caracterizados pela indisponibilidade daqueles que 

comercializam predominantemente alimentos saudáveis. Por outro lado, os 

pântanos alimentares são caracterizados pela alta disponibilidade de 

estabelecimentos que comercializam predominantemente alimentos não 

saudáveis.  



Objetivos: Avaliar a tendência temporal dos desertos e pântanos alimentares 

em uma metrópole brasileira.  

Métodos: Estudo ecológico, conduzido na cidade de Belo Horizonte. A unidade 

de vizinhança utilizada foi o setor censitário. Os dados sobre os 

estabelecimentos que comercializam alimentos foram provenientes da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, e referentes aos anos de 

2008, 2011, 2015 e 2018. Os estabelecimentos que comercializam alimentos 

foram agrupados seguindo a proposta de classificação Câmara Interministerial 

de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN). Os desertos e pântanos 

alimentares foram avaliados utilizando uma metodologia brasileira. Foram 

realizadas análises descritivas. Os softwares utilizados foram o QGis 2.14 e o 

SPSS 19.0.  

Resultados: Durante a década avaliada (2008-2018) houve redução no 

percentual de setores censitários sem estabelecimentos, variação média de -

7,55%. Além disso, houve uma variação média de 3,96% no percentual de 

setores censitários que possuem apenas estabelecimentos que comercializam 

predominantemente alimentos ultraprocessados. Em relação aos desertos 

alimentares ocorreu redução no percentual de setores censitários que 

receberam esta classificação, variação média de -4,18%. E ocorreu aumento 

nos setores censitários classificados como pântanos alimentares, variação 

média de 10,98%. 

Conclusão: Ao longo dos anos, na cidade de Belo Horizonte, a tendência é que 

as pessoas estejam mais expostas a um ambiente alimentar comunitário que 

favorece escolhas alimentares pouco saudáveis. Desse modo, ressalta-se a 

importância de ações e políticas públicas que visem aumentar a disponibilidade 

e acessibilidade de alimentos saudáveis. 
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Introdução: A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) consiste na realização 

do direito ao acesso permanente a uma alimentação saudável e equilibrada. A 

implementação de programas e políticas públicas que tenham como  foco a 

garantia da SAN se faz necessária, principalmente em contextos de 

desigualdades sociais, como é a realidade do Brasil. 

Objetivo: Elaborar uma análise histórica das políticas e programas de 

segurança alimentar e nutricional no Brasil. 

Métodos: Estudo qualitativo com análise de conteúdo de publicações 

governamentais do Brasil para a temática de SAN. Foram analisadas as 

publicações a partir do ano de 1930. A busca e a seleção dos documentos 

foram realizadas através dos canais oficiais do governo brasileiro. Após a 

seleção do material, foi realizada a leitura e a construção de uma série histórica 

no campo da SAN. 



Resultados: Os programas e políticas de SAN são influenciados pelo momento 

histórico/político pelo qual o país está vivenciando. Os primeiros programas e 

políticas instituídos estão relacionados com o caráter assistencialista da época 

e foram voltados para a classe trabalhadora. Com o passar dos anos e junto 

com a discussão da implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), as 

discussões passam a centrar-se em políticas universais, que visam atender 

toda a população. Após os anos 2000, observa-se que os programas e políticas 

buscam abordar questões relacionadas à qualidade da alimentação e a saúde 

da população. Além disso, destaca-se que ao longo da série histórica alguns 

programas e políticas perdem importância e são desativadas, de acordo com o 

cenário epidemiológico e político. 

Conclusão: Muitos foram os avanços na temática no que se refere às 

publicações federais, o que sinaliza um compromisso dos governos com a 

pauta de segurança alimentar e nutricional. Porém, nos últimos cinco anos 

observa-se um retrocesso no âmbito federal, comprovado principalmente pela 

ausência da publicação do Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 
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Introdução: Ainda é baixo o número de pessoas com o hábito de leitura dos 

rótulos de alimentos e compreensão de seus itens. Frente a isso, o projeto de 

extensão “De olho no rótulo: conhecendo o que se come” tem promovido 

educação alimentar e nutricional a diversos grupos etários, por meio da 

divulgação do guia alimentar para a população brasileira e explicação da 

rotulagem nutricional, de modo a proporcionar escolhas alimentares mais 

conscientes e saudáveis, visando à promoção da saúde e prevenção de 

doenças crônicas. Objetivo: Objetivou-se avaliar o impacto do uso do YouTube 

nas ações do projeto durante a pandemia de COVID-19. Métodos: Em março 

de 2020, o contexto pandêmico exigiu dos integrantes do projeto maior 

criatividade e flexibilidade para adequar suas ações, lançando mão de 

atividades e recursos virtuais, a fim de manter o pilar produtivo e agregador da 

Extensão Universitária. Assim, conteúdos educativos e informativos foram 



postados na página do projeto no YouTube. Resultados: Pode-se dizer que 

houve um impacto satisfatório, evidenciado pelos dados obtidos até 

junho/2021: 8 videoaulas postadas; 522 visualizações, com média de 75 

visualizações/vídeo; 100% de marcações “gostei”, sendo 63% do conteúdo do 

canal recomendado ao público. Tais resultados demonstram a satisfação do 

público com o conteúdo elaborado pelo projeto e são uma oportunidade de 

divulgação técnica de qualidade no eixo Educação Alimentar e Nutricional. Isto 

motiva a continuidade de postagens similares confiáveis, as quais podem 

impactar positivamente os hábitos alimentares da população, por meio da 

compreensão da alimentação saudável e rotulagem dos alimentos. Assim, além 

do aprendizado, essas pessoas podem tornar-se multiplicadoras desses 

conhecimentos. Conclusão: O emprego do canal de compartilhamento 

YouTube mostrou-se satisfatório, com impacto positivo para que o projeto 

permanecesse com suas ações educativas voltadas à comunidade, mesmo 

num momento de excepcionalidade. 
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Introdução: O consumo de uma dieta baseada em alimentos in natura é 

essencial para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

O consumo de cinco porções diárias de frutas e hortaliças (F&H) contribui para 

a promoção de saúde e atua como fator protetor para as DCNT. 

  

Objetivo: Analisar a variação temporal do consumo recomendado de F&H na 

população adulta (= 18 anos) das 26 capitais brasileiras e Distrito Federal entre 

2015 e 2020.  

 

Métodos: Foram utilizados dados coletados pelo Sistema de Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(Vigitel) entre os anos de 2015 e 2020 com adultos das capitais brasileiras e 

Distrito Federal (n=292.333). A variação temporal do consumo recomendado 

de F&H (= 5 vezes por dia em = 5 dias na semana) foi identificada no período, 

para o conjunto completo da população e segundo os estratos 



sociodemográficos: sexo, idade e escolaridade. Para identificação da tendência 

linear (de aumento ou diminuição) significativa (p<0,05) na variação do 

indicador estudado (em pontos percentuais por ano (pp/ano)) foram utilizados 

modelos de regressão de Prais-Winsten. 

 

Resultados:   

Observou-se uma diminuição significativa no consumo recomendado de F&H 

para o conjunto completo da população, variando entre 25,2% a 22,5% (-

0,55pp/ano, p<0,05). Essa redução foi identificada entre ambos os sexos, mas 

com maior magnitude entre as mulheres, de 28,9% para 26,3% (-0,57pp/ano, 

p<0,001), e nas faixas etárias mais jovens, variando entre 21,0% a 16,9% (-

0,69pp/ano; p<0,05) para adultos de 18 a 24 anos e de 25,3% a 18,0% (-

1,00pp/ano; p<0,05) para aqueles com 25 a 34 anos. Entre os níveis de 

escolaridade, adultos com 12 anos ou mais de estudo tiveram as maiores 

reduções no consumo (34,6% para 28,3% (-1,03pp/ano, p<0,05)).  

 

Conclusão: O consumo recomendado de F&H teve uma diminuição significativa  

entre 2015 e 2020 para o conjunto completo da população e principalmente 

entre mulheres, adultos mais jovens e com maior nível de escolaridade. Dada a 

importância do consumo recomendado de F&H para a promoção da saúde, 

ressalta-se a urgência no desenvolvimento de políticas públicas que incentivem 

e facilitem o acesso desses pela população. 
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Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um 

dos maiores problemas de saúde pública. Elas se relacionam a um conjunto 

comum de comportamentos de risco, a alimentação inadequada, o tabagismo, 

o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, a inatividade física.  

 

Objetivo: Analisar a variação temporal de comportamentos de risco para DCNT 

na população adulta (=18 anos) das 26 capitais brasileiras e Distrito Federal 

entre 2015 e 2020.  

 

Métodos: Foram utilizados dados coletados pelo Sistema de Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(Vigitel) entre os anos de 2015 e 2020 com adultos das capitais brasileiras e 

Distrito Federal (n=292.333). As variações dos comportamentos de risco 

(consumo não frequente de frutas e hortaliças (F&H), o tabagismo, o consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas, a inatividade física) foram identificadas para o 



conjunto completo da população e segundo estratos sociodemográficos: sexo, 

idade e escolaridade. Para identificação da tendência linear significativa 

(p<0,05) na variação temporal dos indicadores estudados (em pontos 

percentuais por ano (pp/por ano)), foram utilizados modelos de regressão de 

Prais-Winsten. 

 

Resultados:  Observou-se um aumento no consumo não frequente de F&H 

(0,77pp/ano, p<0,05). Esse aumento foi identificado em ambos os sexos, 

principalmente para a faixa etária de 25 a 34 anos e para adultos com 9 ou 

mais anos de estudo. Houve diminuição de tabagismo, (-0,18pp/ano, p<0,05), 

sendo essa redução também observada entre os homens, adultos entre 45 a 

54 anos e com 0 a 8 anos de estudo. Houve um aumento do consumo abusivo 

de álcool entre mulheres (0,90pp/ano; p<0,05) entre os mais jovens (18 a 24 

anos; (1,00pp/ano; p<0,05) e entre aqueles com 9 a 11 anos de estudo 

(0,59pp/ano; p<0,05)). Para a inatividade física, observou-se aumento na 

variação entre faixa etária mais jovem (18 a 24 anos:0,77pp/ano; P<0,05) e 

redução para indivíduos entre 45 e 54 anos (-0,82pp/ano; p<0,05) e 55 e 64 

anos (-0,66pp/ano; P<0,05). 

 

Conclusão: Foi observada uma variação mista na realização de 

comportamentos de risco para DCNT no período. Uma piora da realização dos 

comportamentos de risco foi principalmente associada ao sexo feminino, entre 

os mais jovens e com escolaridade intermediária. 
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INTRODUÇÃO: O SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) 

configura importante estratégia de avaliação de crianças no Brasil, permitindo o 

monitoramento de desordens nutricionais, de forma continuada, pela rede 

pública de saúde. A vigilância nutricional de menores de 5 anos entre os anos 

de 2019 e 2020 caracteriza seu perfil nos períodos que antecede e sucede o 

início da pandemia da Covid-19 no país. OBJETIVO: Caracterizar e comparar o 

perfil nutricional de crianças brasileiras menores de 5 anos entre 2019 e 2020, 

com base nos registros do SISVAN. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 

transversal, com dados obtidos dos relatórios públicos do SISVAN, para 

menores de 5 anos. O perfil nutricional foi avaliado através do indicador IMC 

(Índice de Massa Corporal) para Idade. As análises de associação foram feitas 

pelo teste do Qui-quadrado, considerando-se valores de p < 0,05. 

RESULTADOS: Foram registrados dados de 4.942.781 e 3.780.114 crianças 

menores de 5 anos, em 2019 e 2020, respectivamente. Não houve diferença 

significativa entre os anos para as prevalências de desnutrição (6,9% e 6,11%). 

Cresceu, no entanto, a prevalência de risco de sobrepeso/sobrepeso, de 

24,88% (IC 24,84-24,92) para 26,69% (IC 26,64-26,73), com valor de p < 

0,001. A obesidade também aumentou de forma significativa (p<0,001), de 



6,95% (IC 6,93-6,97) para 7,39% (IC 7,36-7,41). Realizando-se as análises 

para as regiões do país, em separado, observou-se, em todas elas, aumento 

nas prevalências de excesso de peso (p <0,001), entre 2019 e 2020, com os 

maiores valores no Nordeste: 33,68% (IC 33,62-33,75) e 36,61% (IC 36,53-

36,69). As menores prevalências foram encontradas no Centro-oeste: 28,40% 

(28,22-28,56) e 30,79% (30,59-30,97). CONCLUSÃO: Elevados valores de 

risco de sobrepeso/sobrepeso e de obesidade foram encontrados para os anos 

analisados no estudo, com aumento significativo nas prevalências, mesmo em 

se tratando de um curto período. Tais resultados são reflexo da transição 

nutricional no país, caracterizada pelas elevadas taxas de excesso de peso, 

mas podem, ainda, apontar para uma provável acentuação do problema no 

momento histórico avaliado, em que a epidemia da Covid-19 chega ao país 

com potencial para agravar as mais diversas desordens nutricionais, em 

especial entre crianças. 
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Introdução: O clima quente e úmido dos trópicos fez crescer uma planta tão 

exótica quanto a terra descoberta pelos portugueses, o maracujá era bem 

conhecido dos índios das Américas e apreciado também. Na língua tupi é 

conhecido como mara kuya, que significa “alimento servido na cuia”. A massa 

choux, por sua vez, na forma de éclair, torna-se um meio para servir variados 

recheios, portanto não deixa de ser também uma cuia para alimentos. A 

procura por alimentos funcionais tem aumentado a cada dia bem como a 

utilização dos subprodutos para evitar desperdícios. Diante disso, a farinha da 

casca do maracujá apresenta quantidades significativas de fibras, que podem 

trazer benefícios à saúde do consumidor, pois contém várias propriedades 

antioxidantes, nutricionais e funcionais como a pectina, combatendo assim a 

diabetes, reduzindo o colesterol e auxiliando na perda de peso.  

Objetivo: Empregar a farinha de maracujá na elaboração da massa choux para 

o preparo de uma éclair, aproveitando este subproduto da fruta.  



Métodos: Este estudo partiu da revisão da literatura especializada e confecção 

de uma massa éclair utilizando a farinha de maracujá, em substituição à farinha 

de trigo (100%). A execução do produto foi em ambiente doméstico e a 

observação das características organolépticas do produto final foi realizada 

pelos próprios autores da pesquisa.  

Resultados: A farinha de maracujá utilizada no preparo da massa choux obteve 

consistência e textura semelhante ao da receita original. Diante disso as éclairs 

tomaram a forma adequada e quando submetidas à cocção cresceram e 

formaram os espaços ocos desejados. Quanto ao gosto, a éclair agregou um 

sabor ácido do maracujá que, harmonizado com recheio adocicado realçará a 

sobremesa. Conclusão: A manutenção das características de uma éclair 

utilizando a farinha de maracujá demonstra o grande potencial do produto, 

além de ser financeiramente mais viável por usar um subproduto antes 

descartado, traz também todos os benefícios para quem é intolerante ao 

glúten. 
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Introdução: A água é um dos principais insumos nos serviços de alimentação, 

utilizada nos processos de produção e higienização. O lixo, principalmente os 

que contêm restos de alimentos, é fonte de contaminação, favorecendo o 

aparecimento de vetores e pragas. A implementação de ações ambientalmente 

responsáveis, para minimizar o impacto negativo ao meio ambiente gerado 

pelo consumo inconsciente da água e manejo dos resíduos são aspectos 

fundamentais para garantir sustentabilidade ambiental. Objetivo: Avaliar e 

classificar estabelecimentos comerciais de alimentação de acordo com o 

abastecimento de água e manejo dos resíduos. Metodologia: Trata- se de uma 

pesquisa transversal realizada em restaurantes, bares e lanchonetes 

comerciais de treze municípios (Capela Nova, Caranaíba, Casa Grande, Catas 

Altas da Noruega, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Itaverava, Lamim, 

Piranga, Queluzito, Rio Espera, Santana dos Montes e Senhora de Oliveira), 



participantes de uma pesquisa maior intitulada “Avaliação das condições 

higiênico-sanitárias de restaurantes comerciais em municípios do interior de 

Minas Gerais”. O abastecimento de água e manejo dos resíduos foi avaliado, 

respetivamente, por meio do bloco 1.7 e 1.8 da lista de verificação das boas 

práticas de fabricação em estabelecimentos produtores/industrializadores de 

alimentos, adaptada da RDC nº 275/2002, aplicada em visita técnica ao 

estabelecimento, em 2018. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Rita-FaSaR (parecer: 2952211). 

Resultados: No bloco “manejo de resíduos”, foi encontrada média de 41% de 

adequação. Mais da metade dos estabelecimentos (60%) não eram dotados de 

recipientes para coleta de resíduos nas áreas internas, ou não eram 

devidamente identificados e forrados com sacos plásticos; a retirada frequente 

dos resíduos da área de processamento eram ineficientes em 38% dos 

estabelecimentos, e grande parte deles (80%) não dispunham de local 

apropriado para estocagem dos resíduos. Em relação à água 31% dos 

estabelecimentos não utilizavam sistema de abastecimento ligado à rede 

pública, e 53% não apresentava sistema de captação própria. Conclusão: Os 

resultados demonstram necessidade de realização de ações voltadas a 

sensibilização dos proprietários de estabelecimentos comerciais sobre a 

sustentabilidade ambiental, proporcionando melhorias quanto às questões 

sanitárias, econômicas e sociais relacionadas à manejo dos resíduos e uso 

sustentável dos recursos hídricos. 
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Introdução: Enraizado na cultura gastronômica de Pernambuco, o bolo de noiva 

ocupa destaque na sua doçaria tradicional. Elaborado de farinha de trigo, frutas 

secas e vinho, ele se destaca em relação aos demais bolos de casamento 

devido à sua massa de cor escura, além de aroma e sabor característico. A 

restrição ao consumo de produtos contendo glúten e a crescente preocupação 

da população por uma alimentação saudável e equilibrada amplia o 

desenvolvimento de novos produtos e que agreguem insumos funcionais em 

sua formulação. O uso de farinhas sucedâneas da farinha de trigo tem 

aumentado e, nesse cenário, surge o emprego da farinha de biomassa de 

banana verde, rica em amido resistente, fibras, vitaminas e minerais.  

Objetivo: Desenvolver produto de confeitaria do tipo bolo regional sem glúten e 

com ingrediente com propriedades funcionais.  



Métodos: A pesquisa foi organizada em revisão da literatura especializada, 

escrita de formulação alternativa e elaboração de bolo de noiva pernambucano 

com farinha de biomassa de banana verde/BBV, em substituição (100%) da 

farinha de trigo. A produção do bolo ocorreu em ambiente doméstico e foi 

realizada a avaliação das características sensoriais (aparência, cor, textura, 

aroma e sabor) do produto final de forma discriminativa, comparando com uma 

formulação convencional de bolo de noiva.  

Resultados: O bolo de noiva elaborado com farinha de BBV não apresentou 

alterações sensoriais significativas como aroma, sabor e cor comparado à 

receita tradicional. A textura do bolo de noiva com BBV apresentou aspecto 

mais gomoso e úmido, o que pode ser resultado do efeito da ausência de 

glúten na formação da emulsão da massa do bolo, visto que a concentração de 

gordura fora idêntica para ambas as receitas.  

Conclusão: O bolo de noiva acrescido da farinha de BBV não apresentou 

variações sensoriais significativas comparado à receita do tradicional bolo de 

noiva pernambucano, resultando em um produto de confeitaria com capacidade 

funcional e sem glúten, ampliando suas propriedades nutritivas e potencial para 

consumo em dietas restritivas como glútenfree. Ademais, esta formulação 

experimentada possibilita a elaboração de uma receita alternativa viável 

econômica e tecnologicamente. 
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Introdução: As mudanças nos padrões alimentares da população, 

principalmente relacionadas ao estilo de vida vegetariano e vegano, têm 

impulsionado a comercialização de bebidas vegetais, conhecidas popularmente 

como “leites” vegetais. As informações contidas nos rótulos devem atender a 

legislação para garantir a segurança no consumo. Objetivo: Avaliar a 

conformidade dos rótulos de bebidas de extrato vegetal comercializadas na 

zona sul do Recife/PE. Metodologia: A análise de 48 rótulos de bebidas de 

extrato vegetal à base de amêndoas, aveia, coco, castanha de caju, avelã, 

arroz, amendoim e mix de plantas (ervilha, chicória, abacaxi e couve) foi 

realizada a partir de registros fotográficos das embalagens das bebidas e 

posterior aplicação de um check list próprio, confeccionado a partir das 

Resoluções 259/02, 359/2003, 360/2003, 54/2012, 26/2015 e Decreto 

6871/2009. Resultados: Dos 48 rótulos analisados, 26 (54%) encontravam-se 



com irregularidades. Dentre eles, 13 (50%) apresentaram irregularidade em 

apenas um quesito avaliado, 7 (27%) em dois e 6 (23%) em três ou mais. O 

quesito mais inconforme foi a disposição do nome, classe e peso de 

edulcorante para bebidas dietéticas. 9 bebidas faziam uso de edulcorante na 

composição e 100% dessas não continham tanto o peso dele por 100mL de 

bebida quanto a classe na qual pertence, como obriga o Decreto 6.871/2009. 

Dos 41 rótulos que faziam menção a alguma informação nutricional 

complementar do produto, 18 (44%) possuíam alegações errôneas conforme a 

RDC 54/2012, destacando-se a atribuição de INC sem a devida declaração do 

nutriente específico na tabela nutricional e atribuição inválida de INC através de 

propriedades inerentes ao grupo alimentar (“sem lactose” e “sem colesterol” em 

produtos de origem vegetal). Outros erros também foram observados, como 

arredondamento incorreto dos valores numéricos (RDC 360/03), indicação 

incompleta do uso de aromatizante (Decreto 6.871/2009), declaração 

incompleta dos valores nutricionais (RDC 360/2003) e porção e medidas 

caseiras incorretas (RDC 359/2003), sendo os percentuais de inconformidade 

14,6%, 8,1%, 6% e 4%, respectivamente. Conclusão: Os resultados obtidos 

permitem concluir que se faz necessária uma maior fiscalização da rotulagem 

alimentar e nutricional, já que mais da metade (54%) dos rótulos analisados 

apresentaram pelo menos um quesito em desacordo segundo a legislação 

brasileira. 
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A enzima ß-galactosidase, conhecida popularmente como lactase, é um 

constituinte alimentício com alegação de propriedade funcional aprovado pela 

Anvisa, sendo comercializada na forma de suplemento alimentar que possibilita 

o consumo de produtos lácteos por intolerantes à lactose. A investigação 

acerca dos atos normativos para regulamentação e controle sanitário para 

utilização e comercialização desta enzima é uma tarefa imprescindível para 

vigilância sanitária, que respalda e viabiliza a segurança do consumo de 

suplementos alimentares no Brasil. Considerando tais prerrogativas, o objetivo 

deste trabalho foi descrever a trajetória da regulação sanitária da enzima 

lactase em produtos alimentícios no Brasil. Foi realizado um estudo 

retrospectivo de abordagem mista para análise de atos normativos sanitários 

para regulação de alimentos, dados secundários de acesso público sobre 

registros de alimentos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 

registros de patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. As 

análises documentais de 24 atos normativos apontaram fragilidades e 

inconsistências que permitiram a transição do uso da lactase, inicialmente 



incluída como coadjuvante de tecnologia alimentar a ser inativado após sua 

atividade no processo industrial, para utilização indiscriminada em produtos 

alimentícios.  Tais produtos contendo lactase foram registrados em categorias 

distintas, sendo a maior parte classificados como: alimentos com alegações de 

propriedade funcional ou de saúde; suplementos alimentares contendo 

probióticos e/ou enzimas. Entre os anos de 1995 e 2020, foram autorizados 

registros de 29 fabricantes, 42 produtos e 512 marcas atreladas à lactase. 

Também foi constatado o registro de patente por um fabricante para 

determinado medicamento, na forma de pastilha orodispersível, contendo a 

lactase como princípio ativo. Posteriormente, este mesmo fabricante realizou o 

registro na Anvisa de um produto alimentício, contendo a mesma enzima, na 

categoria de alimento com alegação de propriedade funcional ou de saúde. 

Tais achados evidenciam o redirecionamento da lactase do mercado 

farmacêutico para o mercado alimentício, sugerindo diversos conflitos de 

interesses e facilitações para comercialização de suplementos alimentares 

contento esta enzima, sem a devida precaução e orientação para a segurança 

do consumidor. 
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INTRODUÇÃO: O principal veículo de informação dos alimentos são os rótulos, 

que precisam estar de acordo com Legislação brasileira, possibilitando 

melhores escolhas e segurança alimentar e nutricional aos consumidores. 

OBJETIVO: Analisar a adequação da rotulagem de pães integrais com relação 

à presença de informações obrigatórias conforme regulamentações vigentes no 

país. MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional e descritivo, onde 

foram analisados 11 rótulos de pães integrais, adquiridos em 4 supermercados, 

localizados em dois municípios nos estados do Ceará e Pernambuco. A análise 

foi feita com base em check list elaborado e padronizado como adequado ou 

inadequado conforme os itens exigidos para rotulagem de alimentos na RDC n° 

26 de 2015, que trata da informação obrigatória dos alimentos alergênicos nas 

embalagens; RDC n° 136 de 2017, que trata da declaração da presença de 



lactose nos rótulos dos alimentos; Lei 10.674 de 2003, que traz a 

obrigatoriedade da informação sobre a presença de glúten; Portaria n° 259 de 

2002, no item 6.2.4, que aborda a apresentação da informação obrigatória 

sobre aditivos alimentares. Os dados foram analisados em Excel® 2016. 

RESULTADOS: Verificou-se adequação de 100% (11) quanto a Lei 

10.674/2003 e adequação de 81,8% (9) em relação a RDC n° 26/2015. As 

legislações que tiveram menores adequações foram a RDC n° 136/2017, 

72,7%(8), e o item 6.2.4 da Portaria n° 259/2002, 36,3% (4). Em geral, o 

percentual de adequação dos rótulos de acordo com as legislações analisadas, 

foi de 72,7%.  CONCLUSÃO: Os rótulos analisados em sua maioria, estavam 

de acordo com as Legislações vigentes no país. Porém, foi observado 

negligência das empresas com relação às informações obrigatórias sobre a 

presença de lactose, aditivos alimentares e alimentos alergênicos. Essas 

informações são fundamentais para saúde de pessoas com restrições 

alimentares. Comprovando a necessidade de maior fiscalização pelos órgãos 

competentes para adequação da rotulagem, além de melhorar a clareza, 

legibilidade das informações nutricionais e auxiliar o consumidor a realizar 

escolhas alimentares mais conscientes. 
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Produtos alimentícios à base de óleos e gorduras são amplamente consumidos 

e sua rotulagem nutricional influencia nas escolhas do consumidor. O objetivo 

desse estudo foi verificar possíveis inadequações nas informações de rótulos 

de produtos à base de óleos e gorduras, comercializados na Grande Vitória, 

Espírito Santo. Conduziu-se um estudo descritivo, através da análise das 

informações contidas em rótulos de óleos vegetais, manteigas e margarinas, 

comercializados na Grande Vitória, Espírito Santo. As informações dos 

produtos foram verificadas em sites de supermercados e avaliadas seguindo os 

critérios das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC), da Anvisa: Nº 360, de 

23 de dezembro de 2003 e Nº 54, de 12 de dezembro de 2012. Utilizou-se uma 

lista de verificação eletrônica, desenvolvida no Google Formulário, exportando 

o banco de dados, ao final, para o Microsoft Excel®. Avaliou-se dez tipos de 

produtos, sendo eles: óleos de canola, soja, milho, girassol, coco extravirgem, 

óleo composto de soja e oliva, azeite extravirgem, manteiga com sal, manteiga 

com sal zero lactose e margarina comum com sal. Para cada produto, foram 



selecionadas três marcas diferentes, agrupadas de acordo com os preços 

aplicados na região (A: maior; B: intermediário e C: menor), totalizando 30 

produtos. Para comparar as informações com o exigido pela legislação, os 

itens de cada produto foram classificados como: “conforme”, “não conforme” ou 

“não se aplica”. Analisou-se os resultados pela estimativa de frequência (%), 

conforme as categorias de marcas. Quanto à RDC Nº 360/2003, 50% dos 

produtos avaliados apresentaram 100% de conformidade em todas as 

categorias de preço. Inconformidades foram observadas em 30% dos produtos 

“A”, 20% dos “B” e 50% dos “C”, segundo categorias de preço. A RDC Nº 

54/2012 aplicou-se a 14 produtos, sendo que 50% mostraram alguma 

inconformidade independente do preço, destacando-se o item a respeito da 

declaração de características inerentes ao alimento. Os achados, nesse 

estudo, demonstraram que o atendimento ao exigido pela legislação, quanto à 

rotulagem de alimentos, ainda é falho, sendo que as inconformidades podem 

induzir o consumidor a interpretações e escolhas equivocadas. 
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O Kefir é um produto lácteo resultado da fermentação do leite pelos grãos de 

Kefir. Estes grãos são constituídos por leveduras, bactérias ácido-láticas e 

acido-acéticas imersas em uma matriz composta por polissacarídeos e 

proteínas, que produzem ácido lático, etanol e dióxido de carbono. De acordo 

com a literatura as bactérias ácido-láticas destes grãos produzem bacteriocinas 

e outras substâncias com propriedades antimicrobianas, que podem inibir tanto 

bactérias Gram-positivas quanto bactérias Gram-negativas. Diante deste 

contexto o presente estudo avaliou o potencial antimicrobiano dos grãos de 

Kefir na região de Ouro Preto – MG. Foram obtidas duas amostras de 

diferentes doadores e estas foram reestabelecidas para isolamento dos 

microrganismos a serem testados. Posteriormente os isolados do kefir foram 

caracterizados quanto à morfologia, teste de catalase e técnica de coloração de 

Gram. A ação antimicrobiana dos isolados do kefir foi verificada por meio do 

teste do antagonismo, sendo possível concluir que 50% dos isolados da 

amostra 1 e 73,8% dos isolados da amostra 2 foram capazes de inibir o 

crescimento das bactérias indicadoras Escherichia coli ATCC 10536, 

Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Salmonella Typhimurium ATCC 14028 e 

Bacillus cereus ATCC 11778, pertencentes ao banco de cultura do laboratório 



de Microbiologia de Alimentos da Escola de Nutrição da UFOP. Portanto, o 

resultado demonstrou que as amostras apresentaram um bom potencial 

antimicrobiano o que seria promissor para a substituição de conservantes 

químicos aplicados para a garantia da qualidade do alimento e aumento de sua 

vida de prateleira. 
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Os estabelecimentos comerciais que fornecem alimentos para a população 

representam um papel importante no sucesso do tratamento de indivíduos que 

possuem alergias e/ou intolerâncias alimentares. Esse papel de cuidado é 

viabilizado por manipuladores de alimentos, definidos como qualquer pessoa 

do serviço de alimentação que entra em contato direto e indireto com o 

alimento. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o conhecimento sobre 

intolerâncias e alergias alimentares em estabelecimentos comerciais da cidade 

de Viçosa/MG Trata-se de um estudo transversal, descritivo e qualitativo 

realizado em 2019 com manipuladores e responsáveis (proprietários e/ou 

gerentes) atuantes em estabelecimentos produtores e comercializadores de 

alimentos. Foi aplicado um questionário sobre  questões que avaliaram a 

compreensão sobre o que é alergia e intolerância alimentar: o que são alergia e 

intolerância alimentares; alimentos envolvidos na intolerância à lactose e ao 

glúten; tratamento para doença celíaca e o que ocasiona tal doença. 

Posteriormente, foi realizada uma capacitação sobre o tema e o questionário foi 



novamente aplicado. A satisfação dos funcionários após a capacitação foi 

avaliada com o auxílio de uma escala hedônica de cinco pontos. Os dados 

foram analisados através de distribuição de frequências absolutas e relativas 

utilizando o programa Microsoft Excel. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa 

(parecer número 3.577.859). A investigação realizada previamente à 

capacitação revelou um conhecimento deficitário dos participantes, onde o 

percentual de acerto das respostas ficou em torno de 70%. Posteriormente à 

capacitação, notou-se aumento no percentual de acertos em 24%. A 

capacitação apresentou ótima aceitação pelos participantes, 95% classificou-a 

como gostei extremamente. A maioria dos participantes conhecem ou já 

ouviram falar sobre alergia e intolerância alimentar, porém não possuem 

conhecimento suficiente sobre o assunto. Portanto, é extremamente necessário 

que haja capacitações, pois o setor de alimentação, por meio das pessoas que 

ali trabalham, tem responsabilidade de fornecer alimento seguros, para que os 

manipuladores e responsáveis possam conhecer e entender os problemas que 

uma alimentação inadequada pode causar à uma pessoa com alergia e/ou 

intolerância alimentar e assim evitar agravos a saúde, contribuindo para a 

qualidade de vida desses indivíduos. 
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Plantas alimentícias não convencionais (PANC) são plantas que não fazem 

parte do cardápio cotidiano de grande parte da população, sendo estas 

cultivadas ou espontâneas, exóticas ou nativas, das quais uma ou mais partes 

são comestíveis. Neste contexto, o objetivo foi investigar o conhecimento, a 

utilização, a motivação e interesse nas PANC. Realizou-se estudo descritivo e 

de corte transversal na Região Metropolitana da Grande Vitória, Espírito Santo. 

A pesquisa foi conduzida de novembro de 2020 a março de 2021. Foi aplicado 

questionário online disponibilizado no Google Forms® que contemplou 

aspectos sociodemográficos e questões sobre conhecimento, consumo, 

obtenção, motivação e acesso às PANC. A pesquisa foi aprovada por comitê 

de ética em pesquisa sob parecer n.4.172.583. Participaram 553 voluntários, 

sendo a maioria residente em Vitória (40,6 %, n= 224). Quanto ao hábito de 

consumir plantas não convencionais em mercados e feiras, a maioria relatou 

não possuir este hábito (67,0 % n= 370). A maioria dos participantes relatou 

aproveitar partes de plantas que normalmente são descartadas (55,1%, 

n=304). O motivo mais mencionado para o consumo dessas plantas ou partes 

delas foi ‘para evitar o desperdício’ (14,5%, n= 44). Quanto ao local de 



obtenção dessas plantas/partes de vegetais, 21,7% (n= 66) relatou adquirir em 

feiras e supermercados, de 2 a 5 vezes por semana (43,8%, n= 133). A maioria 

dos participantes relatou conhecer o termo PANC (54,0%, n= 298), e dentre 

esses, o local mais mencionado como fonte para este conhecimento foi a 

internet (17,8%, n=54). Dentre as imagens de plantas apresentadas, a PANC 

menos reconhecida foi a castanha de sapucaia (14,1%, n=78). A maioria dos 

participantes relatou conhecer o ‘umbigo de bananeira’ (77,5%, n=428), sendo 

que desses, 40,9% (n=175) consomem ou já consumiram a planta. A maioria 

relatou ter interesse em conhecer as plantas apresentadas (92,6%, n=511) e 

consumi-las caso possuam alto valor nutricional (96,4%, n=532). Observou-se 

interesse de 92,9% (n=513) dos participantes em conhecer mais o tema PANC. 

Conclui-se que o conhecimento da população da Grande Vitória sobre PANC é 

limitado, e consequentemente a utilização e consumo dessas plantas são 

baixos. Entretanto, há interesse em ampliar o conhecimento e consumo das 

PANC. 
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A operação de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) envolve uma 

série de desafios e um dos mais importantes é a gestão dos estoques, seja das 

matérias-primas ou mesmo dos produtos acabados. Como são tratados 

alimentos perecíveis com validade definida, o efetivo controle do estoque 

garante o equilíbrio e serve de componente principal na tomada de decisão do 

processo de reposição desses materiais, permitindo uma melhor assertividade 

de quanto pedir, quando pedir e de como usar. Há várias técnicas que são 

amplamente utilizadas nas UAN para fazer esse controle e duas das mais 

comuns são Just in Time e o First-in-First-out., mas para que essas técnicas 

possam ser utilizadas é necessário um sistema de controle adequado – o que 

pode ser um investimento vultoso dependendo do porte da unidade. Assim, 

com base em uma ampla revisão bibliográfica realizada em artigos científicos 

publicados nos últimos dez anos em revistas e journals indexados, e como 

resultado foi efetuado um estudo de caso, através da aplicação de visitas de 

campo realizadas em um restaurante comercial familiar, foi possível elaborar e 



implementar uma planilha de controle de estoque das materiais-prima utilizadas 

na confecção das refeições (almoço apenas). A planilha foi implementada no 

formato Excel® e como resultado do projeto conseguiu-se uma redução 

acentuada dos descartes pela não utilização dos produtos devido a validade, 

atingindo os propósitos previstos para o projeto. 
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INTRODUÇÃO: O desperdício ocorre durante as duas etapas finais da cadeia 

de abastecimento causando impactos adversos na segurança alimentar, nos 

recursos naturais e na saúde humana. O setor varejista apresenta anualmente 

um elevado custo com o desperdício de frutas e hortaliças (FH), sendo urgente 

a necessidade de identificar o desperdício destes alimentos na etapa de 

distribuição, sobretudo em países em desenvolvimento, como o Brasil.  

OBJETIVO: Analisar os motivos, destino e as estratégias de redução do 

desperdício de FH entre os diferentes estabelecimentos comerciais de uma 

capital brasileira.  

MÉTODOS: Estudo transversal, realizado nas áreas com e sem equipamentos 

públicos de segurança alimentar e nutricional (EPSAN) de Belo Horizonte, 

Brasil. Áreas foram definidas por um buffer de 500m no entorno dos EPSAN e 

dos centroides dos setores censitários das áreas sem EPSAN, considerando 



uma distância mínima de 1000m entre eles. Foram avaliadas variáveis de 

motivos, destino e estratégia para redução de desperdício de FH. Essas 

variáveis foram descritas por meio de medidas de tendência central e 

comparados pelo teste qui-quadrado e teste de Tukey. 

RESULTADOS: Ao todo 109 estabelecimentos comerciais participaram do 

estudo, sendo a maioria classificada como sacolão (40,3%). Mais da metade 

dos estabelecimentos relatou a ocorrência de desperdícios de FH (55,4%), 

sendo maior entre os sacolões (55,7%). Os principais motivos relatados foram: 

manipulação excessiva do consumidor (30,1%), más condições ambientais do 

estabelecimento (28,6%), compra excessiva (15,0%), baixa qualidade das FH 

(12,0%), más condições de transporte (9,0%) e armazenamento inadequado 

(5,3%). Ao avaliar o destino das FH sem valor comercial observou-se que a 

maioria doa (46,2%), descarta (36,8%) e reaproveita (16,9%)  As principais 

estratégias de redução de desperdício de FH foram o controle de estoque 

(40,4%) e diminuição do preço (37,6%).  

CONCLUSÃO: Os sacolões e EPSAN apresentaram maior prevalência de 

desperdício. A manipulação excessiva do consumidor e as más condições 

ambientais do estabelecimento foram os principais motivos relatados para 

ocorrência de desperdício. A doação e o descarte foram os principais destinos 

das FH sem valor comercial. O controle de estoque e a diminuição do preço 

foram citados como estratégias para redução. 
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Introdução: A legislação exige que os serviços de alimentação tenham Manual 

de Boas Práticas de Fabricação (MBPF) e Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POPs) disponíveis para manipuladores de alimentos e para 

autoridades sanitárias. A ausência da documentação compromete o registro e 

padronização das atividades, implicando na segurança alimentar. A presença 

de responsável técnico é imprescindível para adotar medidas de controle e 

responder pela qualidade e segurança dos serviços prestados. Objetivo: Avaliar 

estabelecimentos comerciais de alimentação de acordo com a documentação 

sanitária e presença de responsável técnico. Metodologia: Trata- se de uma 

pesquisa transversal realizada em restaurantes, bares e lanchonetes 

comerciais dos municípios Capela Nova, Caranaíba, Casa Grande, Catas Altas 

da Noruega, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Itaverava, Lamim, Piranga, 

Queluzito, Rio Espera, Santana dos Montes e Senhora de Oliveira, 

participantes de uma pesquisa maior intitulada “Avaliação das condições 



higiênico-sanitárias de restaurantes comerciais em municípios do interior de 

Minas Gerais”.A avaliação foi feita por meio do bloco “Documentação” da lista 

de verificação de boas práticas de fabricação em estabelecimentos 

produtores/industrializadores de alimentos, adaptada da RDC 275/2002, 

aplicada em visita técnica ao estabelecimento. O percentual de adequação foi 

calculado utilizando a fórmula no Microsoft Excel, SOMA (itens adequados do 

bloco)/(total de itens avaliados do bloco – total de itens não aplicáveis do 

bloco). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade Santa Rita-FaSaR (parecer: 2952211). Resultados: A média de 

adequações no bloco “documentação” foi 13%(±0,33). Verificou-se que apenas 

13% dos estabelecimentos dispunham dos POPs e somente 17% possuíam o 

MBPF. Destaca-se elevada frequência de estabelecimentos que não possuíam 

planilhas de controle e registro de temperatura de equipamentos (98%); 

planilhas de controle na recepção (98%) e planilhas de higienização das 

instalações (91%),dos equipamentos, móveis e utensílios (93%). Sobre 

responsabilidade técnica 98% dos estabelecimentos não possuíam e 91% não 

tiveram consultoria na área de Nutrição. Aqueles que tiveram não a possuíam 

vigente no período de coleta de dados. Conclusão: Os resultados evidenciam 

falhas que podem comprometer a segurança alimentar. Faz-se necessário 

ações de sensibilização sobre às boas práticas de fabricação em 

estabelecimentos comerciais de alimentação além de efetivar a fiscalização 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO NA CADEIA DE 

PRODUÇÃO, NA INDÚSTRIA E NO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

 

 

ELABORAÇÃO DE MAPA COLABORATIVO DA AGRICULTURA URBANA 

NO MUNICÍPIO DE NITERÓI-RJ 

 

 

Sauly Maia De Oliveira (saulymaia@id.uff.br) 

Kamilla Carla Bertu Soares (kamillabertu@id.uff.br) 

Matheus Brito (brito_matheus@id.uff.br) 

Daniele Mendonça Ferreira (daniele_ferreira@id.uff.br) 

Patricia Camacho Dias (diaspc2@gmail.com) 

Roseane M S Barbosa (roseanesampaio@id.uff.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: A agricultura urbana (AU) vem criando espaço com uma nova 

forma de produção que aproveita espaços domésticos e públicos para a 

produção de alimentos e animais com contribuições para o desenvolvimento 

sustentável e para economia local, com incremento da renda familiar 

fortalecendo a Segurança Alimentar e Nutricional. O município de Niterói vem 

propondo iniciativas voltadas para esse segmento, contudo os dados sobre os 

AU ainda são escassos, sendo fundamental para o planejamento de políticas 

públicas mais assertivas e o mapeamento desses agricultores de modo a 

entender a sua produção, os desafios enfrentados, a necessidade de formação 

e de assistência técnica. Objetivo: Elaborar um mapa colaborativo dos AU da 

cidade de Niterói. Método: Utilizou-se o método crowdsourcing para construir 

uma ferramenta para o mapeamento virtual dos AU do município de Niterói. 

Este método visa convidar indivíduos, por meio das mídias sociais, a construir 



de forma coletiva, a solução de  algum  problema ou sistematização de 

informações,  independente  de sua localização e do momento da inserção dos 

dados colaborativos. Assim, foi construído um mapa colaborativo em uma 

plataforma de tecnologia de informação e comunicação, Ushahidi 

(https://www.ushahidi.com). São solicitadas algumas informações como nome 

do produtor ou cooperativa, telefone, produção e endereço da propriedade. 

Estes dados são analisados antes da sua publicação. Resultados: O mapa 

encontra-se disponível nas redes sociais, no link 

https://agriurbniteroi.ushahidi.io/views/map, onde o visitante da plataforma 

consegue visualizar a localização e distribuição dos AU assim como seus 

respectivos dados. Conclusão: O mapa colaborativo, além de ser uma 

ferramenta prática  e de baixo custo, poderá aumentar a visibilidade e 

divulgação dos AU do município, bem como o tipo de  produção, aproximando 

os usuários e produtores. A sistematização desses dados possibilita a gestão 

deste processo pelo poder público municipal para  implementação de políticas 

públicas destinadas principalmente para o fortalecimento desse segmento. 
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Introdução: A avaliação da conformidade da qualidade orgânica pode ser feita 

pela certificação por auditoria, pelo Sistema Participativo de Garantia (SPG) da 

qualidade orgânica e por meio de Organização de Controle Social (OCS) 

(BRASIL, 2009). No estado do Rio de Janeiro, 79,4% das unidades produtivas 

são certificadas por SPG, em que o Certificado de Conformidade Orgânica é 

emitido por um Organismo Participativo de Avaliação da conformidade (OPAC) 

credenciado pelo Ministério da Agricultura (MAPA, 2020). Objetivo: Elaborar e 

validar instrumento para avaliação da rotulagem de alimentos orgânicos, de 

forma a harmonizar as atividades de certificação entre os OPAC. Metodologia: 

Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e sistematizado em 3 

etapas: 1°) Elaboração do instrumento para avaliação da rotulagem de 

alimentos orgânicos processados; 2°) Validação do conteúdo por comitê de 

especialistas, utilizando a Técnica Delphi (LINSTONE, 1975); 3°) Análise da 

reprodutibilidade e confiabilidade do instrumento validado. Resultados: O 

instrumento foi elaborado tomando por base normas específicas para alimentos 



orgânicos e rotulagem de alimentos embalados. O instrumento inicial 

apresentou 53 itens, subdividido em 5 blocos: Princípios gerais do rótulo; 

Presença das informações obrigatórias; Apresentação das informações 

obrigatórias; Informações do selo do sistema brasileiro de avaliação da 

conformidade orgânica e Informações sobre a qualidade orgânica. O comitê de 

especialistas foi constituído por 7 profissionais, sendo 43% (n=3) engenheiros 

agrônomos, 28% (n=2) nutricionistas, 14% (n=1) médicos veterinários e 14% 

(n=1) químicos. 9% dos especialistas possuíam pós-doutorado, 43% doutorado 

e 57% mestrado.  Dos 53 itens avaliados na primeira rodada da validação do 

conteúdo, 33 foram validados - com concordância superior a 80% entre os 

especialistas -, 17 itens foram alterados, 25 itens foram inseridos e 3 foram 

excluídos.  A segunda rodada da validação foi iniciada e os especialistas 

receberam 42 itens para avaliação.  Conclusão: Os resultados apresentados 

são parciais, uma vez que a validação do conteúdo do instrumento pelo comitê 

de especialistas está na segunda rodada da técnica delphi. No entanto, já foi 

possível observar que os especialistas estão contribuindo de forma positiva 

para aprimorar a qualidade do instrumento. 
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INTRODUÇÃO: A regulação das compras de alimentos da agricultura familiar 

(AF) pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi uma 

conquista para a segurança alimentar e nutricional (SAN) de escolares e 

produtores familiares locais. OBJETIVOS: Analisar a evolução da compra de 

alimentos da AF para alimentação escolar (AE) nos municípios do Espírito 

Santo (ES), no período de  2015 à 2017. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo, baseado em dados secundários, onde analisou-se o percentual de 

municípios do ES que conseguiram atender a legislação vigente quanto à 

utilização mínima de recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a compra de alimentos da AF para 

AE. Os dados foram obtidos no site oficial do FNDE e após categorizou-se os 

municípios de acordo com o percentual de compra de gêneros da AF, a saber: 



utilização maior ou igual a 30%; utilização entre 29,9 e 15% e  menor do que 

15% dos recursos repassados pelo FNDE. RESULTADOS: Observou-se que 

ao longo dos três anos analisados a maioria dos municípios alcançou os 30% 

de utilização dos recursos com a compra da AF. Em 2015, 68,83%  dos 

municípios  utilizaram 30% ou mais dos recursos repassados do FNDE com a 

compra de alimentos da AF,  23,37% utilizaram entre 15 e 29,9% e 7,79% 

usaram menos que 15%. Em 2016, houve uma queda, mas a maioria dos 

municípios (57,69%) conseguiu atender a legislação, 34,62% utilizaram de 15 a 

29,9% e 7,69% usaram menos que 15%. Em 2017, os municípios voltaram a 

apresentar uma evolução de compra, pois a maioria deles (74,36%) utilizou 

30% ou mais dos recursos repassados, 15,38% utilizaram de 15 a 29,9% e 

10,26% usaram menos que 15%. CONCLUSÃO: Houve uma tendência de 

aumento no número de municípios do ES que atenderam o percentual mínimo 

de compra, segundo a legislação. No entanto, ainda foram identificados alguns 

municípios que precisam avançar na organização e mobilização dos 

agricultores para a  compra dos gêneros alimentícios da AF,  com vistas a 

atender a legislação PNAE, contribuindo para a promoção da SAN e 

desenvolvimento local. 
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As informações presentes na rotulagem de alimentos são extremamente 

importantes para o consumidor, pois informam as propriedades do produto e 

adoção de escolhas mais saudáveis. Todavia, seu descumprimento gera 

confusão e indução ao erro pelo consumidor. O propósito deste trabalho foi 

relatar conformidades e inconformidades dos rótulos de bebidas 

comercializadas em supermercados da Grande Vitória, Espírito Santo, perante 

as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC): RDC Nº 360, de 23 de dezembro 

de 2003 e RDC Nº 26, de 02 de julho, de 2015, da Anvisa. Consistiu-se em um 

trabalho descritivo, acerca dos dados obtidos da avaliação de rótulos de 

bebidas, consultados em sites de supermercados e avaliados seguindo os 

critérios das RDC Nº 360/03 e RDC Nº 26/15.Os produtos foram: refrigerante, 

água de coco, refrescos, sucos, isotônico, chá, néctar, água tônica, compostos 

prontos para consumo, bebidas de fruta adoçada e mistas. Considerou-se três 

categorias de marcas diferentes para cada tipo de bebida analisada (“A” de 



maior preço, “B” médio preço e “C” menor preço). Para coleta de dados, 

utilizou-se uma lista de verificação eletrônica, desenvolvida no Google 

Formulário, exportando-se o banco de dados para o Microsoft Excel®. Os 

resultados foram expressos por estimativa de frequência e, para comparar as 

informações dos rótulos com o exigido pela legislação, os itens avaliados de 

cada produto foram classificados como: “conforme”, “não conforme” ou “não se 

aplica”, segundo as categorias de marca. Em relação à RDC Nº 360/03, dos 42 

produtos avaliados, 80,9% apresentaram-se conforme quanto aos itens 

verificados. Quanto às inconformidades (19,1% dos produtos), destacaram-se a 

estrutura da tabela de informação nutricional e sua localização. A RDC Nº 

26/2015 aplicou-se para doze dos produtos investigados, sendo que 66,6% 

desses apresentaram alguma inconformidade, especialmente as águas tônicas 

no item “cor contrastante com o fundo do rótulo”. Observou-se inadequações 

quanto ao regulamentado para a rotulagem de alimentos, de acordo com o 

considerado nesse estudo. Além disso, a frequência de inconformidades foi 

maior (52,38%) entre os produtos de custo mais elevado. Portanto, torna-se 

necessário intensificar a fiscalização de rótulos de produtos embalados, 

garantindo seu papel de comunicação segura e de qualidade para o 

consumidor. 
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Introdução 

O desperdício de alimentos é uma questão de relevância social no mundo. No 

contexto das Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) os maus hábitos de 

preparo e de consumo são práticas que promovem aumento dos gastos 

necessários para produção de refeições e estão diretamente ligados a este 

problema. 

 

Tratando-se de UAN, o desperdício pode ser quantificado  a partir da pesagem 

de sobras sujas e sobras limpas, sendo possível através destes dados, 

elaborar e promover estratégias de educação alimentar e nutricional que 

impactem de forma positiva os comensais visando a redução do desperdício. 

 

Objetivo 



O presente trabalho objetivou através de estratégias de educação alimentar e 

nutricional promover a redução do desperdício de alimentos em uma Unidade 

de Alimentação e Nutrição (UAN) da cidade de Bambuí/MG. 

 

Métodos 

A primeira etapa consistiu na pesagem quinzenal de de sobras sujas (kg) com 

registros em planilhas nos  turnos de funcionamento da unidade: café-da-

manhã, almoço e ceia. Após este período foram realizadas ações de educação 

nutricional com a disposição de cartazes com informações acerca do 

desperdício de alimentos, seguido por disposição de gêneros alimentícios com 

pesagem correspondente ao desperdício no período de 15 dias, além de 

disposição de suportes de mesa e entrega de informativos com o número de 

refeições que poderiam ser realizadas com o equivalente de sobras sujas (Kg).  

A terceira etapa consistiu na realização de  novas pesagens diárias de sobras 

sujas (Kg) no período de 15 (quinze) dias, afim de verificar se houve redução 

nos valores encontrados inicialmente. 

Resultado 

O desperdício de alimentos na forma de sobras sujas na semana anterior às 

ações de educação alimentar e nutricional foi em média de 46g per capita/dia, 

totalizando 137kg desperdiçados neste período. Posteriormente às ações e 

nova pesagem, foi identificada a redução de 42.34% em relação ao período 

anterior às pesagens, sendo desperdício per capita reduzido para 25g/dia. 

Conclusão 

Conclui-se que as ações de educação alimentar e nutricional aplicadas aos 

comensais promoveram impacto significativo na redução do desperdício de 

alimentos, mostrando-se como ferramentas importantes para conscientização 

dos comensais acerca do tema. 
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A COVID-19 passou a ser considerada como pandemia em março de 2020. 

Como medida de prevenção da doença, muitos estabelecimentos foram 

fechados, incluindo os serviços de alimentação. Pouco tem sido estudado 

sobre as mudanças nas rotinas desses estabelecimentos provocadas pelas 

restrições de abertura. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar os efeitos da pandemia no funcionamento dos serviços de alimentação 

do município de Mariana, Minas Gerais. A pesquisa foi realizada nos meses de 

maio e junho de 2021 por  entrevista telefônica com proprietários/gerentes de 

serviços de alimentação, incluindo bares, churrascarias, delicatéssens, fast 

food, lanchonetes, padarias, pastelarias, pizzarias e restaurantes. Foi aplicado 

um questionário contendo perguntas sobre alterações no tipo de serviço, 

horário de trabalho, cardápio, faturamento e lucro dos estabelecimentos 

durante a pandemia. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Ouro Preto (CAAE 34335120.0.0000.5150). 

Participaram do estudo 37 estabelecimentos, sendo que 45,9% eram 



lanchonetes/fast foods/hamburguerias, 29,7% restaurantes, 10,8% docerias, 

8,1% pizzarias e 5,4% sorveterias. A maioria dos estabelecimentos (72,8%) 

alterou o tipo de serviço para delivery e/ou retirada no local, 8,1% funcionaram 

apenas por alguns meses e 2,7% funcionaram sem alterações. O 

funcionamento foi interrompido em 16,2% dos estabelecimentos e os principais 

motivos relatados foram queda no faturamento, falta de adesão dos clientes e 

dificuldade de manter os funcionários. Do total, 43,2% dos estabelecimentos 

não realizaram alterações no cardápio, mas houve redução no horário de 

funcionamento (48,6%), número de funcionários (45,9%), faturamento (54,0%) 

e lucro (56,7%). Diante do exposto, foi possível observar importantes 

alterações nos serviços de alimentação durante a pandemia, incluindo 

mudanças no funcionamento e redução do número de funcionários, lucro e 

faturamento. Compreender o impacto da COVID-19 no funcionamento dos 

serviços de alimentação é importante para estabelecer estratégias de 

recuperação do setor no cenário atual e no período posterior à pandemia. 
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O estudo é uma revisão bibliográfica e narrativa da literatura que busca avaliar 

o impacto da alimentação moderna nos hábitos alimentares da sociedade atual, 

aqui caracterizada como sociedade do excesso e do consumo, onde o ato 

alimentar se torna uma mercadoria a ser consumida a partir da lógica do 

mercado. Considerou-se diferentes populações através de análises 

epidemiológicas e recordes históricos. Para a seleção dos artigos foram 

utilizados os seguintes critérios: publicações científicas dos últimos 5 anos; 

artigos disponíveis na íntegra e publicados de modo online; artigos que 

trabalham com seres humanos, escritos nas línguas portuguesa e inglesa e 

artigos de revisão, excluindo outros tipos de trabalho. O principal motivo para a 

exclusão de outros trabalhos foi devido ao fato das revisões permitirem uma 

compilação de diversos estudos, com resultados mais sólidos para as análises 

propostas neste trabalho. Os descritores utilizados foram indústria alimentar, 

consumismo, hábito alimentar e sociedade do excesso e seus respectivos 

correspondentes em inglês. Inicialmente foram encontrados cerca de 43.338 

resultados. Após a primeira filtragem foram selecionados 12.987 artigos. Na 

segunda filtragem obteve-se 5.810 artigos. Na terceira seleção, destacou-se 

709 artigos e o quarto processo de filtragem resultou em 9 artigos objetos da 



presente análise. A investigação ressaltou que nos últimos anos houve grandes 

mudanças nos hábitos alimentares de diferentes povos com nítida correlação 

entre o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados e a expansão do 

capitalismo em países periféricos, especialmente com a ascensão do 

neoliberalismo na década de 80 e urbanização das populações. A globalização 

do mercado resultou na entrada de marcas internacionais com grande apelo de 

consumo. Estas mudanças contribuíram com o crescimento da obesidade e a 

elevação de casos de portadores de doenças crônicas não transmitíveis. 

Concluiu-se que a expansão dos alimentos ultraprocessados faz parte da 

lógica capitalista de mercantilização das necessidades humanas com impactos 

na saúde, economia e ecologia globais. Contraditoriamente a sociedade do 

excesso não gerou necessariamente melhoria nutricional, mas levou a um 

distribuição desigual, onde a produção perdulária convive com a escassez 

alimentar para grandes setores populacionais e o aumento da oferta alimentar 

nem sempre significa boa nutrição. 
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INTRODUÇÃO Para garantir a qualidade higiênico-sanitária das refeições 

servidas em uma Unidade de Alimentação e Nutrição é fundamental 

implementar as Boas Práticas de Fabricação. Apesar da existência dessas 

normas, tem sido observado que o manipulador de alimentos é o principal 

veículo de contaminação dos alimentos devido aos erros cometidos durante a 

execução das atividades. Além disso, estudos recentes têm demonstrado que a 

realização de treinamentos com os manipuladores não é suficiente para 

garantir a produção de refeições de maneira segura. OBJETIVO O presente 

estudo teve como objetivo verificar a ocorrência de treinamentos em um 

restaurante institucional e o conhecimento de seus manipuladores de alimentos 

em relação às Boas Práticas. METODOLOGIA O estudo foi realizado no 

restaurante de uma instituição de ensino pública localizada em Ouro 

Preto(MG). Foram convidados para participar do estudo somente os 

funcionários da unidade que trabalhavam diretamente na produção das 

refeições. A coleta de dados ocorreu em novembro de 2019 por meio da 

aplicação de um questionário composto por duas partes. A primeira continha 



perguntas fechadas sobre sexo, escolaridade, e questões sobre o trabalho em 

UAN. Já a segunda parte do questionário era voltada à manipulação de 

alimentos para avaliar o conhecimento sobre Boas Práticas, com opções de 

resposta sim, não e não sei. O conhecimento dos manipuladores foi 

classificado como excelente, bom, regular ruim ou péssimo. O estudo foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CAAE 15042819.7.0000.5150; 

parecer 3.560.636). RESULTADOS  Os funcionários tinham média de idade de 

41 ± 9 anos, 47,4% tinham ensino médio completo, 86,8% eram do sexo 

feminino. A maior parte dos funcionários afirmou não ter participado de nenhum 

curso extra, fora do restaurante, para manipuladores de alimentos (57,9%). 

Todos os funcionários afirmaram que os treinamentos ocorriam mensalmente 

no restaurante. E o conhecimento foi classificado como excelente em 84,2%, 

como bom em 13,1% e regular em 2,6% dos manipuladores. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, pôde-se concluir que todos os manipuladores recebiam 

treinamentos mensalmente no restaurante, sendo o tema sobre limpeza e 

higienização do ambiente com maior participação. Além disso, a maior parte 

dos funcionários teve o conhecimento sobre boas práticas classificado como 

excelente. 

 



 

RESUMO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: NUTRIÇÃO NA CADEIA DE 

PRODUÇÃO, NA INDÚSTRIA E NO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

 

 

PERFIL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UMA FEIRA ORGÂNICA 

NO MUNICÍPIO DE NITERÓI-RJ 

 

 

Laís Nunes De Oliveira Freitas (nunes.laisoliveira@gmail.com) 

Roseane M S Barbosa (roseanesampaio@id.uff.br) 

Mariana Aquino Da Costa (marianaaquino@id.uff.br) 

Daniele Mendonça Ferreira (daniele_ferreira@id.uff.br) 

Rebeca Rocha Da Silva (rebecarochasilva@id.uff.br) 

Patricia Camacho Dias (diaspc2@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: As feiras da agricultura familiar (AF) com alimentos orgânicos e 

agroecológicos vêm se ampliando  por todo o país e cumprindo um papel 

essencial na segurança alimentar e nutricional da população. Objetivo: 

Identificar o perfil dos agricultores familiares que comercializam seus produtos 

em uma feira orgânica no município de Niterói. Métodos: Trata-se de um 

estudo quantitativo e transversal. Foi aplicado um questionário estruturado aos 

agricultores de uma feira orgânica, localizada no município de Niterói (RJ), 

durante dois dias de junho de 2021. O questionário contemplou perguntas 

relativas às características socioeconômicas, formação técnica, produção, 

venda, acesso ao mercado institucional e assistência técnica. Resultados: 

Participaram do estudo 11 agricultores e verificou-se que 72,7% deles são do 

sexo masculino, todos residem no estado do Rio de Janeiro, 54,5% têm entre 

41 e 50 anos de idade, 72,7% são casados e 45,5% concluíram o ensino 



fundamental. A maioria dos produtores (90,9%) têm como principal fonte de 

renda a produção e venda de alimentos, predominantemente de frutas e 

hortaliças. A maioria deles (72,7%) participa de Associação de Produtores, não 

têm acesso à assistência técnica (63,6%), não possui formação técnica na área 

de agricultura/pecuária (90,9%), tendo participado apenas de cursos ou trocas 

de experiências (63,3%). Do total de participantes, apenas 36,4% já 

participaram de algum evento sobre o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). A maioria (63,6%) tem o Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) e a Declaração de Aptidão ao Pronaf (63,6%), no entanto 

todos relataram não ter nota fiscal eletrônica. Um percentual elevado (72,7%) 

dos agricultores conhecem o PNAE, entretanto a maioria não vende para 

programas públicos como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 

PNAE, por falta de informação e interesse. Conclusão: A principal renda 

desses agricultores familiares é a comercialização dos alimentos orgânicos nas 

feiras e, apesar de mais da metade possuir DAP, não acessam as políticas 

públicas de incentivo à produção e geração de renda, especificamente ao PAA 

e PNAE, principalmente por falta de informação de como acessar o mercado 

institucional público. 
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Introdução: A manipulação inadequada de alimentos pode causar inúmeras 

doenças transmitidas por alimentos e água. Além disso, o contexto de 

pandemia da COVID-19 reforça a adoção de medidas sanitárias mais 

rigorosas, durante a manipulação de alimentos e limpeza de áreas físicas e 

utensílios de uso coletivo ou individual. Os manipuladores de alimentos têm 

papel fundamental para o controle da COVID-19 durante o retorno das aulas 

presenciais. Objetivo: Relatar a experiência do “Curso de Educação Alimentar, 

Nutricional e Sanitária para Manipuladores de Alimentos de Andradas-MG” e da 

elaboração dos protocolos de segurança para o retorno às aulas presenciais 

durante a pandemia de COVID-19. Métodos: O curso foi registrado pela Pró-

Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alfenas (PREAE 5091) e 

contou com três etapas. Na primeira foi discutida a importância e valorização 

profissional dos manipuladores de alimentos; na segunda, a apresentação da 



Resolução nº 06/2020 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

e na terceira, a elaboração dos protocolos sanitários pelos manipuladores de 

alimentos, acompanhados de seus coordenadores, direções escolares e 

nutricionista, responsável técnico (RT) municipal do PNAE. Resultados: O 

curso foi realizado em quatro períodos diferentes, com divisão em grupos de 

trabalho para a criação dos protocolos, sendo dois grupos responsáveis pela 

proposta inicial dos Protocolos, e os dois grupos seguintes, responsáveis pela 

revisão e adaptação. Os protocolos foram elaborados de forma participativa, de 

acordo com a realidade de cada escola, baseando-se nas “Recomendações 

para a Execução do PNAE no Retorno às Aulas Durante a Pandemia da 

COVID-19: Educação Alimentar e Nutricional e Segurança dos Alimentos”. 

Após revisão dos nove protocolos sanitários, pela nutricionista RT e de outros 

integrantes da Secretaria de Vigilância Sanitária, serão implementados na 

Rede Municipal de Educação. Conclusão: Esta ação extensionista, demonstrou 

o importante papel dos manipuladores de alimentos ao retorno às aulas em 

meio à pandemia de COVID-19 além da adaptação de protocolos sanitários à 

realidade de cada escola. A construção participativa deste material, também 

contribuiu com a valorização profissional dos manipuladores de alimentos e 

com a partilha de saberes e conhecimentos. 
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Os aplicativos de delivery de comida atendem à demanda da sociedade por 

opções práticas e convenientes de compra de alimentos e refeições. Com a 

pandemia de COVID-19, a utilização desses aplicativos foi ainda maior pelos 

consumidores, que frequentemente optam pelos alimentos mais oferecidos ou 

que possuem estratégias de venda. Nesse contexto, objetivou-se analisar a 

qualidade dos alimentos e as estratégias de marketing das empresas de um 

aplicativo de delivery de comida. Tratou-se de um estudo exploratório realizado 

em Lavras-MG no ano de 2021. Os alimentos comercializados no aplicativo 

foram divididos em 13 categorias (Água; Bebidas ultraprocessadas; Frutas; 

Refeições tradicionais; Salgadinhos fritos e pizzas; Sanduíches; Sorvetes e 

doces; Suco natural; Vegetais; Vitaminas; Quitandas e pães; Porções; Comida 

japonesa). Para analisar as estratégias de marketing, avaliou-se os seguintes 

critérios: foto do produto, desconto de preço, entrega grátis e presença de 

combos. Os dados foram tabulados para cálculo dos percentuais e frequência 

relativa (%). Dentre as 200 empresas que fornecem alimentos ou refeições 

analisadas, pode-se notar que os restaurantes (n=61) e as hamburguerias 

(n=40) representaram a maior parte dos estabelecimentos disponíveis no 



aplicativo, e as choperias (n=1) e bares (n=1) são os segmentos menos 

frequentes. Os alimentos/preparações classificados como “Bebidas 

ultraprocessadas” e “Sorvetes e doces” foram as mais frequentes (69,5% e 

55,5%), com uma disponibilidade para compra de n=1842 e n=1001 opções, 

respectivamente. Preparações à base de “Frutas” e “Vegetais” foram as 

classes menos presentes, com uma disponibilidade para compra de n=24 e 

n=61 opções, respectivamente. Notou-se que 83,3% dos locais que 

comercializam comida japonesa e 81,5% dos locais que vendem sanduíches 

utilizam estratégias de marketing, sendo a foto ilustrativa (39,7%) e desconto 

no preço (31,3%) as estratégias mais recorrentes. Conclui-se que os alimentos 

mais frequentemente ofertados no aplicativo de delivery de comida são de 

baixa qualidade nutricional e que há uma grande utilização de estratégias de 

marketing por empresas de alimentos ultraprocessados. 
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Introdução: Extraída diretamente da cana de açúcar, o caldo de cana ou 

garapa é uma bebida relativamente simples, possui na sua composição 

basicamente água e sacarose. O suco tem grande valor nutricional, contendo 

glicose, frutose, proteínas, amido e uma gama de outros componentes. O caldo 

de cana era utilizado no resguardo do parto, pois acreditavam que ajudava na 

produção do leite materno e também com a aplicação direta nos cortes das 

feridas como elemento cicatrizante. Pelo seu sabor doce e refrescante é 

bastante costumeiro o uso do caldo de cana em lanches na rua, 

acompanhando pasteis bem como outras guloseimas.  

Objetivo: Desenvolver uma sobremesa gelada do tipo gelato com o sumo do 

caldo de cana, ampliando o uso culinário deste produto.  

Métodos: A pesquisa possui escopo de natureza qualitativa para a elaboração 

de novos produtos na gelateria, utilizando uma escala de avaliação por 

graduação, onde descrevia analises sensoriais em relação ao sabor, a textura, 



a aparência e a intenção de compra junto aos consumidores da Região 

Metropolitana de Jaboatão (PE), como dados a serem avaliados.  

Resultados: A elaboração de um novo gelado teve como base a análise 

degustativa. O novo produto demonstrou aceitabilidade quanto ao sabor, 65% 

dos entrevistados deram uma ótima avaliação, 30% acharam o sabor bom, 5% 

creditaram como regular. Quanto à textura avaliada, 55% acharam o gelato 

com ótima textura, 35% como boa e apenas 10% como textura regular. Quanto 

à aparência, 45% declarou o produto tinha ótima apresentação, 35%  boa 

apresentação e apenas 20% acharam a aparência regular. Na intenção de 

compra do produto, 50% dos entrevistados comprariam a sobremesa, 25% 

acharam que teria uma boa aceitação e também 25% concordaram que a 

aceitação seria regular.  

Conclusão: Como resultado pretendido, a releitura do clássico foi bem recebida 

pelos participantes da pesquisa. O gelato de caldo de cana oportunizou a 

memória gustativa de uma bebida refrescante, herança cultural no país 

retratada pela cultura da cana sacarina. 
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O consumo de produtos alimentícios com elevada densidade energética tem 

aumentado. Os rótulos desses alimentos são veículos de comunicação, sendo 

sua fidedignidade indispensável para o consumidor. Objetivou-se verificar a 

conformidade da rotulagem e da declaração de alergênicos em produtos 

açucarados, segundo a legislação, comercializados na Grande Vitória, Espírito 

Santo. Trata-se de estudo descritivo, com vinte tipos de produtos açucarados 

(achocolatado em pó, açúcares cristal, demerara, mascavo, refinado, bala de 

iogurte, barra de chocolate ao leite, cobertura para sorvete, creme de avelã, 

gelatina sabor maracujá, geléias de mocotó, de morango, glucose de milho, 

goiabada, mariola, marshmallow, marmelada, mel, paçoca, pêssego em calda), 

conforme Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC), da Anvisa, Nº 360, de 23 

de dezembro de 2003, e Nº 26, de 2 de julho de 2015. Para cada produto, 

selecionou-se três marcas categorizando-as segundo preço (A: maior, B: 

intermediário e C: menor), exceto para a marmelada (com duas marcas), 



totalizando 59 produtos. Os rótulos foram consultados em sites de 

supermercados. Para avaliação, utilizou-se uma lista de verificação eletrônica, 

desenvolvida no Google Formulário, que foi exportada para o Microsoft Excel®, 

constituindo o banco de dados. As informações das RDCs foram categorizadas 

em “conforme”, “não conforme” e “não se aplica” e analisadas através da 

estimativa de frequência. A maioria dos produtos apresentou conformidade 

para os itens avaliados (97,0% para RDC N° 360/2003 e 96,8% para RDC N° 

26/2015). Três produtos apresentaram maiores percentuais de conformidade 

inversamente proporcionais à categoria de preço de mercado (A, B e C 

respectivamente), para a RDC Nº 360/2003 (Gelatina sabor maracujá: 77,3%, 

86,4% e 93,3%, Bala de iogurte: 92,3%, 95,2%, 95,3% e Marmelada 91,7% e 

94,7%). Em contrapartida, a marca com menor custo de outros três produtos 

apresentou mais inadequações (Creme de avelã: 5,0%, 0%, 15,8%; Geleia de 

mocotó: 0%, 0%, 8% e Marshmallow: 6%, 0%, 13%). Quanto à RDC Nº 

26/2015, dos 26 produtos que se aplicavam à mesma, apenas 7,7% estavam 

com alguma inconformidade. Os produtos açucarados apresentaram 

cumprimento satisfatório ao exigido pela legislação, sendo que custo mais 

elevado não determinou melhores resultados, demonstrando a necessidade de 

análise da rotulagem independente do valor comercial estabelecido. 
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Mudanças no comportamento alimentar das populações têm contribuído para o 

aumento do consumo de produtos industrializados, sendo sua rotulagem 

instrumento de comunicação e proteção à saúde do consumidor. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a adequação dos rótulos de produtos diet e light, 

comercializados em quatro supermercados da Grande Vitória, Espírito Santo, 

seguindo legislação específica. Trata-se de um estudo descritivo com análise 

de treze produtos diet e dezessete light, buscando-se duas a três marcas 

diferentes de cada produto, categorizadas por preço. Setenta e três produtos 

foram avaliados por meio de aplicação de checklist, via Google Formulário, 

com base nas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC): RDC Nº 360, de 23 

de dezembro, de 2003 e RDC Nº 54, de 12 de novembro, de 2012, da Anvisa. 

O banco de dados obtido foi exportado para o Microsoft Excel®. Os itens 

verificados foram categorizados em “conforme”, “não conforme” e “não se 



aplica” e os resultados, expressos por meio da estimativa da frequência (%). 

Em relação à RDC Nº 360/2003, foi observado atendimento de 100% dos itens 

avaliados em todas as categorias avaliadas (A, B e C) de 17 produtos (56,6%). 

Produtos que apresentaram aumento de conformidades proporcionais ao preço 

foram: margarina light, molho de tomate light e pudim em pó diet. Por outro 

lado, 16,6% dos produtos de maior custo apresentaram maior percentual de 

inconformidades (cappuccino diet, mariola light, pêssego em calda diet, 

requeijão cremoso light e shoyu light). Dos 29 produtos avaliados pela RDC Nº 

54/12, apenas 7 produtos apresentaram 100% de conformidade em todas as 

categorias. Nas categorias de maiores custos, 37,9% dos produtos estavam 

inadequados e, destes, 14,5% referentes ao item: “A quantidade de qualquer 

nutriente sobre o qual se faça uma Informação Nutricional Complementar deve 

ser obrigatoriamente declarada na tabela de informação nutricional”. Em suma, 

ainda é observado o não cumprimento das legislações, sendo proporcional ou 

não às categorias de preço, evidenciando que nem sempre o produto de maior 

valor apresenta maior segurança acerca das informações nutricionais. 
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Introdução: A rotulagem de alimentos é imprescindível para que o consumidor 

tenha acesso transparente à qualidade nutricional daquele alimento. Neste 

sentido, a informação nutricional é a descrição das características nutricionais 

de um alimento, sendo a ANVISA o principal órgão regulatório acerca da 

rotulagem de alimentos no Brasil, por meio das Resoluções da Diretoria 

Colegiada (RDC). Dada a complexidade no entendimento das legislações, e 

tendo o conhecimento que muitas vezes há a falta de informações nutricionais 

em produtos agroindustriais, o projeto visa contribuir com a elaboração das 

rotulagens nutricionais de produtores locais.  

Objetivos: Relatar a experiência de elaboração de rotulagens nutricionais de 

produtos alimentícios de uma produtora local. 



Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de estudantes do curso de 

nutrição da Universidade Federal do Espírito Santo participantes do projeto de 

extensão “INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA PRODUTOS 

AGROINDUSTRIAIS COMERCIALIZADOS EM VITÓRIA- ES”. Os estudantes 

confeccionaram tabelas de informação nutricional, utilizando como base a 

legislação vigente para rotulagem de produtos agroindustriais. 

Resultados: Por ter sido uma participação em um projeto em estruturação, ao 

início do mesmo, foram realizados grupos de estudo das legislações, buscas 

de softwares destinados ao cálculo da composição e  elaboração de planilhas 

em excel para estruturar a confecção da informação nutricional. Com o 

andamento do projeto de maneira remota, foi selecionado um produtor para 

desenvolver as primeiras atividades, as quais originaram as tabelas de 

informações nutricionais segundo a legislação vigente. As receitas foram 

obtidas por meio de formulários com instruções específicas, formulados pelo 

grupo, como,  a gramagem e a marca dos ingredientes. Com os dados em 

mãos, as informações nutricionais foram elaboradas integralmente no Excel 

seguindo o modelo Vertical A estipulado pela RDC 360/03. 

Conclusão: Conclui-se que, apesar da complexidade das legislações para 

elaboração de rotulagem nutricional e da impossibilidade de  desenvolvimento 

de atividades presenciais, os estudantes adquiriram experiência profissional. 

Além disso, os produtores atendidos tiveram a oportunidade de adequar seus 

produtos agroindustriais à legislação e compreender a importância da 

rotulagem nutricional. 
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A procura por alimentos vegetarianos e veganos aumentou nos últimos anos, 

constituindo-se um novo segmento estratégico na indústria e comércio de 

alimentos. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar as informações no rótulo 

de pães que apresentam o selo de certificação vegano. Para isso, foi realizada 

busca no site que fornece essa certificação, sendo selecionados os pães. 

Posteriormente, buscou-se em mercados online e nos sites dos produtores, as 

informações nutricionais. Foram avaliados 10 pães de seis marcas, sendo 4 de 

forma, 1 de cachorro quente, 1 de hambúrguer, 1 de mandioquinha, 1 de 

cenoura, e 2 substitutos de pão de queijo. Destes, apenas 7 estavam 

disponíveis em comércios online, sendo vendidos pelo preço médio de 

R$11,66±6,48, variando de R$6,29 para um pão de forma a R$22,90 para um 

substituto do pão de queijo. Avaliando-se os preços dos produtos por tipo, 

podemos observar que nessa classe de produtos, apenas os substitutos de pão 

de queijo apresentam um custo maior em relação a outro produto convencional. 

Metade dos produtos avaliados continha glúten em sua formulação. Esses 

mesmos produtos continham propionato de cálcio, e 4 destes continham 

sorbato de potássio como conservante. Nos produtos sem glúten, foi observada 

a utilização de farinha de arroz, polvilho doce, polvilho azedo, farinha de milho, 



farinha de linhaça, farinha de batata, fécula de batata, fécula de mandioca. 

Quanto aos nutrientes, os produtos apresentaram por 100g 253,59±51,13kcal, 

40,71±10,03g de carboidrato, 6,97±5,56g de proteína, 5,00±3,03g de lipídeos, 

0,84±0,43g de gorduras saturadas, 3,70±2,75g de fibra alimentar e 

304,42±167,83mg de sódio. A maioria dos alimentos analisados, 6 dos 10 

pães, poderiam ter presença não intencional de produtos de origem animal. 

Podemos concluir que para esse grupo de alimentos, o fato de conter o selo de 

certificação vegano não o diferencia de outros produtos ditos convencionais, 

que poderiam conter alimentos de origem animal, com exceção do teor de 

proteína que é um pouco menor. Uma característica que chama a atenção é o 

fato de muitos desses produtos poderem conter traços de produtos de origem 

animal, que apesar de ser informado no site, pode não ser de conhecimento 

dos consumidores. 

 


